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สัญลักษณ์
โปรดให้ความสนใจ: ดูคู่มือ
ค�ำเตือน: ต้องอ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช้งาน
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ใช้กับผู้ป่วยรายเดียว
สายดินป้องกัน
ห้ามบัง
ประเภท BF คลาส 1
สัญลักษณ์นี้บอกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องไม่ทิ้งเป็นขยะมูลฝอยที่ไม่จัด
ประเภท และต้องท�ำการแยกขยะ โปรดติดต่อตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเกี่ยว
กับการปลดระวางอุปกรณ์ของท่าน
เปิด/ปิด อุปกรณ์
ปิดเสียง/ระงับ สัญญาณเตือน
ปิดเสียงสัญญาณเตือน
การชาร์จแบตเตอรี่
เชื่อมต่อ USB
ช่องทางการเชื่อมต่อเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
ช่องเสียบสายเคเบิลส�ำหรับผู้ป่วย SpO2
ช่องเสียบ USB
ช่องเสียบอีเทอร์เน็ต
ช่องเสียบสายเรียกพยาบาล
ช่องเสียบส�ำหรับ Precision Flow
ช่องเสียบที่ส�ำรองไว้
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ส่วนที่ 1 ข้อบ่งชี้ ค�ำเตือน และข้อควรระวัง
ข้อบ่งชี้เบื้องต้น
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนเป็นโมดูลเสริมที่ใช้กับ Vapotherm Precision Flow เท่านั้น และมีการบ่งชี้ส�ำหรับการไตรเตรท
ออกซิเจนตามความต้องการ ให้เป็นก๊าซช่วยหายใจที่มีความอุ่นชื้น ซึ่งส่งไปยังผู้ป่วยที่หายใจเองได้ โดยอาศัยการตรวจ
สอบความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอย่างต่อเนื่องแบบไม่คุกคาม
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนมีไว้เพื่อรักษาผู้ป่วยเด็ก (รวมถึงทารกแรกเกิด) และผู้ป่วยผู้ใหญ่ในสภาพแวดล้อมทางคลินิกที่มี
การเฝ้าติดตาม

ค�ำเตือน และข้อควรระวัง
•

คำำ�เตืือน บอกถึึงสภาวะที่่�อาจเกิิดขึ้้�นที่่�มีีโอกาสที่่�จะเป็็นอัันตรายต่่อผู้้�ป่่วยหรืือผู้้�ปฏิิบััติิงาน

•

ข้้อควรระวััง บอกถึึงสภาวะที่่�อาจนำำ�ไปสู่่�ความเสีียหายของเครื่่�อง การทำำ�งานที่่�ผิิดปกติิ หรืือการปฏิิบัติ
ั งิ านที่่�ไม่่ถูก
ู ต้้อง

•

หมายเหตุุ บอกถึึงจุุดเน้้นในการปฏิิบััติิงานเพื่่�อให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นหรืือสะดวกขึ้้�น

โปรดใช้เวลาเพื่อท�ำความคุ้นเคยกับค�ำเตือน ข้อควรระวัง และหมายเหตุที่ระบุไว้ในค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช้งานเหล่านี้ และ
ในค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช้งาน Precision Flow
ผูใ
้ ช้งานผลิตภัณฑ์นจ
ี้ ะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวส�ำหรับความผิดปกติใด ๆ อันเนือ
่ งมาจากการใช้งานหรือการบ�ำรุงรักษา
ทีด
่ ำ� เนินการโดยบุคคลใดก็ตามทีไ
่ ม่ได้รบ
ั การฝึกอบรมจากเจ้าหน้าทีข
่ อง Vapotherm หรือเอกสารการฝึกอบรมอย่างเป็น
ทางการ
ในขณะที่ใช้งานส่วนใด ๆ ของระบบ Precision Flow ให้ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และตาม
ข้อควรระวังมาตรฐานเสมอ นอกจากนี้ Vapotherm ยังแนะน�ำให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามคู่มือที่เผยแพร่ของ ศูนย์ควบคุมโรค (CDC)
ส�ำหรับการดูแลรักษาอุปกรณ์บ�ำบัดระบบทางเดินหายใจที่ใช้งานอยู่ และตามแนวทางในการป้องกันโรคปอดอักเสบใน
โรงพยาบาล ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช้งาน Precision Flow

ค�ำเตือนทั่วไป
กฎหมายของรัฐบาลกลาง (สหรัฐอเมริกา) มีข้อห้ามในการใช้เครื่องมือนี้ หรือต้องใช้ตามค�ำสั่งของแพทย์ อุปกรณ์นี้
ควรใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ทางคลินิกที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานและการท�ำงานของโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน
และ Precision Flow เท่านั้น
การให้บริการส�ำหรับเครื่องนี้ ควรด�ำเนินการโดยช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติและได้รับการรับรองเท่านั้น
ห้ามใช้งานเครื่อง หากเครื่องเสียหายหรือท�ำงานไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อผู้ประสานงานการศึกษาทดลองทางคลินิกที่ได้รับ
อนุญาตของคุณ
ห้ามใช้งาน หากสายไฟเสียหาย ห้ามใช้สายไฟอื่นใด นอกจากสายไฟที่ให้มา ห้ามใช้สายไฟพ่วง
ค�ำเตือน: ห้ามดัดแปลงเครื่องนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต การไม่ปฏิบัติตามค�ำเตือนนี้ อาจส่งผลให้อุปกรณ์
ขัดข้องหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้
ส�ำหรับใช้เฉพาะในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานการเฝ้าติดตามดูแลผู้ป่วยเท่านั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องอยู่ใกล้พอที่จะได้ยิน
เสียงสัญญาณเตือน
ส�ำหรับใช้กับผู้ป่วยที่หายใจเองได้เท่านั้น เครื่อง Precision Flow® ที่มีหรือไม่มีโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนก็ตาม ไม่ใช่
เครื่องช่วยชีวิต
การรวม SpO2 เข้ากับเครื่อง Precision Flow® ที่มีโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน ไม่ได้ขจัดความจ�ำเป็นในการเฝ้า
ติดตามผู้ป่วยที่แยกออกมาและเป็นอิสระ ตามที่ติดฉลากไว้บนระบบ Precision Flow® ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ใช้การพ่นยา
ทางจมูกด้วยความเร็วสูงที่ได้รับออกซิเจนเสริมเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และควรได้รับการสังเกตติดตามความปลอดภัย
ทางคลินิกที่เหมาะสมโดยทีมรักษาพยาบาล การเฝ้าติดตามเพิ่มเติมในผู้ป่วย เช่น การวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
ยังคงมีความจ�ำเป็น หากใช้ Precision Flow® ในการให้ออกซิเจนเสริม
อย่าเริ่มการส่งออกซิเจนอัตโนมัติด้วยโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน จนกว่า SpO2 ของผู้ป่วยจะคงที่
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ส่วนที่ 1 ข้อบ่งชี้ ค�ำเตือน และข้อควรระวัง
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช้งาน Precision Flow

Masimo® ค�ำเตือน ข้อควรระวัง และหมายเหตุ
ข้อมูลทั่วไป:
•

โมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนจะต้้องใช้้งานโดย หรืืออยู่่�ภายใต้้การดููแลของบุุคลากรที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเท่่านั้้�น
ควรอ่านคู่มือ อุปกรณ์เสริม ค�ำแนะน�ำการใช้งาน ข้อมูลข้อควรระวังทั้งหมด และข้อมูลจ�ำเพาะก่อนใช้งาน

ค�ำเตือน:
•

เช่่นเดีียวกัับอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ทุุกชนิิด ควรเดิินสายเคเบิิลของผู้้�ป่่วยอย่่างระมััดระวััง เพื่่�อลดโอกาสที่่�สายจะ
พันผู้ป่วย หรือบีบรัดผู้ป่วย

•

อย่่าวางโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนหรืืออุุปกรณ์์เสริิมในตำำ�แหน่่งใด ๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้ล้้มทัับตััวผู้้�ป่่วยได้้

•

อย่่าเริ่่�มหรืือใช้้งานโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน จนกว่่าจะตรวจสอบว่่าการตั้้�งค่่าถููกต้้องแล้้ว

•

อย่่าใช้้โมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน ในระหว่่างการตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้า (MRI) หรืือในสภาพแวดล้้อม MRI

•

อย่่าใช้้โมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน หากดููเหมืือนว่่าหรืือสงสััยว่่าเครื่่�องจะเสีีย

•

อัันตรายจากการระเบิิด: อย่่าใช้้โมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนในที่่�ที่่�มีียาชาที่่�ติิดไฟได้้ หรืือมีีสารไวไฟอื่่�น ๆ ร่่วมกัับ
อากาศ ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยออกซิเจน หรือไนตรัสออกไซด์

•

เพื่่�อความปลอดภััย ให้้หลีีกเลี่่�ยงการวางอุุปกรณ์์ซ้้อนกัันหลายชิ้้�น หรืือวางสิ่่�งของบนอุุปกรณ์์ระหว่่างการใช้้งาน

•

เพื่่�อป้้องกัันการบาดเจ็็บ ให้้ปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ด้้านล่่าง:
◦

หลีีกเลี่่�ยงการวางอุุปกรณ์์บนพื้้�นผิิวที่่�มีีของเหลวหกอยู่่�

◦

อย่่าแช่่หรืือจุ่่�มอุุปกรณ์์ในของเหลว

◦

อย่่าพยายามฆ่่าเชื้้�ออุุปกรณ์์

◦

ใช้้น้ำำ��ยาทำำ�ความสะอาดตามคำำ�แนะนำำ�ในคู่่�มืือการใช้้งานนี้้�เท่่านั้้�น

◦

อย่่าพยายามทำำ�ความสะอาดอุุปกรณ์์ขณะที่่�ติิดอยู่่�กัับผู้้�ป่่วย

•

เพื่่�อป้้องกัันไฟฟ้้าช็็อต ให้้ถอดเซ็็นเซอร์์ SpO2 และถอดโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนออกจากผู้้�ป่่วยให้้หมด ก่่อน
อาบน�้ำให้ผู้ป่วยเสมอ

•

หากการวััด SpO2 ดููไม่่น่่าเชื่่�อถืือ ก่่อนอื่่�นให้้ตรวจสอบสััญญาณชีีพของผู้้�ป่่วยด้้วยวิิธีีอื่่�น จากนั้้�นตรวจสอบว่่า
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนท�ำงานอย่างเหมาะสมหรือไม่

•

การอ่่าน SpO2 ที่่�ไม่่ถููกต้้อง อาจเกิิดจาก:
◦

การใช้้งานเซ็็นเซอร์์และตำำ�แหน่่งการวางไม่่เหมาะสม

◦

ระดัับ COHb หรืือ MetHb ที่่�สููงขึ้้�น: COHb หรืือ MetHb ในระดัับสููง อาจเกิิดขึ้้�นกัับ SpO2 ที่่�ดููเหมืือน
จะปกติ เมื่อสงสัยว่าระดับ COHb หรือ MetHb สูงขึ้น ควรท�ำการวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดในห้องปฏิบัติการ
(CO-Oximetry)

◦

ระดัับบิิลิิรููบิินสููงขึ้้�น

◦

ระดัับ dyshemoglobin สููงขึ้้�น

◦

โรคหลอดเลืือดตีีบเช่่น Raynaud’s และโรคหลอดเลืือดแดงส่่วนปลายตีีบ

◦

ความผิิดปกติิของฮีีโมโกลบิินและความผิิดปกติิของการสัังเคราะห์์ เช่่น โรคธาลััสซีีเมีีย, Hb s, Hb c, โรคเม็็ด
เลือดแดงรูปเคียว เป็นต้น

◦

ภาวะคาร์์บอนไดออกไซด์์น้้อย หรืือคาร์์บอนไดออกไซด์์คั่่�ง

◦

โรคโลหิิตจางรุุนแรง
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ส่วนที่ 1 ข้อบ่งชี้ ค�ำเตือน และข้อควรระวัง
◦

การกำำ�ซาบของหลอดเลืือดแดงต่ำำ��มาก

◦

การรบกวนจากการเคลื่่�อนไหวที่่�รุุนแรง

◦

การเต้้นของหลอดเลืือดดำำ�ผิิดปกติิหรืือการหดตััวของหลอดเลืือดดำำ�

◦

ภาวะหลอดเลืือดหดตััวหรืืออุุณหภููมิิร่่างกายต่ำำ��อย่่างรุุนแรง

◦

การใส่่สายสวนหลอดเลืือดและการทำำ�บอลลููนภายในหลอดเลืือด

◦

สีีย้้อมในหลอดเลืือด เช่่น อิินโดไซยานีีนกรีีน หรืือเมทิิลีีนบลูู

◦

สีีที่่�ทาภายนอกและผิิวสััมผััสภายนอก เช่่น ยาทาเล็็บ เล็็บอะคริิลิิก กลิิตเตอร์์ ฯลฯ

◦

ปาน รอยสััก การเปลี่่�ยนสีีของผิิวหนััง ความชื้้�นบนผิิวหนััง นิ้้�วที่่�ผิิดรููปหรืือผิิดปกติิ เป็็นต้้น

◦

ความผิิดปกติิของสีีผิิว

•

สารรบกวน: สีีย้้อมหรืือสารใด ๆ ที่่�มีีสีีย้้อมที่่�สามารถเปลี่่�ยนสีีของเลืือดตามปกติิ อาจทำำ�ให้้การอ่่านค่่าผิิดพลาด

•

ไม่่ควรใช้้โมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนเป็็นปััจจััยเดีียวในการตััดสิินใจทางการแพทย์์ ต้้องใช้้พิิจารณาร่่วมกัับ
อาการพิษและอาการแสดงออกของโรค

•

การวััด SpO2 บนโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน ไม่่ใช่่การวััดภาวะหยุุดหายใจ

•

อาจใช้้โมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนในระหว่่างการกระตุ้้�นหััวใจด้้วยไฟฟ้้า แต่่อาจส่่งผลต่่อความแม่่นยำำ�หรืือความ
พร้อมใช้งานของการวัด SpO2

•

อาจใช้้โมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนในระหว่่างการจี้้�ด้้วยไฟฟ้้า แต่่อาจส่่งผลต่่อความแม่่นยำำ�หรืือความพร้้อมใช้้งาน
ของการวัด SpO2

•

ไม่่ควรใช้้การวััด SpO2 บนโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน ในการวิิเคราะห์์ภาวะหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะ

•

SpO2 ได้้รัับการสอบเทีียบเชิิงประจัักษ์์ในอาสาสมััครผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีสุุขภาพแข็็งแรง โดยมีีระดัับคาร์์บอกซีีฮีีโมโกลบิิน
(COHb) และเมทฮีโมโกลบิน (MetHb) ในระดับปกติ

•

ห้้ามปรัับ ซ่่อมแซม เปิิด ถอดประกอบ หรืือดััดแปลง โมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนหรืืออุุปกรณ์์เสริิม อาจเกิิดการบาด
เจ็บต่อบุคลากร หรือเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้ หากจ�ำเป็น ให้ส่งคืนโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนเพื่อซ่อมบ�ำรุง

ค�ำเตือน:
•

อย่่าวางโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนในบริิเวณที่่�ผู้้�ป่่วยสามารถเปลี่่�ยนการควบคุุมได้้

•

อัันตรายจากไฟฟ้้าช็็อตและการติิดไฟ: ก่่อนทำำ�ความสะอาด ให้้ปิิดอุุปกรณ์์และถอดปลั๊๊�กออกจากแหล่่งจ่่ายไฟทุุก
ครั้ง

•

เมื่่�อผู้้�ป่่วยเข้้ารัับการบำำ�บััดด้้วยแสง อาจมีีความไวต่่อแหล่่งกำำ�เนิิดแสงได้้ การวััดความอิ่่�มตััวของออกซิิเจนในเลืือด
อาจใช้ภายใต้การนิเทศทางคลินิกอย่างระมัดระวังในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อลดการรบกวนการบ�ำบัดด้วยแสง

•

อย่่าวางโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนบนอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่ออุุปกรณ์์ ทำำ�ให้้อุุปกรณ์์ทำำ�งานไม่่ถููกต้้อง

•

หากค่่า SpO2 บ่่งชี้้�ว่่ามีีภาวะพร่่องออกซิิเจน ควรมีีการเก็็บตััวอย่่างเลืือดในห้้องปฏิิบััติิการเพื่่�อยืืนยัันสภาวะของ
ผู้ป่วย

•

หากมีีการแสดงข้้อความ Low Perfusion บ่่อยครั้้�ง ให้้หาบริิเวณที่่�สามารถตรวจสอบการกำำ�ซาบได้้ดีีกว่่า ในระหว่่าง
นี้ให้ประเมินอาการผู้ป่วย และหากมีการระบุไว้ให้ตรวจสอบสถานะการให้ออกซิเจนด้วยวิธีอื่น

•

เปลี่่�ยนบริิเวณที่่�ใช้้งานเครื่่�องหรืือเปลี่่�ยนเซ็็นเซอร์์ SpO2 และ/หรืือสายเคเบิิลของผู้้�ป่่วย เมื่่�อมีีข้้อความ “Replace
sensor” และ/หรือ “Replace patient cable” ปรากฏขึ้น หรือมีข้อความเตือนคุณภาพสัญญาณไม่ดี (เช่น “Low
SIQ”) ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อความเหล่านี้อาจบ่งชี้ว่าเวลาใช้งานของสายเคเบิลหรือเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจ
สอบผู้ป่วยหมดลง
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•

หากใช้้โมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนในระหว่่างการฉายรัังสีีทั่่�วร่่างกาย ให้้ย้้ายเซ็็นเซอร์์ SpO2 ออกจากสนามรัังสีี
หากเซ็นเซอร์สัมผัสกับรังสี การอ่านค่าอาจคลาดเคลื่อนหรืออุปกรณ์อาจอ่านค่าเป็นศูนย์ ในช่วงระยะเวลาที่การ
ฉายรังสียังมีผลอยู่

•

ความผัันผวนในการวััดอาจซัับซ้้อน และอาจได้้รัับผลกระทบจากเทคนิิคการสุ่่�มตััวอย่่าง รวมถึึงสภาวะทาง
สรีรวิทยาของผู้ป่วยด้วย ผลลัพธ์ใด ๆ ที่แสดงความไม่สอดคล้องกับสถานะทางคลินิกของผู้ป่วยควรมีการท�ำซ�้ำ
และ/หรือเสริมด้วยข้อมูลการทดสอบเพิ่มเติม ควรวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดโดยเครื่องมือในห้องปฏิบัติการก่อนการ
ตัดสินใจทางคลินิก เพื่อท�ำความเข้าใจสภาวะของผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์ก่อน

•

ห้้ามจุ่่�มโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนหรืืออุุปกรณ์์เสริิมที่่�เกี่่�ยวข้้องลงในน้ำำ��ยาทำำ�ความสะอาดใด ๆ และห้้ามฆ่่าเชื้้�อ
ด้วยหม้อนึ่งความดัน การฉายรังสี ไอน�้ำ ก๊าซ เอทิลีนออกไซด์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ซึ่งจะท�ำให้อุปกรณ์เสียหาย
รุนแรงได้

•

อัันตรายจากไฟฟ้้าช็็อต: ทำำ�การทดสอบเป็็นระยะเพื่่�อตรวจสอบยืืนยัันว่่ากระแสไฟฟ้้ารั่่�วของวงจรและระบบที่่�ใช้้
กับผู้ป่วย อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ตามที่ก�ำหนดโดยมาตรฐานความปลอดภัยที่บังคับใช้ ต้องตรวจสอบผลรวม
ของกระแสไฟฟ้ารั่ว และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60601-1 และ UL60601-1 ต้องตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
รั่วของระบบเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับระบบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่น ส่วนประกอบหล่นลงมาประมาณ 1
เมตรขึ้นไป หรือมีเลือดหรือของเหลวอื่น ๆ หกใส่ ให้ท�ำการทดสอบอีกครั้งก่อนใช้งานต่อไป อาจเกิดการบาดเจ็บ
ต่อบุคลากรได้

•

การกำำ�จััดผลิิตภััณฑ์์ - ให้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายท้้องถิ่่�นว่่าด้้วยการทิ้้�งอุุปกรณ์์ และ/หรืืออุุปกรณ์์เสริิม

•

เพื่่�อลดสััญญาณวิิทยุุรบกวน ไม่่ควรวางอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าอื่่�น ๆ ที่่�ปล่่อยคลื่่�นความถี่่�วิิทยุุใกล้้กัับโมดููลช่่วยจััดการ
ออกซิเจน

•

ให้้เปลี่่�ยนสายเคเบิิลหรืือเซ็็นเซอร์์ SpO2 หากเซ็็นเซอร์์ที่่�เปลี่่�ยนหรืือข้้อความเตืือน SIQ ต่ำำ�� ปรากฏขึ้้�นบ่่อยครั้้�ง
ในขณะที่ตรวจติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในคู่มือนี้

หมายเหตุ:
•

ไม่่สามารถใช้้เครื่่�องทดสอบการทำำ�งานเพื่่�อประเมิินความแม่่นยำำ�ของการวััด SpO2 บนโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน
ได้

•

ไฟเอ็็กซ์์ตรีีมที่่�มีีความเข้้มสููง (เช่่น Strobe Light แบบกะพริิบ) ที่่�ส่่องไปยัังเซ็็นเซอร์์ SpO2 อาจทำำ�ให้้โมดููล
ช่วยจัดการออกซิเจนไม่สามารถอ่านค่าได้อย่างแม่นย�ำ

•

อย่่าพัันสายเคเบิิลผู้้�ป่่วย SpO2 จนเป็็นม้้วนแน่่น หรืือพัันรอบอุุปกรณ์์ เพราะอาจทำำ�ให้้สายเคเบิิลของผู้้�ป่่วยเสีีย
หายได้

•

ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเฉพาะสำำ�หรัับเซ็็นเซอร์์ Masimo ที่่�ใช้้ด้้วยกัันได้้กัับโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน รวมถึึงข้้อมููลเกี่่�ยว
กับพารามิเตอร์/ประสิทธิภาพการวัดในระหว่างการเคลื่อนไหวและภาวะการก�ำซาบต�่ำ สามารถหาอ่านได้ใน
ค�ำแนะน�ำการใช้งานของเซ็นเซอร์ (DFU)

•

สายเคเบิิลและเซ็็นเซอร์์ SpO2 มาพร้้อมกัับเทคโนโลยีี X-Cal™ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการอ่่านค่่าที่่�ไม่่ถููกต้้อง และ
การสูญเสียการเฝ้าติดตามผู้ป่วยโดยไม่คาดคิด อ้างอิงถึงสายเคเบิลหรือเซ็นเซอร์ DFU ส�ำหรับระยะเวลาการเฝ้า
ติดตามผู้ป่วยตามที่ระบุ

อุปกรณ์นี้อยู่ภายใต้สิทธิบัตรอย่างน้อยหนึ่งรายการตามที่ระบุไว้ที่: www.masimo.com/patents.htm
ไม่มีการอนุญาตโดยปริยาย: การครอบครองหรือการซื้ออุปกรณ์นี้ไม่ได้หมายถึงการให้อนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดย
ปริยายใด ๆ ในการใช้อุปกรณ์กับเซ็นเซอร์หรือสายเคเบิลที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นการใช้เดี่ยวหรือใช้ร่วมกับ
อุปกรณ์นี้ ซึ่งจะอยู่ในขอบเขตของสิทธิบัตรอย่างน้อยหนึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้
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ส่วนที่ 2 หลักการปฏิบัติงาน
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจน Vapotherm ได้รับการออกแบบมาเพื่อท�ำงานร่วมกับระบบ Precision Flow เพื่อจัดการการส่ง
ออกซิเจนตามความต้องการทางคลินิกของผู้ป่วย ตามที่แสดงในการอ่านค่า SpO2 ระบบควบคุมอัตโนมัตินี้ใช้อัลกอริทึมที่
ควบคุมการตอบสนองที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ในการติดตามความอิ่มตัวของออกซิเจนของผู้ป่วย และปรับความเข้มข้น
ของออกซิเจนที่ส่งผ่านเครื่องช่วยหายใจโดยอัตโนมัติ

โมดูลช่วยจัดการ
ออกซิเจน Vapotherm

Vapotherm Precision Flow

โมดูลช่วยจัดการออกซิเจน Vapotherm ใช้เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และใช้
เทคโนโลยีการส่งก๊าซของ Precision Flow และอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะคอยเพิ่มหรือลดการตั้งค่า %O2 เพื่อ
พยายามรักษาค่า SpO2 ให้ได้ตามเป้าหมาย แพทย์จะก�ำหนดเป้าหมาย SpO2 และระบบจะใช้อัลกอริทึมที่ใช้การวิเคราะห์
การวัดแบบเรียลไทม์ร่วมกับการวิเคราะห์แนวโน้ม เพื่อเลือกการจัดส่ง %O2 ที่เหมาะสม การใช้อัลกอริทึมการหาค่าเฉลี่ย
อัจฉริยะและอัลกอริทม
ึ ฮิสเทอรีซส
ิ โดยระบบเฝ้าติดตาม SpO2 ของ Masimo SET™ จะช่วยปกป้องระบบจากอุปกรณ์อน
ื่ ๆ
ที่อาจท�ำให้เกิดการไหลเวียนของ %O2 ที่เร็วเกินไป โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบ
Precision Flow ซึ่งจะคอยควบคุมการส่ง %O2 ตามการตั้งค่าที่ส่งมาจากโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน หรือจากการตั้งค่า
บนเครื่อง Precision Flow ด้วยตนเอง
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนจะสื่อสารกับ Precision Flow ผ่านพอร์ตอินเทอร์เฟซแบบอนุกรมที่อยู่ด้านหลังของเครื่อง
Precision Flow
หมายเหตุ: แพทย์บางคนอาจพบว่าความยาวคลื่นสูงสุดและพลังงานการแผ่รังสีของไดโอดเปล่งแสงที่ใช้ในโพรบ SpO2
มีประโยชน์ เซ็นเซอร์ของ Masimo ใช้ไดโอดเปล่งแสงสีแดงและแสงอินฟราเรด ไดโอดเหล่านี้เปล่งแสงออกมาที่ 660
นาโนเมตร และ 905 นาโนเมตรตามล�ำดับ และมีพลังงานการแผ่รังสีน้อยกว่า 15 มิลลิวัตต์
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ส่วนที่ 3 ส่วนประกอบ
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจน Vapotherm ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
•

โมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน

•

เสายึึด

•

พาวเวอร์์ซััพพลาย

•

สายเคเบิิลผู้้�ป่่วย SpO2 Masimo

ค�ำเตือน: อ
 ะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ให้มาเป็นอะแดปเตอร์เดียวที่ได้รับการรับรองให้ใช้กับ โมดูลช่วยจัดการ
ออกซิเจน และจ่ายไฟ 12VDC ให้กับโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน ติดต่อ Vapotherm หากคุณคิดว่าอะ
แดปเตอร์แปลงไฟของคุณไม่สามารถใช้งานได้ หรือหากคุณต้องการเปลี่ยนอันใหม่ ใช้อะแดปเตอร์
จ่ายไฟที่ Vapotherm ให้มาเท่านั้น

เซ็นเซอร์ Masimo มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก รุ่นของเซ็นเซอร์ Masimo ที่ได้รับการรับรองมีดังต่อไปนี้:
•

เซ็็นเซอร์์ LNCS® Adhesive

•

เซ็็นเซอร์์ LNCS® Neo-3 Adhesive

•

เซ็็นเซอร์์ RD SET™

ค�ำเตือน: ช
 ิ้นส่วนที่อาจใช้กับโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนคือ โพรบ SpO2 ของ Masimo ที่อ้างถึงข้างต้น โปรด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบของ Masimo
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ส่วนที่ 4 การประกอบและการเชื่อมต่อ
การประกอบระบบ
1.

ติิดโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนเข้้ากัับเสายึึด

2.

ติิดตั้้�งโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนเข้้ากัับขาตั้้�งล้้อเลื่่�อนที่่�ได้้รัับการรัับรองจาก Vapotherm ตามที่่�แสดงในภาพ

3.

ถอดฝาอุุดซิิลิิโคนในฝาครอบเซ็็นเซอร์์ออกซิิเจนที่่�ด้้านหลัังของเครื่่�อง Precision Flow

4.

เสีียบสายสื่่�อสารเข้้ากัับโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน แล้้วขัันสกรููหััวแม่่มืือทั้้�งสองตััวให้้แน่่น

5.

เชื่่�อมต่่อสายสื่่�อสารจากโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนเข้้ากัับพอร์์ตอิินเทอร์์เฟซของ Precision Flow

6.

เสีียบพาวเวอร์์ซััพพลายของโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน เข้้ากัับโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน และเข้้ากัับเต้้ารัับไฟฟ้้า
ที่่�ระบุุว่่า “Hospital Grade” หรืือ “Hospital Only”
 มายเหตุุ: ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ามีีการวางแนวที่่�ถููกต้้องบนขั้้�วต่่อพาวเวอร์์ซััพพลายเมื่่�อเสีียบเข้้ากัับ โมดููลช่่วย
ห
จััดการออกซิิเจน

	ค�ำเตือน: อย่าวางโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนในต�ำแหน่งที่ถอดอุปกรณ์ได้ยาก

การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์
•

เชื่่�อมต่่อสายเคเบิิลผู้้�ป่่วย SpO2 กัับช่่องเสีียบ SpO2 บนแผงขั้้�วต่่อของโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน โปรดดููการติิด
เซ็นเซอร์เข้ากับสายเคเบิลของผู้ป่วยในค�ำแนะน�ำการใช้งานของ Masimo เพื่อเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

โมดูลช่วย
จัดการ
ออกซิเจน
ที่ติดตั้งและ
ต่อเข้ากับ
Precision
Flow และ
เสียบปลั๊ก
ไฟแล้ว
สายเคเบิลส�ำหรับผู้
ป่วย SpO2

แผงขั้วต่อของโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน Vapotherm

หน้้า 10

3101126-TH Rev C คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการใช้้งานโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน Vapotherm

ส่วนที่ 5 การควบคุมและการแสดงผล
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนจะถูกควบคุมผ่านปุ่มบนเครื่องสองปุ่ม (เปิด/ปิด และ ปิดเสียงเตือน) ปุ่มควบคุมการตั้งค่า และ
หน้าจอสัมผัส เมื่อเชื่อมต่อกับ Precision Flow และตัวผู้ป่วยผ่านเซ็นเซอร์ SpO2 แล้ว โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนจะ
สามารถควบคุมการส่งออกซิเจนได้ด้วยตนเอง (โหมดแมนนวล) หรือแบบอัตโนมัติ (โหมดอัตโนมัติ)
การใช้เมนู
•

ในการเรีียกดููเมนูู ให้้กดแท็็บเมนููที่่�ต้้องการ อีีกวิิธีีหนึ่่�งคืือ กล่่องพารามิิเตอร์์จะพาไปยัังเมนููที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หมายเหตุ:
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะมีผลเมื่อคุณกดแป้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ปิดเสียง
สัญญาณ
เตือน

1
2
3
4

ตัวบ่งชี้ประเภทผู้ป่วย
การแสดงแนวโน้ม
ID ผู้ป่วย แสดงเวลาและวันที่
ตัวบ่งชี้การปิดเสียงสัญญาณเตือน (ขีดคร่อมเมื่อปิดเสียง)

เปิด/ปิด

5
6
7
8

การแสดงข้อความ
โหมด %O2 (อัตโนมัติ, แมนนวล)
กล่องพารามิเตอร์ (กดเพื่อเรียกเมนู)
ปุ่มเมนู

หมายเหตุ: โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนได้รับการสอบเทียบ เพื่อแสดงค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ใช้งานได้ ค่าที่แสดงทั้ง
SpO2 และ %O2 บนการแสดงแนวโน้ม จะถูกท�ำให้เป็นค่ามาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์
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ส่วนที่ 6 การเปิดเครื่องและการตั้งค่าพื้นฐาน
การตั้งค่าระบบ
1.

ตั้้�งค่่า Precision Flow ตามคำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการใช้้งาน Precision Flow เชื่่�อมต่่อท่่อจากแหล่่งออกซิิเจนและ
อากาศ เข้้ากัับช่่องทางเข้้าให้้ถููกต้้อง จากนั้้�นเสีียบเข้้ากัับเต้้ารัับบนผนััง เชื่่�อมต่่อสายไฟ

2.

เสีียบปลั๊๊�กโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนเข้้ากัับแหล่่งจ่่ายไฟ “Splash Screen” จะแสดงขึ้้�นในขณะที่่�ระบบเปิิดเครื่่�อง
ปุ่่�ม เปิิด/ปิิด ใช้้เพื่่�อเปิิดอุุปกรณ์์เมื่่�อเสีียบปลั๊๊�กไฟแล้้ว เลืือกเมนููระบบ ตั้้�งค่่า TIME และ DATE ให้้ถููกต้้อง

3.

ตั้้�งค่่า Auto Mode Override เป็็นค่่าที่่�ต้้องการ ตััวเลืือก ได้้แก่่: ออกจากโหมดอััตโนมััติิ, 120, 90, 60, 30, 15
หรืือ 5 วิินาทีี “Auto Mode Override” จะกำำ�หนดวิิธีีที่่�โมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนจะตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
การส่่ง %O2 แบบแมนนวล โดยจะใช้้ Precision Flow เมื่่�อโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนอยู่่�ในโหมดอััตโนมััติิ
การเปลี่่�ยนแปลง %O2 แบบแมนนวลบน Precision Flow ที่่�เลืือก “Exit Auto Mode” ไว้้ จะทำำ�ให้้โมดููลช่่วยจััดการ
ออกซิิเจนเปลี่่�ยนเป็็นโหมด %O2 แบบแมนนวลทัันทีี การเปลี่่�ยนแปลง %O2 แบบแมนนวลบน Precision Flow ที่่�
เลืือก “120/90/60/30/15/5” วิินาทีีไว้้ จะระงัับการไตเตรท %O2 ของโหมดอััตโนมััติิตามเวลาที่่�เลืือกนั้้�น ก่่อนที่่�
โมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนจะเริ่่�มต้้นการไตเตรท %O2 อััตโนมััติิใหม่่อีีกครั้้�ง

4.

ตั้้�งค่่าระดัับเสีียงของลำำ�โพงและความสว่่างของหน้้าจอที่่�ต้้องการ

การเข้าถึงระบบ
ต้องใช้ PIN เพื่อเข้าถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ ข้อมูลเคส และค่าเริ่มต้นของสถาบัน
PIN เริ่มต้น:
อัปเดตซอฟต์แวร์ - 1234
จัดการข้อมูลเคส - 5678
ค่าเริ่มต้นของสถาบัน - 0987
สามารถเปลี่ยน PIN บนหน้าจอระบบได้ โดยใช้แท็บ Access

ส่วนที่ 7 การรับผู้ป่วย
เมนู Patient ช่วยให้สามารถเลือกประเภทของผู้ป่วยและการตั้งค่าเฉพาะของผู้ป่วยได้ ตลอดจนเริ่มเคสใหม่และสลับ
ระหว่างโหมด %O2 แบบอัตโนมัติและแบบแมนนวลได้
1.

ตั้้�งค่่าประเภทผู้้�ป่่วย (ทารกแรกเกิิด), เป้้าหมาย %SpO2, ช่่วงขอบบนและขอบล่่างของ %SpO2, Backup %O2 และ
ขีีดจำำ�กััดการเตืือน %O2

2.

กดที่่� Start Case เมื่่�อเคสใหม่่เริ่่�มขึ้้�น โมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนจะสร้้าง ID ผู้้�ป่่วยใหม่่ ซึ่่�งประกอบด้้วยการประทัับ
วัันที่่�และเวลา ID ผู้้�ป่่วยนี้้�จะแสดงที่่�ด้้านบนสุุดของหน้้าจอทั้้�งหมด
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ส่วนที่ 8 การตั้งค่าสัญญาณเตือน
ข้อบ่งชี้ของสัญญาณเตือน
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนจะแจ้งเตือน 1 ระดับ:
•

สััญญาณเตืือนระดัับความสำำ�คััญปานกลาง: ไฟสีีเหลืืองกะพริิบ เสีียงเตืือนดัังขึ้้�น 3 ครั้้�ง

โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนแสดงข้อความแนะน�ำแบบไม่มีเสียงในพื้นที่แสดงข้อความ
หมายเหตุ:
ก่อนเริ่มเคสใหม่ ให้ถอดเซ็นเซอร์ผู้ป่วยออกแล้วตรวจสอบว่าระบบแจ้งเตือนท�ำงานได้ โดยสังเกตว่าสัญญาณเตือน
จะแจ้งเตือนว่า "No Sensor Connected”
ข้อความแจ้งเตือนจะวนอยู่ในพื้นที่แสดงข้อความ
ส�ำหรับรายการข้อความแจ้งเตือนและการด�ำเนินการที่จ�ำเป็น โปรดดูในส่วนการแจ้งเตือนและข้อความแสดงสถานะ
ส�ำหรับข้อบ่งชี้ของสัญญาณเตือนของ Precision Flow โปรดดูในค�ำแนะน�ำการใช้งานของ Precision Flow

ปิดเสียง/ระงับ สัญญาณเตือน
•

กดปุ่่�ม Alarm Silence บนเครื่่�องเพื่่�อปิิดเสีียงเตืือนทั้้�งหมดเป็็นเวลา 2 นาทีี

หมายเหตุ: เมื่อปิดเสียงเตือนแล้ว ไอคอนรูประฆังที่ถูกขีดคร่อมจะปรากฏที่มุมขวาบน ของหน้าจอ
ค�ำเตือน:
หากปิดเสียงเตือนเป็นเวลา 2 นาที ระบบจะไม่แจ้งเตือนในครั้งต่อ ๆ ไปส�ำหรับสัญญาณเตือนที่มีล�ำดับความส�ำคัญเท่ากัน
ในช่วงเวลาปิดเสียงเตือน 2 นาทีนั้น
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ส่วนที่ 9 การตั้งค่า SpO2
การเลือกเซ็นเซอร์และต�ำแหน่งใช้งาน
เมื่อเลือกเซ็นเซอร์ ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
•

น้ำำ��หนัักผู้้�ป่่วย

•

ระดัับกิิจกรรมของผู้้�ป่่วย

•

ระดัับการกำำ�ซาบของผู้้�ป่่วย

•

บริิเวณที่่�เซ็็นเซอร์์สามารถใช้้งานได้้

•

ระยะเวลาการเฝ้้าติิดตาม SpO2 ที่่�คาดการณ์์ไว้้

รุ่นของเซ็นเซอร์ Masimo มีดังต่อไปนี้:
•

เซ็็นเซอร์์ LNCS® Reusable (1)

•

เซ็็นเซอร์์ LNCS® Adhesive (2)

•

เซ็็นเซอร์์ LNCS® Neo-3 Adhesive (3)

•

เซ็็นเซอร์์ RD SET (4)

ใช้เซ็นเซอร์ดังต่อไปนี้:
1.

ทำำ�ความสะอาดบริิเวณที่่�จะใช้้งาน หากจำำ�เป็็น ให้้ล้้างยาทาเล็็บออก

2.

เลืือกเซ็็นเซอร์์ที่่�เหมาะสมและใช้้ตามคำำ�แนะนำำ�ในเอกสารประกอบเซ็็นเซอร์์

3.

หากบริิเวณรอบ ๆ มีีแสงจ้้า ให้้ปิิดบริิเวณที่่�ใช้้งานด้้วยวััสดุุทึึบแสง (แสงแดดที่่�ส่่องโดยตรง หลอดไฟสำำ�หรัับผ่่าตััดและ
หลอดฟลููออเรสเซนต์์ หลอดบิิลิิรููบิิน และหลอดความร้้อนอิินฟราเรด อาจรบกวนการทำำ�งานของเซ็็นเซอร์์ได้้)

สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการใช้้งานเซ็็นเซอร์์ โปรดดููการเลืือกบริิเวณใช้้งานในคำำ�แนะนำำ�การใช้้งานของ Masimo

ค�ำเตือน:
•

ใช้้เซ็็นเซอร์์วััดความอิ่่�มตััวของออกซิิเจนในเลืือดของ Masimo ที่่�ได้้รัับการรัับรองสำำ�หรัับการวััด SpO2 เท่่านั้้�น
เซ็นเซอร์อื่น ๆ อาจท�ำให้การอ่านค่า SpO2 ไม่ถูกต้อง

•

ก่่อนใช้้เซ็็นเซอร์์ โปรดอ่่านเอกสารของเซ็็นเซอร์์อย่่างละเอีียด รวมถึึงคำำ�เตืือน ข้้อควรระวััง และคำำ�แนะนำำ�ทั้้�งหมด

•

ความแม่่นยำำ�ของการอ่่านค่่าความอิ่่�มตััวของออกซิิเจนในเลืือดอาจได้้รัับผลกระทบในทางลบจากสภาพแวดล้้อม ข้้อ
ผิดพลาดในการใช้งานเซ็นเซอร์ และการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย

•

อย่่าใช้้เซ็็นเซอร์์ที่่�ปลายแขนร่่วมกัับสายรััดสำำ�หรัับวััดความดัันโลหิิต สายสวนหลอดเลืือด หรืือสายภายในหลอดเลืือด

•

ระดัับฮีีโมโกลบิินที่่�ผิิดปกติิ (HbCO หรืือ MetHb) อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อาจทำำ�ให้้ค่่าที่่�อ่่านไม่่ถููกต้้อง

•

อย่่าใช้้เซ็็นเซอร์์ที่่�เสีียหาย หรืือสายเคเบิิลของผู้้�ป่่วยที่่�เสีียหาย

•

อย่่าใช้้เซ็็นเซอร์์ที่่�มีีส่่วนประกอบสััมผััสกัับแสง

•

อย่่าใช้้เซ็็นเซอร์์ในสภาพแวดล้้อม MR การนำำ�กระแสไฟฟ้้าอาจทำำ�ให้้เกิิดการไหม้้ได้้

•

การใช้้เซ็็นเซอร์์ระหว่่างการกระตุ้้�นหััวใจด้้วยไฟฟ้้า อาจทำำ�ให้้การอ่่านค่่าไม่่ถููกต้้อง

•

การใช้้งานไม่่ถููกต้้องและการใช้้เซ็็นเซอร์์เป็็นเวลานาน อาจทำำ�ให้้เนื้้�อเยื่่�อเสีียหายได้้ ตรวจสอบบริิเวณที่่�ใช้้งานบ่่อย ๆ
เพื่อให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์อยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้อง และตรวจจับการระคายเคืองของผิวหนังได้

•

อย่่าพัันเซ็็นเซอร์์แน่่นเกิินไป

•

อย่่าปล่่อยให้้สายเซ็็นเซอร์์ตึึงเกิินไป

•

อย่่าจุ่่�มเซ็็นเซอร์์หรืือสายเคเบิิลของผู้้�ป่่วยลงในน้ำำ�� ตััวทำำ�ละลาย หรืือน้ำำ��ยาทำำ�ความสะอาด เซ็็นเซอร์์ ขั้้�วต่่อ และสาย
เคเบิลของผู้ป่วย ไม่กันน�้ำ
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ส่วนที่ 9 การตั้งค่า SpO2
•

ห้้ามฆ่่าเชื้้�อเซ็็นเซอร์์หรืือสายเคเบิิลของผู้้�ป่่วยโดยการฉายรัังสีี พ่่นไอน้ำำ�� หรืือเอทิิลีีนออกไซด์์ ดููคำำ�แนะนำำ�ในการ
ท�ำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ ในเอกสารคู่มือส�ำหรับเซ็นเซอร์วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสายเคเบิล
ของผู้ป่วยแบบใช้ซ�้ำได้

	หมายเหตุ: เซ็นเซอร์ที่ใช้กับอุปกรณ์นี้ สามารถจัดประเภทเป็นอุปกรณ์ที่สัมผัส บนผิวหนังในช่วงเวลาจ�ำกัด
เซ็นเซอร์ผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพที่แนะน�ำ จึงเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 10993–1

การแสดงกล่องพารามิเตอร์ SpO2

หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Signal IQ สีเขียวหมายถึงค่า Signal IQ ที่เท่ากับหรือมากกว่า 0.3%
สีแดงหมายถึงค่า Signal IQ น้อยกว่า 0.3%
ช่วงการแสดง SpO2 อยู่ระหว่าง 1-100% ค่า "---" บ่งชี้ว่าไม่มีการวัดค่า ช่วงการแสดงอัตราชีพจรอยู่ที่ 1-240 bpm ค่า "---"
บ่งชี้ว่าไม่มีการวัดค่า
หมายเหตุ: SpO2 อัตราชีพจร และ Signal IQ จะอัปเดตหนึ่งครั้งต่อวินาที

การตั้งค่าเป้าหมาย SpO2
1.

กดที่่�กล่่อง SpO2 Target บนหน้้าจอหลััก หรืือเลืือกเมนูู Patient เพื่่�อตั้้�งค่่าเป้้าหมาย SpO2

2.

กดที่่�กล่่องพารามิิเตอร์์ %SpO2 Target บนหน้้าจอสััมผััส และตั้้�งค่่า SpO2 เป้้าหมายของผู้้�ป่่วย โดยใช้้ปุ่่�มควบคุุมการ
ตั้้�งค่่า 

3.

ตั้้�งค่่าช่่วงเป้้าหมาย โดยการกดที่่�กล่่องพารามิิเตอร์์ %SpO2 Upper and Lower Range บนหน้้าจอสััมผััส และตั้้�งค่่า
เปอร์์เซ็็นต์์ความแตกต่่างจาก %SpO2 Target โดยใช้้ปุ่่�มควบคุุมการตั้้�งค่่า 
 มายเหตุุ: การตั้้�งค่่า Target Range ไม่่ได้้เปลี่่�ยนค่่า SpO2 Target การตั้้�งค่่านี้้�จะเป็็นการปรัับ เวลาในการคำำ�นวณ
ห
ช่่วง เมื่่�อตรวจสอบแนวโน้้มเท่่านั้้�น
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ส่วนที่ 10 การตั้งค่า %O2
เป้าหมายและวัตถุประสงค์: ระบบควบคุม %O2 อัตโนมัติ จะใช้ค่า SpO2 ที่วัดได้ของผู้ป่วยเพื่อควบคุมการส่ง %O2 ตาม
ความต้องการของผู้ป่วย เมื่อเปิดใช้งานโหมดควบคุม %O2 อัตโนมัติ ระบบจะพยายามรักษาระดับ SpO2 ของผู้ป่วยไว้ที่
ค่าเป้าหมาย SpO2 ที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าหรือใกล้เคียง (ดูที่ การอ่านเพิ่มเติม)
1.

2.

เลืือกเมนูู Patient เพื่่�อตั้้�งค่่าโหมด %O2

กดที่่�กล่่องพารามิิเตอร์์ Backup %O2 บนหน้้าจอสััมผััส และตั้้�งค่่า Backup %O2 ของผู้้�ป่่วย โดยใช้้ปุ่่�มควบคุุมการตั้้�งค่่า
หมายเหตุุ: สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดููคำำ�อธิิบายของฟัังก์์ชััน Fallback %O2 ในหน้้าถััดไป

3.

เสีียบการ์์ดเวลาของโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน แล้้วกด Start Case เมื่่�อผู้้�ป่่วยมีีอาการทรงตััวแล้้ว แล้้วให้้กดปุ่่�ม O2
Mode AUTO เพื่่�อให้้อุุปกรณ์์เข้้าสู่่�โหมดอััตโนมััติิ (ค่่าเริ่่�มต้้นคืือ Manual)
 มายเหตุุ: ในการเปิิดใช้้งานโหมด Auto %O2 จะต้้องมีีการเสีียบการ์์ดเวลา และต้้องมีีเคสผู้้�ป่่วยเริ่่�มต้้นในโมดููล
ห
ช่่วยจััดการออกซิิเจน

4.

ตอนนี้้�หน้้าจอหลัักจะแสดงโหมดอััตโนมััติิ และโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนจะเริ่่�มการไตเตรท %O2 โดยอััตโนมััติิ ตาม
ระดัับ SpO2 ของผู้้�ป่่วยและเป้้าหมาย %SpO2 ที่่�ตั้้�งไว้้ %O2 ที่่�ส่่งโดย Precision Flow สามารถอยู่่�ในช่่วงตั้้�งแต่่ 21100% เว้้นแต่่จะตั้้�งค่่า %O2 Limit ไว้้ สามารถดูู %O2 ที่่�ส่่งได้้บนจอแสดงผล Precision Flow หรืือบนจอแสดง
แนวโน้้มแบบกราฟิิกของโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน
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ส่วนที่ 10 การตั้งค่า %O2
ฟัังก์์ชััน Fallback %O2
ส�ำหรับช่วงสั้น ๆ ของการอ่าน SpO2 ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่น่าเชื่อถือ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้น ซึ่งสะท้อนถึง
เงื่อนไขข้อผิดพลาด และโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนจะยังคงส่ง O2 ที่ค�ำนวณได้ต่อไป จนกว่าการอ่านค่า SpO2 จะถูกต้อง
และเชื่อถือได้
ในขณะที่สัญญาณ SpO2 ไม่ถูกต้องหรือไม่น่าเชื่อถือ การส่ง %O2 จะถูกตั้งค่าให้เท่ากับค่าที่มากกว่า ของค่าดังต่อไปนี้:
•

การตั้้�งค่่า Backup %O2

•

การตั้้�งค่่า Baseline %O2 อััลกอริิทึึมจะคำำ�นวณเป็็นค่่าที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยอยู่่�ที่่�จุุด SpO2 ที่่�กำำ�หนด ในช่่วงที่่�
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนอยู่ในโหมด Auto %O2

•

ค่่ากลางของค่่า Auto %O2 สามค่่าสุุดท้้ายที่่�ส่่งไปก่่อนที่่� SpO2 จะล้้มเหลว

โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนจะออกจากโหมด Auto โดยอัตโนมัติภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:
•

เจ้้าหน้้าที่่�คลิินิิกเปลี่่�ยนการตั้้�งค่่า %O2 ที่่� Precision Flow โมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนจะทำำ�งานตามการตั้้�งค่่าของ
Auto Mode Override

•

โมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนจะตรวจพบการอ่่าน SpO2 ที่่�ไม่่ถููกต้้องหรืือไม่่น่่าเชื่่�อถืือ ตามที่่�อธิิบายไว้้ข้้างต้้นเป็็น
เวลานานกว่า 2 นาที

หากโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนออกจากโหมด Auto ให้ตรวจสอบผู้ป่วย ต�ำแหน่งเซ็นเซอร์ การเชื่อมต่อ และการตั้งค่า 
เมื่อมีการระบุทางคลินิกไว้ ให้ตังค่าโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนกลับเข้าสู่โหมดอัตโนมัติในเมนู Patient

ส่วนที่ 11 การปิดระบบ
ปิดระบบ
1.

บนเมนูู Patient ให้้เลืือก End Case

2.

ในการปิิดโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน ให้้กดปุ่่�มเปิิด/ปิิด เพื่่�อปิิดอุุปกรณ์์ จากนั้้�นถอดอะแดปเตอร์์ไฟ AC ที่่�ให้้มาออก
จากเต้้ารัับ AC ที่่�ผนััง

ส่วนที่ 12 การแสดงผลแนวโน้มแบบกราฟิก
ข้้อมููลแนวโน้้มจะแสดงบนหน้้าจอหลััก จะแสดงค่่าแนวโน้้มของ SpO2 (สีีน้ำำ��เงิิน) และ %O2 (สีีเขีียว) โดยมีีค่าล่
่ าสุ
่ ด
ุ ทางด้้าน
ขวามืือของจอแสดงผล และค่่าเก่่าที่่�สุด
ุ ทางด้้านซ้้ายมืือ %O2 Alarm Limit จะแสดงด้้วยเส้้นประสีีแดง การแสดง
แนวโน้มจะอัปเดตทุกวินาที ข้อมูลแนวโน้มยังสามารถดูได้บนหน้าจอ Trend ซึง่ สามารถปรับเวลาในการแสดงแนวโน้มได้
บนหน้าจอ Trend คุณสามารถดูข้อมูลแนวโน้มและปรับการแสดงผลได้ โดยใช้ปุ่มน�ำทาง

ส่วนที่ 13 การบันทึกตัวแปร
ตัวแปรต่อไปนี้จะถูกบันทึกในช่วงเวลาที่ห่างกันหนึ่งวินาที และจัดเก็บอย่างไม่มีก�ำหนดเวลาในหน่วยความจ�ำถาวร หน่วย
ความจ�ำถาวรจะยังคงการตั้งค่าไว้ แม้ว่าจะไฟดับหรือระบบปิดไปแล้วก็ตาม
•

ประทัับเวลา

•

SpO2

•

%O2

•

โหมด Auto/Manual
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ส่วนที่ 14 การท�ำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนจะต้องได้รับการท�ำความสะอาดและท�ำให้ปลอดเชื้อเมื่อใช้กับผู้ป่วยรายใหม่เสมอ ให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนข้างล่างเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องสะอาดและปลอดเชื้อ
•

ให้้เช็็ดยููนิิตหลัักจากบนลงล่่าง ด้้วย Super Sani-Cloth®.

•

ตรวจหาฝุ่่�นที่่�มองเห็็นด้้วยตา ถ้้ามีีดิิน ให้้ใช้้แปรง (เช่่น แปรงสเปกตรััม M16 ) เพื่่�อนำำ�ดิินนั้้�นออก

•

เช็็ดโมดููลให้้เปีียกชุ่่�มด้้วย Super Sani-Cloth®. ดููแลให้้พื้้�นผิิวเปีียกชุ่่�มอย่่างน้้อยหกนาทีี ใช้้ Super Sani-Cloth®
เพิ่มอีกหากจ�ำเป็น

	ค�ำเตือน: ห้ามใช้น�้ำยาฟอกขาว สารละลายอินทรีย์ หรือสารท�ำความสะอาดที่กัดกร่อน
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในการท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่อง Precision Flow โปรดดูในค�ำแนะน�ำการใช้งานของ Precision Flow
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในการท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อส�ำหรับเซ็นเซอร์ SpO2 และสายเคเบิลของผู้ป่วย โปรดดูค�ำแนะน�ำที่ให้มา
พร้อมกับเซ็นเซอร์

ส่วนที่ 15 การดาวน์โหลดข้อมูล
1.

ใส่่ไดรฟ์์ USB ลงในโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน

2.

บนหน้้าจอระบบ เลืือก Case Data และป้้อน PIN

3.

เลืือกไฟล์์เคส หรืือไฟล์์ที่่�จะดาวน์์โหลด แล้้วกดปุ่่�มดาวน์์โหลด
หมายเหตุุ: การดาวน์์โหลดไฟล์์เคสขนาดใหญ่่หลายไฟล์์ อาจใช้้เวลาหลายนาทีีจึึงจะเสร็็จสมบููรณ์์

4.

เมื่่�อบัันทึึกข้้อมููลแล้้ว ให้้กดตกลง และนำำ�ไดรฟ์์ USB ออก

5.

หากต้้องการ ให้้ลบไฟล์์เคสเพื่่�อล้้างที่่�จััดเก็็บข้้อมููลในเครื่่�อง

ส่วนที่ 16 การอัปเดตซอฟต์แวร์
1.

ใส่่ไดรฟ์์ USB ที่่�มีีไฟล์์ซอฟต์์แวร์์ลงในโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน

2.

บนหน้้าจอระบบ เลืือก Updates และป้้อน PIN

3.

เลืือก Update Software
หมายเหตุุ: ระบบจะรีีบููตเมื่่�อเสร็็จกระบวนการอััปเดตซอฟต์์แวร์์

ส่วนที่ 17 เอกสารอ้างอิง
Precision Flow สามารถหาอ่านค�ำแนะน�ำการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.vapotherm.com
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ส่วนที่ 18 การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุน
ข้อมูลทั่วไป
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนของระบบ Vapotherm โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้าน
เทคนิคของ Vapotherm ที่ TS@vtherm.com
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนมีแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้ ถอดแผ่นยึดที่ด้านหลังของโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนออก เพื่อ
เข้าถึงช่องใส่แบตเตอรี่ ถอดแบตเตอรี่เก่าและเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ (ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Vapotherm ที่
TS@vtherm.com)
ก่อนใช้งาน ให้ท�ำการตรวจสอบจอแสดงผล ปลอก และสายไฟ ด้วยตาเพื่อยืนยันว่าไม่มีความเสียหายที่มองเห็นได้:

การแก้ไขปัญหา: SpO2
เงื่อนไข

ไม่มีสัญญาณ:
SpO2 และ PR ที่ 0

ค่า SpO2
ไม่ถูกต้อง

สาเหตุที่เป็นไปได้

การปฏิบัติ

อาการ (สภาพผู้ป่วย)

ตรวจสอบผู้ป่วย

ไม่ได้เชื่อมต่อเซ็นเซอร์

ตรวจสอบการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และสายเคเบิล

เซ็นเซอร์ไม่มีผู้ป่วย

ตรวจสอบการใช้งานเซ็นเซอร์

เซ็นเซอร์หรือสายเคเบิลเสียหาย

ตรวจสอบเซ็นเซอร์และสายเคเบิล เปลี่ยนใหม่
หากจ�ำเป็น

การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยมากเกินไป หรือมี
สัญญาณรบกวนจากการจี้ด้วยไฟฟ้า

ถ้าเป็นไปได้ ให้ผู้ป่วยอยู่นิ่ง ๆ ตรวจสอบ
เซ็นเซอร์และการใช้งานเซ็นเซอร์ ย้าย
เซ็นเซอร์ไปบริเวณอื่น หรือใช้เซ็นเซอร์ที่ทน
ต่อการเคลื่อนไหวได้มากขึ้น

อาการ (สภาพผู้ป่วย)

ตรวจสอบผู้ป่วย

แสงโดยรอบมากเกินไป

ตรวจสอบเซ็นเซอร์ ปิดเซ็นเซอร์ด้วยวัสดุทึบ
แสง

การเคลื่อนไหวมากเกินไป

ถ้าเป็นไปได้ ให้ผู้ป่วยอยู่นิ่ง ๆ ตรวจสอบ
เซ็นเซอร์และการใช้งานเซ็นเซอร์ ย้าย
เซ็นเซอร์ไปบริเวณอื่น หรือใช้เซ็นเซอร์ที่ทน
ต่อการเคลื่อนไหวได้มากขึ้น

มียาทาเล็บที่บริเวณตรวจสอบ

ล้างยาทาเล็บออก

เซ็นเซอร์ถูกน�ำไปใช้กับแขนขาที่มีสายรัด
ส�ำหรับวัดความดันโลหิต สายสวนหลอดเลือด
หรือสายภายในหลอดเลือด

ย้ายเซ็นเซอร์ไปยังบริเวณอื่น
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ส่วนที่ 19 คุณลักษณะเฉพาะ
คุณลักษณะทางกายภาพ
ขนาด:

สูง 9 นิ้ว กว้าง 9 นิ้ว ลึก 4 นิ้ว

น�้ำหนัก :

4.1 ปอนด์

การติดตั้ง:

ชุดเสายึดโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน VESA

การเชื่อมต่อ:

ผ่านสายเคเบิลสื่อสารของโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนไปยัง Precision Flow

ข้อก�ำหนดของระบบ

แบตเตอรี่:

แหล่งจ่ายไฟ 12VDC ที่ให้มา สามารถท�ำงานได้มากกว่า 100-240VAC, 18W, 47-63Hz
อะแดปเตอร์จ่ายไฟนี้จะช่วยแยกสนามแม่เหล็กของโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน ออกจาก
แหล่งจ่ายไฟหลัก
Li-ion, 34-37 Wh, ภายใน

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ภายนอก:

ไม่มี

ไฟฟ้า:

สิ่งแวดล้อม
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม: 18-30°C
ความชื้นสัมพัทธ์สิ่งแวดล้อม: 20-90% RH ไม่ควบแน่น

การท�ำงาน:

ความดันสิ่งแวดล้อม: บรรยากาศมาตรฐาน (ห้ามใช้ในสภาวะ Hyperbaric)
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม: -10- +50°C

การเก็บและการขนส่ง:

ความชื้นสัมพัทธ์สิ่งแวดล้อม: 20-90% RH

การสัมผัสกับผู้ป่วย:

โดยอ้อมผ่านเซ็นเซอร์ SpO2 และท่อ O2 ของ Precision Flow

การป้องกันของเหลวเข้า:

IPX2 - กันน�้ำหยด

ความดันที่ท�ำให้ส่งสัญญาณเตือน

สัญญาณเตือนระดับความส�ำคัญปานกลาง สูงสุด 65 dBA ที่การตั้งค่าระดับเสียง 10

ความสูงในการท�ำงาน

2,000 เมตร

อินพุต
เซ็นเซอร์:

ขั้วต่อ SpO2 ส�ำหรับสายเชื่อมต่อผู้ป่วย Masimo

การสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก:

การเชื่อมต่อกับ Precision Flow ผ่านสายสื่อสารโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน

เอาต์พุต
การเชื่อมต่อ RJ45:

ค�ำเตือน: การเชื่อมต่อนี้ไม่ได้มีไว้ส�ำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย ใช้ส�ำหรับ
Vapotherm เท่านั้น

หมายเหตุ: ระบบโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนประกอบด้วย โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนและอะแดปเตอร์ไฟ AC ทีใ
่ ห้มา
อะแดปเตอร์ไฟ AC ทีใ
่ ห้มาคืออุปกรณ์ปอ
้ งกันคลาส I
ค�ำเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต อุปกรณ์นี้ต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักที่มีสายดินป้องกัน
เท่านั้น
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ส่วนที่ 19 คุณลักษณะเฉพาะ
มาตรฐาน
IEC 60601-1: 2005 (ฉบับที่สาม) +
CORR 1:2006 + CORR. 2:2007 +
A1:2012 (หรือ IEC 60601-1: พิมพ์ซ�้ำ
ปี 2012)

อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ - ส่วนที่ 1: ข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
และประสิทธิภาพที่จ�ำเป็น

IEC 60601-1-10:2007, AMD1:2013
ส�ำหรับใช้ร่วมกับ IEC 606011:2005, COR1:2006, COR2:2007,
AMD1:2012

อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ - ส่วนที่ 1-10: ข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับความปลอดภัยขั้น
พื้นฐาน และประสิทธิภาพที่ส�ำคัญ - มาตรฐานข้างเคียง: ข้อก�ำหนดส�ำหรับการพัฒนา 
Physiologic Closed-loop Controllers (FR Recognition หมายเลข 19-9 ในมาตรฐาน
ร่วม FDA)

IEC 60601-1-6:2010, AMD1:2013
ส�ำหรับใช้ร่วมกับ IEC 62366:2007,
AMD1:2014 และ IEC 60601-1:2005,
COR1:2006, COR2:2007, AMD1:
2012 หรือเทียบเท่าเวอร์ชันรวม IEC
60601-1:2012 (ฉบับ 3.1)

อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ - ส่วนที่ 1-6: ข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับความปลอดภัยขั้นพื้น
ฐาน และประสิทธิภาพที่ส�ำคัญ - มาตรฐานข้างเคียง: การใช้งาน

IEC 60601-1- 8: 2006 (พิมพ์ครั้งที่
ส่วนที่ 1-8: ข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและประสิทธิภาพที่จ�ำเป็น สอง) + Am.1: 2012 ส�ำหรับใช้ร่วมกับ
มาตรฐานข้างเคียง: ข้อก�ำหนดทั่วไป การทดสอบ และค�ำแนะน�ำส�ำหรับระบบแจ้งเตือน ใน
IEC 60601-1: 2005 (พิมพ์ครั้งที่สาม) +
อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์และระบบไฟฟ้าทางการแพทย์
Am.1: 2012
IEC 60601-1-2. Ed. 4.0 (2014-02)

ข้อก�ำหนดทั่วไปด้านความปลอดภัย - มาตรฐานข้างเคียง: ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็ก
ไฟฟ้า - ข้อก�ำหนดและการทดสอบ

ISO 80601-2-61:2017, COR1:2018
ส�ำหรับใช้กับ IEC 60601-1:2005,
COR1:2006, COR2:2007,
AMD1:2012

อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ - ส่วนที่ 2-61: ข้อก�ำหนดเฉพาะส�ำหรับความปลอดภัยขั้นพื้น
ฐาน และประสิทธิภาพที่จ�ำเป็นของอุปกรณ์วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

IEC 62304:2006 (พิมพ์ครั้งแรก) +
A1:2015
(หรือ IEC 62304:2015 CSV)

ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ทางการแพทย์: กระบวนการวงจรชีวิตของซอฟต์แวร์

IEC 62366-1:2015

อุปกรณ์ทางการแพทย์ - ส่วนที่ 1: การประยุกต์ใช้วิศวกรรมการใช้งานกับอุปกรณ์ทางการ
แพทย์
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ส่วนที่ 19 คุณลักษณะเฉพาะ
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านความแม่นย�ำของ Masimo SET®
การอิ่มตัว (% SpO2) – ในช่วงสภาวะที่ไม่มีการเคลื่อนไหว1
ผู้ใหญ่ เด็ก

70% - 100% ± 2 หลัก
0% - 69% ไม่ระบุ

ทารกแรกเกิด

70% - 100% ± 3 หลัก
0% - 69% ไม่ระบุ

การอิ่มตัว (% SpO2) – ในช่วงสภาวะที่ไม่มีการเคลื่อนไหว2,3
ผู้ใหญ่ เด็ก

70% - 100% ± 3 หลัก
0% - 69% ไม่ระบุ

ทารกแรกเกิด

70% - 100% ± 3 หลัก
0% - 69% ไม่ระบุ

อัตราชีพจร (bpm) – ในช่วงสภาวะที่ไม่มีการเคลื่อนไหว1
ผู้ใหญ่ เด็ก ทารกแรกเกิด

25 ถึง 240 ± 3 หลัก

อัตราชีพจร (bpm) – ในช่วงสภาวะที่ไม่มีการเคลื่อนไหว2,3
ผู้ใหญ่ เด็ก ทารกแรกเกิด

25 ถึง 240 ± 5 หลัก

1 เทคโนโลยี Masimo SET พร้อมเซ็นเซอร์ Masimo ได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้วว่ามีความแม่นย�ำในขณะที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ในการศึกษาเกี่ยวกับเลือด
ของมนุษย์ในอาสาสมัครที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งชายและหญิง มีสีผิวอ่อนจนถึงเข้ม ในการศึกษาภาวะพร่องออกซิเจนที่เกิดขึ้นในช่วง SpO2 70-100%
เทียบกับการเฝ้าติดตามด้วย CO- Oximeter และ ECG ในห้องปฏิบัติการ ความผันผวนนี้เท่ากับ ± 1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน บวกหรือลบหนึ่งของค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งครอบคลุม 68% ของจ�ำนวนประชากร
2 เทคโนโลยี Masimo SET พร้อมเซ็นเซอร์ Masimo ได้รบ
ั การตรวจสอบยืนยันแล้วว่ามีความแม่นย�ำในขณะทีม
่ ก
ี ารเคลือ
่ นไหว ในการศึกษาเกีย
่ วกับเลือดของ
มนุษย์ในอาสาสมัครทีเ่ ป็นผูใ
้ หญ่ทม
่ี ส
ี ข
ุ ภาพดีทงั้ ชายและหญิง มีสผ
ี ว
ิ อ่อนจนถึงเข้ม ในขณะทีม
่ ก
ี ารเคลือ
่ นไหวในลักษณะถูและแตะที่ 2 ถึง 4 เฮิรตซ์ ทีแ
่ อมพลิจด
ู
1 ถึง 2 ซม. และการเคลือ
่ นไหวแบบไม่ทำ� ซ�ำ้ ระหว่าง 1 ถึง 5 เฮิรตซ์ ทีแ
่ อมพลิจด
ู 2 ถึง 3 ซม. ในการศึกษาภาวะพร่องออกซิเจนทีเ่ กิดขึน
้ ในช่วง SpO2 70-100%
เทียบกับการเฝ้าติดตามด้วย CO- Oximeter และ ECG ในห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร ความผันผวนนีเ้ ท่ากับ ± 1 ค่าเบีย
่ งเบนมาตรฐาน ซึง่ ครอบคลุม 68% ของจ�ำนวน
ประชากร
3 เทคโนโลยี Masimo SET ได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้วว่ามีความแม่นย�ำในการก�ำซาบต�่ำ ในการทดสอบบนโต๊ะกับเครื่องจ�ำลอง Biotek Index 2™ และ
เครื่องจ�ำลองของ Masimo ที่มีความแรงของสัญญาณมากกว่า 0.02% และการส่งผ่านมากกว่า 5% ส�ำหรับความอิ่มตัวตั้งแต่ 70 ถึง 100% ความผันผวนนี้
เท่ากับ ± 1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน บวกหรือลบหนึ่งของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งครอบคลุม 68% ของจ�ำนวนประชากร
4 เทคโนโลยี Masimo SET พร้อมเซ็นเซอร์ Masimo Neo ได้รบ
ั การตรวจสอบยืนยันแล้วว่ามีความแม่นย�ำในขณะทีม
่ ก
ี ารเคลือ
่ นไหวของทารกแรกเกิด ในการ
ศึกษาเกีย
่ วกับเลือดของมนุษย์ในอาสาสมัครทีเ่ ป็นผูใ
้ หญ่ทม
ี่ ส
ี ข
ุ ภาพดีทงั้ ชายและหญิง มีสผ
ี ว
ิ อ่อนจนถึงเข้ม ในขณะทีม
่ ก
ี ารเคลือ
่ นไหวในลักษณะถูและแตะที่ 2 ถึง
4 เฮิรตซ์ ทีแ
่ อมพลิจด
ู 1 ถึง 2 ซม. และการเคลือ
่ นไหวแบบไม่ทำ� ซ�ำ้ ระหว่าง 1 ถึง 5 เฮิรตซ์ ทีแ
่ อมพลิจด
ู 2 ถึง 3 ซม. ในการศึกษาภาวะพร่องออกซิเจนทีเ่ กิดขึน
้
ในช่วง SpO2 70-100% เทียบกับการเฝ้าติดตามด้วย CO- Oximeter และ ECG ในห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร ความผันผวนนีเ้ ท่ากับ ± 1 ค่าเบีย
่ งเบนมาตรฐาน บวกหรือลบ
หนึง่ ของค่าเบีย
่ งเบนมาตรฐาน ซึง่ ครอบคลุม 68% ของจ�ำนวนประชากร 1% ถูกเพิม
่ เข้าไปในผลลัพธ์ เพือ
่ อธิบายผลของฮีโมโกลบินของทารกในครรภ์ทม
ี่ อ
ี ยูใ
่ น
ทารกแรกเกิด
5 เทคโนโลยี Masimo SET พร้อมเซ็นเซอร์ Masimo ได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้วว่ามีความแม่นย�ำของอัตราการเต้นของชีพจรในช่วง 25-240 bpm ใน
การทดสอบแบบตั้งโต๊ะเทียบกับเครื่องจ�ำลอง Biotek Index 2™ ความผันผวนนี้เท่ากับ ± 1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน บวกหรือลบหนึ่งของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ซึ่งครอบคลุม 68% ของจ�ำนวนประชากร
6 ดูค�ำแนะน�ำในการใช้งานเซ็นเซอร์ (DFU) ส�ำหรับข้อมูลการใช้งานที่สมบูรณ์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้เปลี่ยนต�ำแหน่งเซ็นเซอร์ที่ใช้ซ�้ำได้อย่างน้อย
ทุก ๆ 4 ชั่วโมง และเซ็นเซอร์แบบกาวอย่างน้อยทุก ๆ 8 ชั่วโมง
11 ระบุความแม่นย�ำของเซ็นเซอร์เมื่อใช้กับเทคโนโลยี Masimo โดยใช้สายเคเบิลผู้ป่วย Masimo ส�ำหรับเซ็นเซอร์ LNOP เซ็นเซอร์ RD SET เซ็นเซอร์
LNCS หรือเซ็นเซอร์ M-LNCS ตัวเลขแสดงถึง Arms (ข้อผิดพลาด RMS เมื่อเทียบกับข้อมูลอ้างอิง) เนื่องจากการวัดค่าของเครื่องวัดความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือดมีการกระจายทางสถิติ จึงคาดว่าจะมีเพียงประมาณ 2 ใน 3 ของการวัดค่าเท่านั้น ที่สามารถอยู่ในช่วง ± Arms เมื่อเทียบกับค่าอ้างอิง เว้นแต่
จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความแม่นย�ำของ SpO2 จะระบุไว้ตั้งแต่ 70% ถึง 100% ความแม่นย�ำของอัตราชีพจรจะระบุตั้งแต่ 25 ถึง 240 bpm
12 ประเภทเซ็นเซอร์ M-LNCS, LNOP, RD SET และ LNCS ของ Masimo มีคุณสมบัติทางแสงและทางไฟฟ้าเหมือนกัน และอาจแตกต่างกันในประเภท
การใช้งานเท่านั้น (มีกาว/ไม่มีกาว/ตะขอและห่วง) ความยาวสายเคเบิล ต�ำแหน่งของชิ้นส่วนออปติคัล (ด้านบนหรือด้านล่างของเซ็นเซอร์ ตามแนวสายเคเบิล)
ประเภท/ขนาดของวัสดุกาว และประเภทของหัวต่อ (ปลั๊กโมดูลาร์ LNOP 8 pin, ปลั๊กโมดูลาร์ RD 15 pin, LNCS 9 pin, แบบสายเคเบิล และ M-LNCS 15 pin
แบบสายเคเบิล) ข้อมูลความแม่นย�ำของเซ็นเซอร์และค�ำแนะน�ำการใช้งานเซ็นเซอร์ทั้งหมด มีให้พร้อมกับค�ำแนะน�ำการใช้งานเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้อง

การอ้างอิง
ส�ำหรับข้อมูลจ�ำเพาะของ Vapotherm Precision Flow โปรดดูค�ำแนะน�ำการใช้งานของ Precision Flow
ส�ำหรับข้อมูลจ�ำเพาะของเซ็นเซอร์ SpO2 โปรดดูเอกสารที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์
หน้้า 22
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ส่วนที่ 20 สัญญาณเตือนและข้อความแนะน�ำ
ประสิทธิภาพที่ส�ำคัญของอุปกรณ์ประกอบด้วยการส่ง FiO2 ที่เหมาะสมตามความต้องการทางคลินิกของผู้ป่วย ตามที่
แสดงในการอ่านค่า SpO2 ผู้ใช้จ�ำเป็นต้องตอบสนองต่อสัญญาณเตือนอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ยังคงมี
ประสิทธิภาพที่จ�ำเป็น
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนไม่มีสัญญาณเตือน SpO2 ต้องใช้การตรวจติดตามผู้ป่วยที่แยกกันและเป็นอิสระ
ความล่าช้าของเงื่อนไขการแจ้งเตือน คือระยะเวลาระหว่างเหตุการณ์ของผู้ป่วย และเมื่อโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนตรวจ
พบปัญหา ความล่าช้าในการสร้างสัญญาณเตือน คือช่วงเวลาระหว่างที่โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนตรวจพบปัญหา และ
เมื่อสัญญาณเตือนถูกสร้างขึ้น ความล่าช้าสูงสุดคือประมาณ 1 วินาที
ข้อความแจ้งเตือนและค�ำแนะน�ำด้านล่าง จะแสดงขึ้นเมื่อมีเคสที่ใช้งานอยู่ และเมื่อโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนอยู่ในโหมด
อัตโนมัติ Fallback %O2 จะถูกส่งเมื่อสัญญาณ SpO2 ขาดหายไป

ข้อความของสัญญาณเตือนระดับความส�ำคัญ
ปานกลาง

การด�ำเนินการและการแก้ไขปัญหา

แบตเตอรี่ต�่ำ - ใกล้ปิดเครื่อง

เสียบปลั๊กโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนเข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอก

ตรวจสอบ SpO2 - เซ็นเซอร์ Adhesive หมดอายุ

เปลี่ยนเซ็นเซอร์ เข้าโหมด MANUAL หรือ End Case

ตรวจสอบ SpO2 - เซ็นเซอร์ Adhesive บกพร่อง

เปลี่ยนเซ็นเซอร์ เข้าโหมด MANUAL หรือ End Case

ตรวจสอบ SpO2 - สายเคเบิลบกพร่อง

เปลี่ยนสายเคเบิล เข้าโหมด MANUAL หรือ End Case

ตรวจสอบ SpO2 - เซ็นเซอร์บกพร่อง

เปลี่ยนเซ็นเซอร์ เข้าโหมด MANUAL หรือ End Case

ตรวจสอบ SpO2 - เซ็นเซอร์ Adhesive ใช้ด้วยกันไม่ได้

เปลี่ยนเซ็นเซอร์ เข้าโหมด MANUAL หรือ End Case

ตรวจสอบ SpO2 - สายเคเบิลใช้ด้วยกันไม่ได้

เปลี่ยนสายเคเบิล เข้าโหมด MANUAL หรือ End Case

ตรวจสอบ SpO2 - เซ็นเซอร์ใช้ด้วยกันไม่ได้

เปลี่ยนเซ็นเซอร์ เข้าโหมด MANUAL หรือ End Case

ตรวจสอบ SpO2 - ไม่มีเซ็นเซอร์ Adhesive เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญาณที่ดี เข้าโหมด MANUAL หรือ End
Case

ตรวจสอบ SpO2 - ไม่มีสายเคเบิลเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อสายเคเบิลอีกครั้งด้วยสัญญาณที่ดี เข้าโหมด MANUAL หรือ End
Case

ตรวจสอบ SpO2 - ไม่มีเซ็นเซอร์เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญาณที่ดี เข้าโหมด MANUAL หรือ End
Case

ตรวจสอบ SpO2 - เซ็นเซอร์หมดอายุ

เปลี่ยนเซ็นเซอร์ เข้าโหมด MANUAL หรือ End Case

ตรวจสอบ SpO2 - ไม่รู้จักเซ็นเซอร์ Adhesive

เปลี่ยนเซ็นเซอร์ เข้าโหมด MANUAL หรือ End Case

ตรวจสอบ SpO2 - ไม่รู้จักสายเคเบิล

เปลี่ยนสายเคเบิล เข้าโหมด MANUAL หรือ End Case

ตรวจสอบ SpO2 - ไม่รู้จักเซ็นเซอร์

เปลี่ยนเซ็นเซอร์ เข้าโหมด MANUAL หรือ End Case

เสียบการ์ดเวลาหรือ End Case

การ์ดเวลาหมดอายุหรือถูกดึงออก เสียบการ์ดเวลาหรือ End Case

ข้อผิดพลาดการสื่อสารของ Precision Flow

คืนค่าการเชื่อมต่อ Precision Flow เข้าสู่โหมด MANUAL หรือ End Case

เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ Precision Flow ใช้ไม่ได้

คืนค่าการเชื่อมต่อ Precision Flow หรือ End Case และอัปเดตซอฟต์แวร์
Precision Flow

ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร SpO2

แก้ไขการแจ้งเตือนด้วยตัวเอง เข้าสู่โหมด MANUAL หรือ End Case

รีเซ็ตระบบ - ตรวจสอบการตั้งค่า

ตรวจสอบการตั้งค่า กดปุ่มใด ๆ แตะที่หน้าจอ หรือหมุนปุ่มควบคุมการตั้งค่า
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ส่วนที่ 20 สัญญาณเตือนและข้อความแนะน�ำ
ข้อความแนะน�ำแบบไม่มีเสียง

การด�ำเนินการและการแก้ไขปัญหา

%O2 ที่ผู้ใช้ตั้งค่าขีดจ�ำกัด %O2*

เพิ่ม %O2 Alarm Limit หรือเข้าสู่โหมด MANUAL

ก�ำลังใช้แบตเตอรี่ส�ำรอง

โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนอยู่ในโหมดแบตเตอรี่ เมื่อแหล่งจ่ายไฟภายนอก
หายไป โมดูลจะเปลี่ยนเป็นโหมดแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ

แบตเตอรี่ต�่ำ

เสียบปลั๊กโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนเข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอก

ตรวจสอบ Precision Flow

ล้างสัญญาณเตือนของ Precision Flow และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ใน
โหมด Run โดยมีทั้งแหล่งอากาศและ O2 อยู่

ตรวจสอบ SpO2 - เซ็นเซอร์ Adhesive ใกล้หมดอายุ

เปลี่ยนเซ็นเซอร์ Adhesive SpO2

ตรวจสอบ SpO2 - สายเคเบิลหมดอายุ*

เปลี่ยนสายเคเบิลของผู้ป่วย

ตรวจสอบ SpO2 - สายเคเบิลใกล้หมดอายุ

เปลี่ยนสายเคเบิลผู้ป่วย SpO2

ตรวจสอบ SpO2 - ตรวจสอบการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์*

เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญาณที่ดี

ตรวจสอบ SpO2 - โหมดสาธิต*

เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญาณที่ดี

ตรวจสอบ SpO2 - ตรวจพบสัญญาณรบกวน*

เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญาณที่ดี

ตรวจสอบ SpO2 - Perfusion Index ต�่ำ*

เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญาณที่ดี

ตรวจสอบ SpO2 - Signal IQ ต�่ำ*

เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญาณที่ดี

ตรวจสอบ SpO2 - Pulse Search*

เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญาณที่ดี

ตรวจสอบ SpO2 - เซ็นเซอร์ผิดพลาด*

เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญาณที่ดี

ตรวจสอบ SpO2 - ก�ำลังเริ่มต้นเซ็นเซอร์*

เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญาณที่ดี

ตรวจสอบ SpO2 - เซ็นเซอร์ใกล้หมดอายุ

เปลี่ยนเซ็นเซอร์ SpO2

ตรวจสอบ SpO2 - เซ็นเซอร์ไม่มีผู้ป่วย*

เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญาณที่ดี

ตรวจสอบ SpO2 - โหมด SpO2 เท่านั้น*

เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญาณที่ดี

พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องเหลือน้อย

ลบไฟล์ข้อมูลเคสก่อนหน้าออกจากที่จัดเก็บในเครื่อง

พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องเต็ม

ลบไฟล์ข้อมูลเคสก่อนหน้าออกจากที่จัดเก็บในเครื่อง

ค่าเป้าหมาย SpO2 > 95%

เปลี่ยนค่าเป้าหมาย SpO2 เป็น 95% หรือต�่ำกว่า

ค่าเป้าหมาย SpO2 < 85%

เปลี่ยนค่าเป้าหมาย SpO2 เป็น 85% หรือสูงกว่า

เวลาใกล้หมดอายุ

เสียบการ์ดเวลาใบใหม่ก่อนหมดเวลา หรือ End Case

* ข้อความแนะน�ำแบบไม่มีเสียงเหล่านี้จะกลายเป็นสัญญาณเตือนที่มีล�ำดับความส�ำคัญปานกลาง หากไม่ได้รับการแก้ไขหลัง
จากผ่านไป 2 นาที
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ส่วนที่ 21 ค�ำศัพท์
ค�ำศัพท์และค�ำย่อ
Dyspnea

หายใจไม่อิ่มหรือต้องการอากาศ

COPD

โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

Pi

Perfusion Index

APOD

การตรวจจับโพรบหลุดออกแบบปรับได้ (ดูที่ การอ่านเพิ่มเติม)

Normoxemia

ระดับออกซิเจนในเลือดปกติ

Hypoxemia

ระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ�

Hyperoxemia

ระดับออกซิเจนในเลือดสูงเกินไป / ความเป็นกรดของเลือด

PID controller

ตัวควบคุมสัดส่วน-ปริพันธ์-อนุพันธ์

ส่วนที่ 22 การอ่านเพิ่มเติม
Perfusion Index
Perfusion Index (Pi) เป็นการประเมินสัมพัทธ์ของความแรงของชีพจรในบริเวณที่ตรวจสอบ ซึ่งแสดงเป็นค่าตัวเลขที่อยู่ใน
ช่วงตั้งแต่ 0.02% ถึง 20% โดยที่ค่าที่ต�่ำกว่าแสดงถึงความแรงของชีพจรที่อ่อน และค่าที่สูงกว่าแสดงถึงความแรงของชีพจรที่
แรง ดัชนีนี้แสดงถึงอัตราส่วนของส่วนประกอบของเลือดในช่วงที่มีเลือดไหลผ่านเทียบกับช่วงที่ไม่มีเลือดไหลผ่าน ในบริเวณ
ใดบริเวณหนึ่ง โดยตัวเลขที่สูงกว่าแสดงถึงสัดส่วนที่สูงกว่าของช่วงที่มีเลือดไหลผ่าน Pi ใช้เพื่อประเมินประสิทธิผลสัมพัทธ์
ของบริเวณที่ใช้งานต่าง ๆ และเพื่อแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายของผู้ป่วย ใน
ทางการแพทย์ มักใช้เพื่อช่วยในการเลือกบริเวณของร่างกายที่ดีที่สุดส�ำหรับการวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด โดย
แพทย์จะเลือกบริเวณที่ให้ค่า Pi (และความแรงของชีพจร) สูงที่สุด

การควบคุม FiO2 อัตโนมัติ
ระบบควบคุม FiO2 อัตโนมัติ จะใช้ค่า SpO2 ที่วัดได้ของผู้ป่วยเพื่อควบคุมการส่ง FiO2 ตามความต้องการของผู้ป่วย ระบบจะ
พยายามรักษาระดับ SpO2 ของผู้ป่วย ไว้ที่ค่าเป้าหมาย SpO2 ที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าหรือใกล้เคียง โดยการไตไตรท FiO2 ที่ส่ง
อย่างต่อเนื่อง ตามค่า SpO2 ที่วัดได้ ระบบตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวใน SpO2 ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในระยะ
ยาวในข้อก�ำหนด FiO2 ของผู้ป่วย
อัลกอริทึมการควบคุมจะสร้างลูปป้อนกลับภายในระบบส่งก๊าซ โดยเปรียบเทียบการอ่านค่า SpO2 ของผู้ป่วยกับค่าเป้าหมาย
SpO2 ที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า และก�ำหนดอัตราการส่ง FiO2 ให้สอดคล้องกัน อัลกอริทึมท�ำการปรับเปลี่ยนเกือบในทันที (ภายใน
10 วินาที) เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงจากการอ่านค่า SpO2 เรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงในอดีต และคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงในระยะสั้น ดังนั้น จึงท�ำหน้าที่เป็นสิ่งที่เรียกว่า ตัวควบคุมสัดส่วน-ปริพันธ์-อนุพันธ์ (ตัวควบคุม PID)
ตัวอย่างเช่น อัลกอริทึมสามารถท�ำการปรับเปลี่ยนการส่ง FiO2 อัตโนมัติดังต่อไปนี้:
•

ในช่่วงเวลาที่่�มีีปริิมาณออกซิิเจนปกติิเมื่่�อการอ่่านค่่า SpO2 มีีเสถีียรภาพ และยัังคงอยู่่�เหนืือเป้้าหมาย SpO2 ที่่�กำำ�หนด
ไว้ล่วงหน้า อัลกอริทึมจะเริ่มท�ำการหย่า/การลด การส่ง FiO2 ทีละน้อย เมื่ออ่านค่า SpO2 ได้ต�่ำกว่าค่าเป้าหมาย SpO2
ที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า จะไม่มีการหย่าเครื่องอีกต่อไป

•

ในช่่วงที่่�มีีปริิมาณออกซิิเจนต่ำำ��กว่่าปกติิ (ค่่าอ่่านของ SpO2 < SpO2 เป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้) อััลกอริิทึึมจะเริ่่�มการส่่ง FiO2
เพิ่มขึ้นภายใน 10 วินาที หลังจากตรวจพบภาวะขาดออกซิเจน หลังจากนั้น การส่ง FiO2 จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใน
ขณะที่ภาวะขาดออกซิเจนยังคงมีอยู่ อัตราการเพิ่มขึ้นของ FiO2 เป็นสัดส่วนกับความรุนแรงของภาวะขาดออกซิเจน

•

ในภาวะที่่�เลืือดมีีสภาพเป็็นกรดเกิิน (ค่่าอ่่านของ SpO2 > SpO2 เป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้) อััลกอริิทึึมจะเริ่่�มลดการส่่ง FiO2 ขึ้้�น
อยู่กับความรุนแรงของภาวะที่เลือดมีสภาพเป็นกรดเกิน การลดจะเริ่มขึ้นภายใน 10 วินาที ซึ่งจะน�ำไปสู่การลดที่เพิ่ม
ขึ้นและต่อเนื่อง ตราบเท่าที่ผู้ป่วยยังคงอยู่ในภาวะที่เลือดมีสภาพเป็นกรดเกิน
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ภาคผนวก A
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)
ค�ำเตือน:
•

ควรใช้้อุุปกรณ์์สื่่�อสาร RF แบบพกพา (รวมถึึงอุุปกรณ์์ต่่อพ่่วง เช่่น สายอากาศ และเสาอากาศภายนอก) โดยไม่่
ใกล้กว่า 30 ซม. (12 นิ้ว) จากชิ้นส่วนใด ๆ ของระบบ Precision Flow® ที่มีโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน รวมถึง
สายเคเบิลเฉพาะของ Vapotherm มิฉะนั้น การเสื่อมสมรรถนะของอุปกรณ์นี้อาจจะส่งผลได้

•

ควรหลีีกเลี่่�ยงการใช้้อุุปกรณ์์นี้้�ใกล้้หรืือซ้้อนกัับอุุปกรณ์์อื่่�น เพราะอาจจะส่่งผลให้้ทำำ�งานไม่่ถููกต้้อง ถ้้ามีีความ
จ�ำเป็นต้องใช้งานดังกล่าว ควรเฝ้าสังเกตอุปกรณ์นี้และอุปกรณ์อื่น เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์เหล่านี้ท�ำงานได้ตามปกติ

•

การใช้้อุุปกรณ์์เสริิม ทรานสดิิวเซอร์์ และสายเคเบิิลอื่่�น ๆ นอกเหนืือจากที่่�กำำ�หนดไว้้หรืือเตรีียมไว้้ให้้โดยผู้้�ผลิิต
อุปกรณ์นี้ อาจท�ำให้เกิดการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มขึ้น หรือท�ำให้ภูมิคุ้มกันการ รบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าของ
อุปกรณ์นี้ลดลง และส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องได้

•

อย่่าใช้้สายเคเบิิลใด ๆ ที่่�ไม่่ได้้จััดหาโดยผู้้�ผลิิตอุุปกรณ์์นี้้�

แนวทางและการแถลงการณ์ของผู้ผลิต - การแผ่สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนมีไว้ส�ำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้า ตามที่ระบุด้านล่าง
ลูกค้าหรือผู้ใช้โมดูลช่วยจัดการออกซิเจน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้งานในสภาพแวดล้อมดังกล่าว
การทดสอบการแผ่สัญญาณ
การแผ่สัญญาณ RF
CISPR 11

การแผ่สัญญาณ RF
CISPR 11
การแผ่สัญญาณรบกวน
กระแสฮาร์มอนิกส์

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

สิ่งแวดล้อมที่มีแม่เหล็กไฟฟ้า - แนวทาง

กลุ่ม 1

โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนใช้พลังงาน RF ส�ำหรับ
ฟังก์ชันการท�ำงานภายในเท่านั้น ดังนั้น การแผ่สัญญาณ
RF จึง ต�่ำมากและและไม่น่าจะก่อให้เกิดการรบกวนใด ๆ
ต่อ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณใกล้เคียง

คลาส A

คลาส A

IEC 61000-3-2
ความผันผวนของแรงดัน
ไฟฟ้า/
การกระจายการกระเพื่อม
IEC 61000-3-3
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เป็นไปตามกฎข้อบังคับ

โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนเหมาะสำ�หรับการใช้งานใน
สถานประกอบการทั้งหมดที่ไม่ใช่ในบ้าน และอาจใช้ใน
บ้าน และในสถานที่ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ
เครือข่ายแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำ�สาธารณะ ที่จ่ายไฟให้
อาคารเพื่อวัตถุประสงค์การใช้ภายในครัวเรือนได้ หากมี
การปฏิบัติตามคำ�เตือนต่อไปนี้:
คำ�เตือน: อุปกรณ์/ระบบนี้ มีเจตนาสำ�หรับใช้งานโดย
บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น อุปกรณ์/ระบบนี้
อาจทำ�ให้เกิดการรบกวนทางคลื่นวิทยุ หรืออาจทำ�ให้
การทำ�งานของอุปกรณ์ใกล้เคียงหยุดชะงักได้ อาจจำ�เป็น
ต้องใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบ เช่น การปรับทิศทาง
ใหม่ หรือการย้ายที่ตั้งโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน หรือ
การป้องกันสถานที่
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ภาคผนวก A

แนวทางและการแถลงการณ์ของผู้ผลิต - ภูมิคุ้มกัน
การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนมีไว้ส�ำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้า ตามที่ระบุด้านล่าง ลูกค้าหรือ ผู้ใช้โมดูลช่วยจัดการออกซิเจน ควร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้งานในสภาพแวดล้อมดังกล่าว
การทดสอบ
ภูมิคุ้มกัน
การคายประจุไฟฟ้า
สถิต (ESD)

IEC 60601
ระดับการทดสอบ

ระดับการปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับ

หน้าสัมผัส ±8 kV
± 2, 4, 8, และ 15 kV อากาศ

± 8 kV
± 2, 4, 8, และ 15 kV
อากาศ

IEC 61000-4-2
แรงดันไฟฟ้าเกิน
ชั่วครู่
แบบรวดเร็ว/แบบลูก
คลื่นเป็นชุด ๆ

สิ่งแวดล้อมที่มีแม่เหล็กไฟฟ้า - แนวทาง
พื้นควรเป็นไม้ คอนกรีต หรือกระเบื้องเซรามิค
ถ้าพื้นเป็นวัสดุสังเคราะห์ ความชื้นสัมพัทธ์ควร
เท่ากับ 30% เป็นอย่างน้อย
เวลารอ 10 วินาทีระหว่างการคายประจุ

±2 kV ส�ำหรับสายแหล่งจ่ายไฟฟ้า
± 1 kV ส�ำหรับสายอินพุต/เอาต์พุต
อัตราการเกิดซ�้ำ 100 kHz

± 2 kV
± 1 kV
อัตราการเกิดซ�้ำ 100 kHz

คุณภาพไฟฟ้าหลัก ควรเป็นไปตามสภาพ
แวดล้อมทางการค้าหรือส�ำหรับโรงพยาบาล
ทั่วไป

± 0.5, 1 และ 2 kV สายสัญญาณ
ไปสายดิน
± 1 kV สายไปสายสัญญาณ

± 0.5, 1, และ 2 kV

คุณภาพไฟฟ้าหลัก ควรเป็นไปตามสภาพ
แวดล้อม ทางการค้าหรือส�ำหรับโรงพยาบาล
ทั่วไป

IEC 61000-4-4
ไฟกระชาก
IEC 61000-4-5

แรงดันไฟตก
ไฟดับชั่วขณะ และ
แรงดันไฟฟ้าใน
สภาวะปกติ
บนสายที่ป้อนเข้า
แหล่งจ่ายไฟ
IEC 61000-4-11

ความถี่ไฟฟ้า
(50/60 Hz) สนาม
แม่เหล็ก

± 1 kV

<5 % Ut
(>95 % ตกใน Ut)
ส�ำหรับ 0,5 ไซเคิล ที่มุมเฟส 0°,
45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270°, และ 315°
40 % Ut
(60 % ตกใน Ut) 5 ไซเคิล
70 % Ut
(30 % ตกใน Ut) 25 ไซเคิล
<5 % Ut
(95 % ตกใน Ut) 5 ไซเคิล

ตามมาตรฐาน

30 A/m

30 A/m

คุณภาพไฟฟ้าหลัก ควรเป็นไปตามสภาพ
แวดล้อม ทางการค้าหรือส�ำหรับโรงพยาบาล
ทั่วไป หากผู้ใช้โมดูลช่วยจัดการออกซิเจน
ต้องการการท�ำงานอย่างต่อเนื่องในระหว่าง
ที่ไฟดับ ขอแนะน�ำให้ใช้โมดูลช่วยจัดการ
ออกซิเจนต่อเข้ากับ แหล่งจ่ายไฟส�ำรองหรือ
แบตเตอรี่

สนามแม่เหล็กความถี่ไฟฟ้าควรมีคุณสมบัติ
ในระดับของสถานที่ทั่วไป ในสภาพแวดล้อม
เชิงพาณิชย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป

IEC 61000-4-8
หมายเหตุ Ut คือแรงดันไฟ AC หลักก่อนใช้งานระดับทดสอบ
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ภาคผนวก A

แนวทางและการแถลงการณ์ของผู้ผลิต - ภูมิคุ้มกัน
การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนมีไว้ส�ำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้า ตามที่ระบุด้านล่าง ลูกค้าหรือผู้ใช้โมดูลช่วยจัดการออกซิเจน ควรตรวจ
สอบให้แน่ใจว่ามีการใช้งานในสภาพแวดล้อมดังกล่าว
การทดสอบ
ภูมิคุ้มกัน

ระดับการทดสอบ IEC
60601

ระดับการปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับ

สิ่งแวดล้อมที่มีแม่เหล็กไฟฟ้า - แนวทาง
อุปกรณ์สื่อสาร RF แบบพกพาและแบบเคลื่อนที่ ไม่ควรใช้ใกล้
กับส่วนใด ๆ ของ [ME EQUIPMENT หรือ ME SYSTEM] รวมถึง
สายเคเบิล เกินกว่า ระยะห่างที่แนะน�ำ ซึ่งค�ำนวณจากสมการ ที่
เกี่ยวข้องกับความถี่ของเครื่องส่งสัญญาณ
ระยะห่างที่แนะน�ำ
d =1.2√P
d =1.2√P 80 MHz ถึง 800 MHz

RF ที่ผ่าน
สายตัวน�ำ
IEC 61000-4-6

RF ที่ส่งสัญญาณ
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz ถึง 80 MHz
6 Vrms ในย่านความถี่
ISM

3 V/m
80 MHz ถึง 2.7 GHz

3 Vrms
6 Vrms ในย่าน
ความถี่ ISM

d =2.3√P 800 MHz ถึง 2.3 GHz
โดยที่ P คือพิกัดก�ำลังเอาต์พุตสูงสุดของเครื่องส่งในหน่วยวัตต์
(W) ตามผู้ผลิตเครื่องส่งและ d คือระยะห่างที่แนะน�ำในหน่วย
เมตร (ม.)
ความแรงของสนามจากเครื่องส่ง RF ที่อยู่กับที่ ตามที่ก�ำหนดโดย
การส�ำรวจสถานที่ที่มีแม่เหล็กไฟฟ้าa ควรน้อยกว่าระดับการควบคุม
ในแต่ละช่วงความถี่b

3 V/m

อาจมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ที่ถูก
ก�ำกับ ด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้:

หมายเหตุ 1 ที่ 80 MHz และ 800 MHz จะใช้ช่วงความถี่ที่สูงขึ้น
หมายเหตุ 2 ค�ำแนะน�ำเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้ในทุกสถานการณ์ การแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากการดูดกลืนและการสะท้อน
จากสิ่งปลูกสร้าง วัตถุ และผู้คน
ความแรงของสนามจากเครื่องส่งสัญญาณที่อยู่กับที่ เช่น สถานีฐานส�ำหรับวิทยุ โทรศัพท์ (เซลลูลาร์/ไร้สาย) และวิทยุเคลื่อนที่ทางบก
วิทยุสมัครเล่น การกระจายเสียงวิทยุ AM และ FM และการออกอากาศทางโทรทัศน์ ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นย�ำในทางทฤษฎี เพื่อ
ประเมิน สภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าเนื่องจากเครื่องส่ง RF ที่อยู่กับที่ ควรพิจารณาการส�ำรวจสถานที่ที่มีแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าความแรงของสนาม
ที่วัดได้ในต�ำแหน่งที่ใช้งานโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนเกินกว่า ระดับ RF ควบคุมที่เกี่ยวข้อง ควรมีการเฝ้าสังเกตโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนเพื่อ
ตรวจสอบยืนยันการท�ำงานปกติของเครื่อง หากสังเกตเห็นประสิทธิภาพการท�ำงานที่ผิดปกติ อาจจ�ำเป็นต้องใช้มาตรการเพิ่มเติม เช่น การปรับ
ทิศทางใหม่ หรือการย้ายที่ตั้งโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน
a

b

ในช่วงความถี่ 150 kHz ถึง 80 Mhz ความแรงของสนามควรน้อยกว่า [V1] V/m
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ภาคผนวก A

ระยะห่างที่แนะน�ำระหว่าง
อุปกรณ์สื่อสาร RF แบบพกพาและแบบเคลื่อนที่ และโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนมีไว้ส�ำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีการควบคุมสัญญาณรบกวน RF ที่แผ่ออกมา ลูกค้าหรือผู้ใช้โมดูล
ช่วยจัดการออกซิเจนสามารถช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าได้ โดยการรักษาระยะห่างขั้นต�่ำระหว่างอุปกรณ์สื่อสาร RF แบบพกพา
และแบบเคลื่อนที่ (เครื่องส่งสัญญาณ) และโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนตามที่แนะน�ำด้านล่าง ตามก�ำลังเอาต์พุตสูงสุดของอุปกรณ์สื่อสาร
ระยะห่างตามความถี่ของเครื่องส่ง
m

ก�ำลังเอาต์พุตสูงสุดของ
เครื่องส่งที่ได้รับการจัด
อันดับ

50 kHz ถึง 80 MHz
นอกย่านความถี่ ISM

150 kHz ถึง 80 MHz
ในย่านความถี่ ISM

800 MHz ถึง 2.5 GHz

W

d =1.2√P

d =1.2√P

d =2.3√P

0.01
0.1
1
10
100

0.12
0.34
1.2
3.8
12

0.12
0.34
1.2
3.8
12

0.23
0.73
2.3
7.3
23

ส�ำหรับเครื่องส่งที่ได้รับการจัดอันดับที่ก�ำลังเอาต์พุตสูงสุดที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ระยะห่างที่แนะน�ำ d ในหน่วยเมตร (m) สามารถประมาณได้โดย
ใช้สมการที่เกี่ยวข้องกับความถี่ของเครื่องส่ง โดยที่ P คือพิกัดก�ำลังเอาต์พุตสูงสุดของเครื่องส่งในหน่วยวัตต์ (W) ตามผู้ผลิตเครื่องส่งสัญญาณ
หมายเหตุ 1 ที่ 80 MHz และ 800 Mhz จะใช้ระยะห่างที่แนะน�ำส�ำหรับช่วงความถี่ที่สูงขึ้น
หมายเหตุ 2 ค�ำแนะน�ำเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้ในทุกสถานการณ์ การแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากการดูดกลืนและการสะท้อน
จากสิ่งปลูกสร้าง วัตถุ และผู้คน
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