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สัญลักษณ์

โปรดให้ควำมสนใจ:	ดูคู่มือ

ค�ำเตือน:	ต้องอ่ำนค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรใช้งำน

ไฟฟ้ำกระแสสลับ

ใช้กับผู้ป่วยรำยเดียว

สำยดินป้องกัน

ห้ำมบัง

ประเภท	BF	คลำส	1

สัญลักษณ์นี้บอกว่ำขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์องไม่ทิ้งเป็นขยะมูลฝอยที่ไม่จัด
ประเภท	และต้องท�ำกำรแยกขยะ	โปรดติดต่อตัวแทนที่ได้รับอนุญำตของผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเกี่ยว
กับกำรปลดระวำงอุปกรณ์ของท่ำน

เปิด/ปิด	อุปกรณ์

ปิดเสียง/ระงับ	สัญญำณเตือน

ปิดเสียงสัญญำณเตือน

กำรชำร์จแบตเตอรี่

เชื่อมต่อ	USB

ช่องทำงกำรเชื่อมต่อเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

ช่องเสียบสำยเคเบิลส�ำหรับผู้ป่วย	SpO2

ช่องเสียบ	USB

ช่องเสียบอีเทอร์เน็ต

ช่องเสียบสำยเรียกพยำบำล

ช่องเสียบส�ำหรับ	Precision	Flow

ช่องเสียบที่ส�ำรองไว้
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ส่วนที่ 1   ข้อบ่งชี้ คำ�าเตือน และข้อคำวรระวัง

ข้อบ่งชี้เบื้องต้น

โมดลูช่วยจดักำรออกซเิจนเป็นโมดลูเสริมท่ีใช้กบั	Vapotherm	Precision	Flow	เท่ำน้ัน	และมกีำรบ่งชีส้�ำหรบักำรไตรเตรท 
ออกซเิจนตำมควำมต้องกำร	ให้เป็นก๊ำซช่วยหำยใจท่ีมคีวำมอุน่ชืน้	ซึง่ส่งไปยังผู้ป่วยท่ีหำยใจเองได้	โดยอำศัยกำรตรวจสอบ
ควำมอิม่ตวัของออกซเิจนในเลือดอย่ำงต่อเน่ืองแบบไม่คกุคำม	

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนมีไว้เพื่อรักษำผู้ป่วยเด็ก	(รวมถึงทำรกแรกเกิด)	และผู้ป่วยผู้ใหญ่ในสภำพแวดล้อมทำงคลินิกที่มี
กำรเฝ้ำติดตำม

คำ�าเตือน และข้อคำวรระวัง
• ค�ำเตือน	บอกถึงสภำวะที่อำจเกิดขึ้นที่มีโอกำสที่จะเป็นอันตรำยต่อผู้ป่วยหรือผู้ปฏิบัติงำน
• ข้อควรระวัง	บอกถึงสภำวะที่อำจน�ำไปสู่ควำมเสียหำยของเครื่อง	กำรท�ำงำนที่ผิดปกติ	หรือกำรปฏิบัติงำนที่ไม่ถูก

ต้อง
• หมำยเหตุ	บอกถึงจุดเน้นในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้มีประสิทธิิภำพมำกขึ้นหรือสะดวกขึ้น

โปรดใช้เวลำเพื่อท�ำควำมคุ้นเคยกับค�ำเตือน	ข้อควรระวัง	และหมำยเหตุที่ระบุไว้ในค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรใช้งำนเหล่ำนี้	และ
ในค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรใช้งำน	Precision	Flow

ผู้ใช้งำนผลิตภัณฑ์นี้จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวส�ำหรับควำมผิดปกติใด	ๆ	อันเนื่องมำจำกกำรใช้งำนหรือกำรบ�ำรุง
รักษำที่ด�ำเนินกำรโดยบุคคลใดก็ตำมที่ไม่ได้รับกำรฝึกอบรมจำกเจ้ำหน้ำที่ของ	Vapotherm	หรือเอกสำรกำรฝึกอบรมอย่ำง
เป็นทำงกำร

ในขณะที่ใช้งำนส่วนใด	ๆ	ของระบบ	Precision	Flow	ให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล	และตำม
ข้อควรระวังมำตรฐำนเสมอ	นอกจำกนี้	Vapotherm	ยังแนะน�ำให้ผู้ใช้ปฏิบัติตำมคู่มือที่เผยแพร่ของ	ศูนย์ควบคุมโรค	(CDC)	
ส�ำหรับกำรดูแลรักษำอุปกรณ์บ�ำบัดระบบทำงเดินหำยใจที่ใช้งำนอยู่	และตำมแนวทำงในกำรป้องกันโรคปอดอักเสบใน 
โรงพยำบำล	ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม	โปรดดูค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรใช้งำน	Precision	Flow

คำ�าเตือนทั่วไป

กฎหมำยของรัฐบำลกลำง	(สหรัฐอเมริกำ)	มีข้อห้ำมในกำรใช้เครื่องมือนี้	หรือต้องใช้ตำมค�ำสั่งของแพทย์	อุปกรณ์นี้ควร
ใช้งำนโดยเจ้ำหน้ำที่ทำงคลินิกที่ได้รับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรใช้งำนและกำรท�ำงำนของโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	และ	
Precision	Flow	เท่ำนั้น	

กำรให้บริกำรส�ำหรับเครื่องนี้	ควรด�ำเนินกำรโดยช่ำงเทคนิคที่มีคุณสมบัติและได้รับกำรรับรองเท่ำนั้น

ห้ำมใช้งำนเครื่อง	หำกเครื่องเสียหำยหรือท�ำงำนไม่ถูกต้อง	ให้ติดต่อผู้ประสำนงำนกำรศึกษำทดลองทำงคลินิกที่ได้รับ
อนุญำตของคุณ

ห้ำมใช้งำน	หำกสำยไฟเสียหำย	ห้ำมใช้สำยไฟอื่นใด	นอกจำกสำยไฟที่ให้มำ	ห้ำมใช้สำยไฟพ่วง

คำ�าเตือน: ห้ามดัดแปลงเคำรื่องนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต การไม่ปฏิบัติตามคำ�าเตือนนี้ อาจส่งผลให้อุปกรณ์

ขัดข้องหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้

ส�ำหรับใช้เฉพำะในสถำนพยำบำลที่มีมำตรฐำนกำรเฝ้ำติดตำมดูแลผู้ป่วยเท่ำนั้น	ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องอยู่ใกล้พอที่จะได้ยิน
เสียงสัญญำณเตือน

ส�ำหรับใช้กับผู้ป่วยที่หำยใจเองได้เท่ำนั้น	เครื่อง	Precision	Flow®	ที่มีหรือไม่มีโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนก็ตำม	ไม่ใช่
เครื่องช่วยชีวิต	

การรวม SpO2 เข้ากับเคำรื่อง Precision Flow® ที่มีโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน ไม่ได้ขจัดคำวามจ�าเป็นในการเฝ้า

ติดตามผู้ป่วยที่แยกออกมาและเป็นอิสระ ตามที่ติดฉลากไว้บนระบบ Precision Flow®	ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ใช้กำรพ่นยำ
ทำงจมูกด้วยควำมเร็วสูงที่ได้รับออกซิเจนเสริมเป็นผู้ป่วยที่มีอำกำรรุนแรง	และควรได้รับกำรสังเกตติดตำมควำมปลอดภัย
ทำงคลินิกที่เหมำะสมโดยทีมรักษำพยำบำล	กำรเฝ้ำติดตำมเพิ่มเติมในผู้ป่วย	เช่น	กำรวัดควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
ยังคงมีควำมจ�ำเป็น	หำกใช้	Precision	Flow®	ในกำรให้ออกซิเจนเสริม	

อย่ำเริ่มกำรส่งออกซิเจนอัตโนมัติด้วยโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	จนกว่ำ	SpO2	ของผู้ป่วยจะคงที่
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ส่วนที่ 1   ข้อบ่งชี้ คำ�าเตือน และข้อคำวรระวัง
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม	โปรดดูค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรใช้งำน	Precision	Flow

NellcorTM คำ�าเตือน ข้อคำวรระวัง และหมายเหตุ
ข้อมูลทั่วไป:

• ระบุไว้ส�ำหรับใช้กับผู้ป่วยที่เป็นทำรกแรกเกิด	เด็ก	และผู้ใหญ่	ทั้งในสภำวะที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหวและมีกำร
เคลื่อนไหว	และส�ำหรับผู้ป่วยที่มีกำรก�ำซำบได้ดีหรือไม่ดี	ในโรงพยำบำลและในสถำนพยำบำลประเภท 
โรงพยำบำล

คำ�าเตือน:

• ใช้เฉพำะเซ็นเซอร์และอุปกรณ์เสริม	OxiMax™	ของ	Medtronic	(Nellcor™)	เท่ำนั้น	กำรเชื่อมต่อสำยเคเบิลหรือ
เซ็นเซอร์ชนิดอื่น	ๆ	จะส่งผลต่อควำมถูกต้องของข้อมูลเซ็นเซอร์	ซึ่งอำจน�ำไปสู่ผลลัพธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้

• กำรอ่ำนค่ำควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญำณชีพจรอำจได้รับผลกระทบจำกสภำวะแวดล้อม	ข้อผิด
พลำดในกำรใช้งำนเซ็นเซอร์	และสภำวะของผู้ป่วยบำงอย่ำง	(ตัวอย่ำงเช่น	กำรเคลื่อนไหวของผู้ป่วยมำกเกินไป	
ขั้นตอนทำงกำรแพทย์	หรือสำรภำยนอก	เช่น	ฮีโมโกลบินที่ผิดปกติ	สีย้อมหลอดเลือด	กำรก�ำซำบต�่ำ	เม็ดสีเข้ม	
และใช้สำรให้สีภำยนอก	เช่น	ยำทำเล็บ	สีย้อม	หรือครีมที่มีสี)

• อ่ำนค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรใช้งำนเซ็นเซอร์อย่ำงละเอียดถี่ถ้วน	รวมถึงค�ำเตือน	ข้อควรระวัง	และค�ำแนะน�ำทั้งหมด	
ตรวจสอบฉลำกควำมปลอดภัยตำมวัตถุประสงค์กำรใช้งำนอุปกรณ์

• อย่ำใช้เซ็นเซอร์หรือสำยเชื่อมต่อที่เสียหำย	อย่ำใช้เซ็นเซอร์ที่มีส่วนประกอบสัมผัสกับแสง

• กำรใช้งำนไม่ถูกต้องหรือระยะเวลำในกำรใช้เซ็นเซอร์ที่ไม่เหมำะสม	อำจท�ำให้เนื้อเยื่อเสียหำยได้	ตรวจสอบ
บริเวณที่ใช้เซ็นเซอร์ตำมค�ำแนะน�ำในกำรใช้งำน

• สำยเคเบิลยำว	(เช่น	สำยเซ็นเซอร์หรือสำยต่อพ่วง)	อำจบีบรัดผู้ป่วยได้หำกเดินสำยไม่ถูกต้อง

• อย่ำสัมผัสขั้วต่ออุปกรณ์และตัวผู้ป่วยพร้อมกัน

• อย่ำจุ่มเซ็นเซอร์ลงในน�้ำ	หรือท�ำให้เซ็นเซอร์เปียก

• อย่ำใช้ใกล้กับอุปกรณ์	MRI

• อย่ำใช้เครื่องวัดควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดใกล้กับ	ESU	และเครื่องกระตุกหัวใจ

• ห้ำมใช้	NIBP	หรือเครื่องมือรัดอื่น	ๆ	ในส่วนต่อเนื่องบริเวณเดียวกับเซ็นเซอร์

• ใช้สำยไฟเกรดโรงพยำบำล	ในระบบไฟฟ้ำกระแสสลับ

• กำรที่ไม่สำมำรถปิดบริเวณเซ็นเซอร์ด้วยวัสดุทึบแสง	ในขณะที่ท�ำงำนภำยใต้สภำพแสงโดยรอบที่สว่ำงมำก	อำจ
ส่งผลท�ำให้กำรวัดไม่ถูกต้อง	กำรอ่ำนค่ำควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญำณพัลส์	อำจได้รับผลกระทบ
จำกสภำพแวดล้อม	ข้อผิดพลำดในกำรใช้งำนเซ็นเซอร์	และสภำวะของผู้ป่วยบำงอย่ำง	

คำ�าเตือน:

• ใช้เฉพำะสำยต่อแบบมีสำยไฟที่แตกต่ำงกันเท่ำนั้น	ตรวจสอบควำมเสียหำยของสำยต่อและเซ็นเซอร์เป็นระยะ	
และหยุดกำรใช้งำนหำกพบควำมเสียหำย

• ใช้กลยุทธิ์กำรทดสอบเป็นระยะ	เครื่องทดสอบ	Pulse	Simulation	แบบมือถือที่ใช้แบตเตอรี่	(SRC-MAX	ที่มี
ฟังก์ชันอัตรำกำรหำยใจ)	มีให้บริกำรจำก	Medtronic	(Nellcor™)	ติดต่อฝ่ำยบริกำรด้ำนเทคนิคของ	Medtronic	ที่	
1.800.635.5267	หรือตัวแทน	Medtronic	ในพื้นที่ของคุณ
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โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	Vapotherm	ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อท�ำงำนร่วมกับระบบ	Precision	Flow	เพื่อจัดกำรกำรส่ง
ออกซิเจนตำมควำมต้องกำรทำงคลินิกของผู้ป่วย	ตำมที่แสดงในกำรอ่ำนค่ำ	SpO2	ระบบควบคุมอัตโนมัตินี้ใช้อัลกอริทึมที่
ควบคุมกำรตอบสนองที่เป็นกรรมสิทธิิ์ของบริษัท	ในกำรติดตำมควำมอิ่มตัวของออกซิเจนของผู้ป่วย	และปรับควำมเข้มข้น
ของออกซิเจนที่ส่งผ่ำนเครื่องช่วยหำยใจโดยอัตโนมัติ

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	Vapotherm	ใช้เครื่องวัดควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่ได้รับกำรพิสูจน์แล้ว	และใช้
เทคโนโลยีกำรส่งก๊ำซของ	Precision	Flow	และอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิิ์	ซึ่งจะคอยเพิ่มหรือลดกำรตั้งค่ำ	%O2	เพื่อ
พยำยำมรักษำค่ำ	SpO2	ให้ได้ตำมเป้ำหมำย	แพทย์จะก�ำหนดเป้ำหมำย	SpO2	และระบบจะใช้อัลกอริทึมที่ใช้กำรวิเครำะห์
กำรวัดแบบเรียลไทม์ร่วมกับกำรวิเครำะห์แนวโน้ม	เพื่อเลือกกำรจัดส่ง	%O2	ที่เหมำะสม	โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนได้
รับกำรออกแบบมำเพื่อใช้กับระบบ	Precision	Flow	ซึ่งจะคอยควบคุมกำรส่ง	%O2	ตำมกำรตั้งค่ำที่ส่งมำจำกโมดูลช่วย
จัดกำรออกซิเจน	หรือจำกกำรตั้งค่ำบนเครื่อง	Precision	Flow	ด้วยตนเอง

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะสื่อสำรกับ	Precision	Flow	ผ่ำนพอร์ตอินเทอร์เฟซแบบอนุกรมที่อยู่ด้ำนหลังของเครื่อง	
Precision	Flow

 

ส่วนที่ 2   หลักการปฏิบัติงาน

Vapotherm Precision Flow

โมดูลช่วยจัดการ
ออกซิเจน Vapotherm
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ส่วนที่ 3   ส่วนประกอบ
โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	Vapotherm	ประกอบด้วยส่วนต่ำง	ๆ	ดังต่อไปนี้:

• โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน
• เสำยึด
• พำวเวอร์ซัพพลำย
• สำยเคเบิลผู้ป่วย	SpO2 Nellcor

คำ�าเตือน:  อะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ให้มาเป็นอะแดปเตอร์เดียวที่ได้รับการรับรองให้ใช้กับ โมดูลช่วยจัดการ

ออกซิเจน และจ่ายไฟ 12VDC ให้กับโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน ติดต่อ Vapotherm หากคำุณคำิดว่า 

อะแดปเตอร์แปลงไฟของคำุณไม่สามารถใช้งานได้ หรือหากคำุณต้องการเปลี่ยนอันใหม่ ใช้อะแดปเตอร์

จ่ายไฟที่ Vapotherm ให้มาเท่านั้น

เซ็นเซอร์	Nellcor	มีจ�ำหน่ำยแยกต่ำงหำก	รุ่นของเซ็นเซอร์	Nellcor	ที่ได้รับกำรรับรองมีดังต่อไปนี้:	

รายการ SKU ขนาดตัวผู้
ป่วย

คำวามยาว
สูงสุด

เซ็นเซอร์	SpO2	NellcorTM	ส�ำหรับผู้ใหญ่	ใช้ซ�้ำได้	(ไม่ปลอดเชื้อ) DS100A >40	กก. 3.0	ฟุต	(0.9	ม.)

เซ็นเซอร์	SpO2	NellcorTM	ส�ำหรับผู้ใหญ่	แบบยืดหยุ่น	ใช้ซ�้ำได้	(ไม่ปลอดเชื้อ) FLEXMAX >20	กก. 3.0	ฟุต	(0.9	ม.)

เซ็นเซอร์	SpO2	NellcorTM	ส�ำหรับเด็ก	แบบยืดหยุ่น	ใช้ซ�้ำได้	(ไม่ปลอดเชื้อ)	ขนำดเล็ก FLEXMAX-P >20	กก. 3.0	ฟุต	(0.9	ม.)

เซ็นเซอร์	SpO2	NellcorTM	ส�ำหรับผู้ใหญ่	XL	(ปลอดเชื้อ	ใช้ได้ครั้งเดียว) MAXAL >30	กก. 3.0	ฟุต	(0.9	ม.)

เซ็นเซอร์	SpO2	NellcorTM	ส�ำหรับหน้ำผำก	(ปลอดเชื้อ	ใช้ได้ครั้งเดียว) MAXFAST ≥10	กก. 2.5	ฟุต	(0.75	ม.)

เซ็นเซอร์	SpO2	NellcorTM	ส�ำหรับทำรกแรกเกิด-ผู้ใหญ่	(ปลอดเชื้อ	ใช้ได้ครั้งเดียว) MAXN <3	หรือ	>40	กก.

1.5	ฟุต	(0.5	ม.)
เซ็นเซอร์	SpO2	NellcorTM	ส�ำหรับทำรก	(ปลอดเชื้อ	ใช้ได้ครั้งเดียว) MAXI 3	ถึง	20	กก.

เซ็นเซอร์	SpO2	NellcorTM	ส�ำหรับเด็ก	(ปลอดเชื้อ	ใช้ได้ครั้งเดียว) MAXP 10	ถึง	50	กก.

เซ็นเซอร์	SpO2	NellcorTM	ส�ำหรับผู้ใหญ่	(ปลอดเชื้อ	ใช้ได้ครั้งเดียว) MAXA >30	กก.

เซ็นเซอร์	SpO2	NellcorTM	แบบมีสำยรัด	ส�ำหรับผู้ใหญ่-ทำรกแรกเกิด	(ใช้ซ�้ำได้	มี
กำว)

OXI-A/N <3	หรือ	>40	กก. 3.0	ฟุต	(0.9	ม.)

เซ็นเซอร์	SpO2	NellcorTM	แบบมีสำยรัด	ส�ำหรับเด็ก-ทำรก	(ใช้ซ�้ำได้	มีกำว) OXI-P/I 3	ถึง	40	กก.

เซ็นเซอร์	SpO2	NellcorTM	ส�ำหรับเด็ก	แบบสองชิ้น	(ปลอดเชื้อ	ใช้ได้ครั้งเดียว) P 10	ถึง	50	กก. สำยเคเบิล	OC-3,	
3.0	ฟุต	(0.9	ม.)เซ็นเซอร์	SpO2	NellcorTM	ส�ำหรับทำรกแรกเกิด-ผู้ใหญ่	แบบสองชิ้น	(ปลอดเชื้อ	ใช้ได้

ครั้งเดียว)
N <3	หรือ	>40	กก.

เซ็นเซอร์	SpO2	NellcorTM	ส�ำหรับผู้ใหญ่	แบบสองชิ้น	(ปลอดเชื้อ	ใช้ได้ครั้งเดียว) A >30	กก.

เซ็นเซอร์	SpO2	NellcorTM	ส�ำหรับหลำยจุด	ใช้ซ�้ำได้	(ไม่ปลอดเชื้อ) D-YS >1	กก. 4.0	ฟุต	(1.2	ม.)

คลิปหนีบหู	SpO2	NellcorTM	ใช้ซ�้ำได้	(ไม่ปลอดเชื้อ) D-YSE >30	กก.

คลิปเซ็นเซอร์	SpO2	NellcorTM	ส�ำหรับเด็ก	ใช้ซ�้ำได้	(ไม่ปลอดเชื้อ) D-YSPD 3	ถึง	40	กก.

คำ�าเตือน:  ชิ้นส่วนที่อาจใช้กับโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนคำือ โพรบ SpO2 ของ Nellcor ที่อ้างถึงข้างต้น โปรด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบของ Nellcor 
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ส่วนที่ 4   การประกอบและการเชื่อมต่อ

การประกอบระบบ

1.	 ติดโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเข้ำกับเสำยึด
2.	 ติดตั้งโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเข้ำกับขำตั้งล้อเลื่อนที่ได้รับกำรรับรองจำก	Vapotherm	ตำมที่แสดงในภำพ
3.	 ถอดฝำอุดซิลิโคนในฝำครอบเซ็นเซอร์ออกซิเจนที่ด้ำนหลังของเครื่อง	Precision	Flow
4.	 เสียบสำยสื่อสำรเข้ำกับโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	แล้วขันสกรูหัวแม่มือทั้งสองตัวให้แน่น
5.	 เชื่อมต่อสำยสื่อสำรจำกโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเข้ำกับพอร์ตอินเทอร์เฟซของ	Precision	Flow
6.	 เสียบพำวเวอร์ซัพพลำยของโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	เข้ำกับโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	และเข้ำกับเต้ำรับไฟฟ้ำ

ที่ระบุว่ำ	“Hospital	Grade”	หรือ	“Hospital	Only”

	 	หมำยเหตุ:	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีกำรวำงแนวที่ถูกต้องบนขั้วต่อพำวเวอร์ซัพพลำยเมื่อเสียบเข้ำกับ	โมดูลช่วย
จัดกำรออกซิเจน	

 คำ�าเตือน: อย่ำวำงโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนในต�ำแหน่งที่ถอดอุปกรณ์ได้ยำก	

กำรเชื่อมต่อเซ็นเซอร์
• เชื่อมต่อสำยเคเบิลผู้ป่วย	SpO2	กับช่องเสียบ	SpO2	บนแผงขั้วต่อของโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	โปรดดูค�ำ

แนะน�ำส�ำหรับกำรใช้งำนเซ็นเซอร์	Nellcor	เพื่อเรียนรู้วิธิีกำรเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

โมดูลช่วย
จัดกำร
ออกซิเจน
ที่ติดตั้งและ
ต่อเข้ำกับ	
Precision	
Flow	และ
เสียบปลั๊ก
ไฟแล้ว

แผงขั้วต่อของโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน Vapotherm

สำยเคเบิลส�ำหรับผู้
ป่วย	SpO2
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ส่วนที่ 5   การคำวบคำุมและการแสดงผล

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะถูกควบคุมผ่ำนปุ่มบนเครื่องสองปุ่ม	(เปิด/ปิด	และ	ปิดเสียงเตือน)	ปุ่มควบคุมกำรตั้งค่ำ	และ
หน้ำจอสัมผัส	เมื่อเชื่อมต่อกับ	Precision	Flow	และตัวผู้ป่วยผ่ำนเซ็นเซอร์	SpO2	แล้ว	โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะ
สำมำรถควบคุมกำรส่งออกซิเจนได้ด้วยตนเอง	(โหมดแมนนวล)	หรือแบบอัตโนมัติ	(โหมดอัตโนมัติ)	

การใช้เมนู

• ในกำรเรียกดูเมนู	ให้กดแท็บเมนูที่ต้องกำร	อีกวิธิีหนึ่งคือ	กล่องพำรำมิเตอร์จะพำไปยังเมนูที่เกี่ยวข้อง

 หมายเหตุ:

	 กำรเปลี่ยนแปลงกำรตั้งค่ำจะมีผลเมื่อคุณกดแป้น	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น	

1	 ตัวบ่งชี้ประเภทผู้ป่วย	 5	 กำรแสดงข้อควำม
2	 กำรแสดงแนวโน้ม	 6	 โหมด	%O2	(อัตโนมัติ,	แมนนวล)
3	 ID	ผู้ป่วย	แสดงเวลำและวันที่	 7	 กล่องพำรำมิเตอร์	(กดเพื่อเรียกเมนู)
4	 ตัวบ่งชี้กำรปิดเสียงสัญญำณเตือน	(ขีดคร่อมเมื่อปิดเสียง)	 8	 ปุ่มเมนู

หมำยเหตุ:	โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนได้รับกำรสอบเทียบ	เพื่อแสดงค่ำควำมอิ่มตัวของออกซิเจนที่ใช้งำนได้	ค่ำที่
แสดงทั้ง	SpO2	และ	%O2	บนกำรแสดงแนวโน้ม	จะถูกท�ำให้เป็นค่ำมำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นต์

ปิดเสียง
สัญญำณ
เตือน

เปิด/ปิด
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การตั้งคำ่าระบบ

1.	 ตั้งค่ำ	Precision	Flow	ตำมค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรใช้งำน	Precision	Flow	เชื่อมต่อท่อจำกแหล่งออกซิเจนและ
อำกำศ	เข้ำกับช่องทำงเข้ำให้ถูกต้อง	จำกนั้นเสียบเข้ำกับเต้ำรับบนผนัง	เชื่อมต่อสำยไฟ

2.	 เสียบปลั๊กโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเข้ำกับแหล่งจ่ำยไฟ	“Splash	Screen”	จะแสดงขึ้นในขณะที่ระบบเปิดเครื่อง	
ปุ่ม	เปิด/ปิด	ใช้เพื่อเปิดอุปกรณ์เมื่อเสียบปลั๊กไฟแล้ว	เลือกเมนูระบบ	ตั้งค่ำ	TIME	และ	DATE	ให้ถูกต้อง	

3.	 ตั้งค่ำ	Auto	Mode	Override	เป็นค่ำที่ต้องกำร	ตัวเลือก	ได้แก่:	ออกจำกโหมดอัตโนมัติ,	120,	90,	60,	30,	15	 
หรือ	5	วินำที	“Auto	Mode	Override”	จะก�ำหนดวิธิีที่โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
กำรส่ง	%O2	แบบแมนนวล	โดยจะใช้	Precision	Flow	เมื่อโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนอยู่ในโหมดอัตโนมัติ	 
กำรเปลี่ยนแปลง	%O2	แบบแมนนวลบน	Precision	Flow	ที่เลือก	“Exit	Auto	Mode”	ไว้	จะท�ำให้โมดูลช่วยจัดกำร
ออกซิเจนเปลี่ยนเป็นโหมด	%O2	แบบแมนนวลทันที	กำรเปลี่ยนแปลง	%O2	แบบแมนนวลบน	Precision	Flow	ที่
เลือก	“120/90/60/30/15/5”	วินำทีไว้	จะระงับกำรไตเตรท	%O2	ของโหมดอัตโนมัติตำมเวลำที่เลือกนั้น	ก่อนที่
โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะเริ่มต้นกำรไตเตรท	%O2	อัตโนมัติใหม่อีกครั้ง

4.	 ตั้งค่ำระดับเสียงของล�ำโพงและควำมสว่ำงของหน้ำจอที่ต้องกำร

การเข้าถึงระบบ

ต้องใช้	PIN	เพื่อเข้ำถึงกำรอัปเดตซอฟต์แวร์	ข้อมูลเคส	และค่ำเริ่มต้นของสถำบัน	

PIN	เริ่มต้น:

อัปเดตซอฟต์แวร์	-	1234

จัดกำรข้อมูลเคส	-	5678

ค่ำเริ่มต้นของสถำบัน	-	0987

สำมำรถเปลี่ยน	PIN	บนหน้ำจอระบบได้	โดยใช้แท็บ	Access

ส่วนที่ 6   การเปิดเคำรื่องและการตั้งคำ่าพื้นฐาน

ส่วนที่ 7   การรับผู้ป่วย

เมนู	Patient	ช่วยให้สำมำรถเลือกประเภทของผู้ป่วยและกำรตั้งค่ำเฉพำะของผู้ป่วยได้	ตลอดจนเริ่มเคสใหม่และสลับ
ระหว่ำงโหมด	%O2	แบบอัตโนมัติและแบบแมนนวลได้

1.	 ตั้งค่ำประเภทผู้ป่วย	(ทำรกแรกเกิด),	เป้ำหมำย	%SpO2,	ช่วงขอบบนและขอบล่ำงของ	%SpO2,	Backup	%O2	และ
ขีดจ�ำกัดกำรเตือน	%O2

2.	 กดที่	Start	Case	เมื่อเคสใหม่เริ่มขึ้น	โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะสร้ำง	ID	ผู้ป่วยใหม่	ซึ่งประกอบด้วยกำรประทับ
วันที่และเวลำ	ID	ผู้ป่วยนี้จะแสดงที่ด้ำนบนสุดของหน้ำจอทั้งหมด
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ส่วนที่ 8   การตั้งคำ่าสัญญาณเตือน

ข้อบ่งชี้ของสัญญาณเตือน 
โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะแจ้งเตือน	1	ระดับ:

• สัญญำณเตือนระดับควำมส�ำคัญปำนกลำง:	ไฟสีเหลืองกะพริบ	เสียงเตือนดังขึ้น	3	ครั้ง

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนแสดงข้อควำมแนะน�ำแบบไม่มีเสียงในพื้นที่แสดงข้อควำม

หมายเหตุ:

ก่อนเริ่มเคสใหม่	ให้ถอดเซ็นเซอร์ผู้ป่วยออกแล้วตรวจสอบว่ำระบบแจ้งเตือนท�ำงำนได้	โดยสังเกตว่ำสัญญำณเตือนจะ 
แจ้งเตือนว่ำ	"No	Sensor	Connected”	

ข้อควำมแจ้งเตือนจะวนอยู่ในพื้นที่แสดงข้อควำม

ส�ำหรับรำยกำรข้อควำมแจ้งเตือนและกำรด�ำเนินกำรที่จ�ำเป็น	โปรดดูในส่วนกำรแจ้งเตือนและข้อควำมแสดงสถำนะ

ส�ำหรับข้อบ่งชี้ของสัญญำณเตือนของ	Precision	Flow	โปรดดูในค�ำแนะน�ำกำรใช้งำนของ	Precision	Flow

ปิดเสียง/ระงับ สัญญาณเตือน

• กดปุ่ม	Alarm	Silence	บนเครื่องเพื่อปิดเสียงเตือนทั้งหมดเป็นเวลำ	2	นำที	

หมายเหตุ:	เมื่อปิดเสียงเตือนแล้ว	ไอคอนรูประฆังที่ถูกขีดคร่อมจะปรำกฏที่มุมขวำบน	
ของหน้ำจอ	

คำ�าเตือน:

หำกปิดเสียงเตือนเป็นเวลำ	2	นำที	ระบบจะไม่แจ้งเตือนในครั้งต่อ	ๆ	ไปส�ำหรับสัญญำณเตือนที่มีล�ำดับควำมส�ำคัญเท่ำกัน
ในช่วงเวลำปิดเสียงเตือน	2	นำทีนั้น



หน้า 12  3101888-TH Rev C คำ�าแนะน�าส�าหรับการใช้งานโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน Vapotherm   

การเลือกเซ็นเซอร์และต�าแหน่งใช้งาน

เลือกเซ็นเซอร์ที่เหมำะสม	ใช้งำนตำมค�ำแนะน�ำ	และปฏิบัติตำมค�ำเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดที่แสดงไว้ในค�ำแนะน�ำส�ำหรับ
กำรใช้งำนที่มำพร้อมกับเซ็นเซอร์	ท�ำควำมสะอำดและเช็ดสำรต่ำง	ๆ	เช่น	ยำทำเล็บ	ออกจำกบริเวณที่ใช้งำน	ตรวจสอบเป็น
ระยะเพื่อให้แน่ใจว่ำเซ็นเซอร์ที่แนะน�ำยังอยู่ในต�ำแหน่งที่เหมำะสมบนตัวผู้ป่วย	อ่ำนค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรใช้งำนเซ็นเซอร์	
เพื่อกำรใช้งำนเซ็นเซอร์ที่เหมำะสม

ใช้เซ็นเซอร์ดังต่อไปนี้:
1.	 เอำแผ่นพลำสติกรองออกจำกเซ็นเซอร์	และมองหำช่องหน้ำต่ำงใสบนด้ำนที่เป็นกำว	หน้ำต่ำงจะปิดส่วนประกอบ

ออปติคัลอยู่	
2.	 จัดแนวเซ็นเซอร์ให้เส้นประอยู่ที่ขอบด้ำนข้ำงของบริเวณที่จะใช้งำน

หมำยเหตุ:	เมื่อเลือกบริเวณที่จะใช้งำนเซ็นเซอร์	ควรให้ควำมส�ำคัญกับส่วนปลำยแขนขำ	ที่ไม่มีสำยสวนหลอดเลือด	
สำยรัดส�ำหรับวัดควำมดันโลหิต	หรือสำยฉีดเข้ำในหลอดเลือด

3.	 รัดเซ็นเซอร์ให้แน่น	แต่ไม่ให้แน่นเกินไป	บริเวณเท้ำหรือนิ้ว	ช่องหน้ำต่ำงต้องหันหน้ำเข้ำหำกัน	
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มูเติ่มูเกี่่�ยวกี่ับกี่�รัใช้้ง�นเซ็็นเซ็อรั์ โปรัดดูคำำ�แนะนำ�สำำ�หรัับกี่�รัใช้้ง�นข้อง Nellcor

คำ�าเตือน:

• อย่ำใช้เซ็นเซอร์ระหว่ำงกำรสแกน	MRI	กำรน�ำกระแสไฟฟ้ำอำจท�ำให้เกิดกำรไหม้ได้	นอกจำกนี้เซ็นเซอร์อำจส่งผล
ต่อภำพ	MRI	และเครื่อง	MRI	อำจส่งผลต่อควำมแม่นย�ำของกำรวัดค่ำควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

คำ�าเตือน:

• ในกรณีที่เกิดควำมเสียหำยต่อบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดเชื้อ	ห้ำมฆ่ำเชื้อซ�้ำ	ให้ปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับในท้องถิ่นและ 
ค�ำแนะน�ำในกำรรีไซเคิล	เกี่ยวกับกำรก�ำจัดหรือรีไซเคิลเซ็นเซอร์

• กำรไม่ใช้เซ็นเซอร์อย่ำงถูกต้องอำจส่งผลให้กำรวัดค่ำไม่ถูกต้อง
• ในขณะที่เซ็นเซอร์ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อลดผลกระทบของแสงโดยรอบ	แสงในปริมำณที่มำกเกินไปอำจส่งผล

ให้กำรวัดไม่ถูกต้องได้	ในกรณีเช่นนี้	ให้ปิดเซ็นเซอร์ด้วยวัสดุทึบแสง
• ควรตรวจสอบกำรไหลเวียนเลือดบริเวณส่วนปลำยจำกบริเวณเซ็นเซอร์เป็นประจ�ำ	ต้องตรวจสอบบริเวณใช้งำนทุก	8	

ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรยึดติด	แรงกดในกำรใช้งำน	ควำมสมบูรณ์ของผิวหนัง	และกำรจัดต�ำแหน่งแสงที่ถูกต้อง	
หำกควำมสมบูรณ์ของผิวหนังเปลี่ยนไป	ให้ย้ำยเซ็นเซอร์ไปยังบริเวณอื่น	หำกใช้เซ็นเซอร์ในทำงที่ผิด	โดยมีแรงกด
มำกเกินไป	อำจเกิดกำรบำดเจ็บจำกแรงกดได้

• สีย้อมในหลอดเลือด	หรือสีที่ทำภำยนอก	เช่น	ยำทำเล็บ	สีย้อม	หรือครีมที่มีสี	อำจส่งผลให้กำรวัดไม่ถูกต้องได้
• กำรเคลื่อนไหวที่มำกเกินไปอำจท�ำให้ประสิทธิิภำพลดลง	ในกรณีเช่นนี้	ให้พยำยำมท�ำให้ผู้ป่วยอยู่นิ่ง	ๆ	หรือเปลี่ยน

บริเวณใช้งำนเซ็นเซอร์	เป็นจุดที่มีกำรเคลื่อนไหวน้อยลง
• อย่ำแช่เครื่องลงในน�้ำหรือน�้ำยำท�ำควำมสะอำด	อย่ำฆ่ำเชื้อซ�้ำ	กำรแช่น�้ำหรือกำรฆ่ำเชื้อซ�้ำ	อำจท�ำให้เซ็นเซอร ์

เสียหำยได้
• หำกรัดเซ็นเซอร์แน่นเกินไป	หรือใช้เทปเสริม	กำรเต้นของหลอดเลือดด�ำอำจท�ำให้กำรวัดค่ำควำมอิ่มตัวไม่ถูกต้อง
• ห้ำมดัดแปลงหรือแก้ไขเซ็นเซอร์	กำรแก้ไขหรือดัดแปลงอำจส่งผลต่อประสิทธิิภำพหรือควำมถูกต้องได้
• ส�ำหรับค�ำเตือน	ข้อควรระวัง	หรือข้อห้ำมเพิ่มเติม	เมื่อใช้เซ็นเซอร์นี้กับเครื่องมือที่รองรับ	Nellcor	โปรดดูคู่มือกำรใช้

งำนเครื่องมือหรือติดต่อผู้ผลิตเครื่องมือ

  หมายเหตุ:	ระดับออกซิเจนที่สูงอำจท�ำให้ทำรกที่คลอดก่อนก�ำหนดเกิดภำวะจอประสำทตำเสื่อมได้	ดังนั้น	จึงต้อง
เลือกขีดจ�ำกัดบนของกำรแจ้งเตือนส�ำหรับควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอย่ำงรอบคอบ	ตำมมำตรฐำนทำงคลินิกที่
ได้รับกำรยอมรับ	และพิจำรณำช่วงควำมแม่นย�ำของเครื่องวัดควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่ใช้

ส่วนที่ 9   การตั้งคำ่า SpO2
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ส่วนที่ 9   การตั้งคำ่า SpO2

เป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องเลือกเซ็นเซอร์ที่เหมำะสม/ที่แนะน�ำ	ใช้งำนตำมค�ำแนะน�ำ	และปฏิบัติตำมค�ำเตือนและข้อควรระวัง
ทั้งหมดที่แสดงไว้ในค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรใช้งำนที่มำพร้อมกับเซ็นเซอร์	ท�ำควำมสะอำดและเช็ดสำรต่ำง	ๆ	เช่น	ยำทำเล็บ	
ออกจำกบริเวณที่ใช้งำน	ตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ำเซ็นเซอร์ที่แนะน�ำยังอยู่ในต�ำแหน่งที่เหมำะสมบนตัวผู้ป่วย

แหล่งก�ำเนิดแสงบริเวณรอบ	ๆ	ที่จ้ำมำก	เช่น	ไฟผ่ำตัด	(โดยเฉพำะแหล่งก�ำเนิดแสงซีนอน)	หลอดบิลิรูบิน	ไฟฟลูออเรส
เซนต์	หลอดควำมร้อนอินฟรำเรด	และแสงแดดโดยตรง	อำจรบกวนประสิทธิิภำพกำรท�ำงำนของเซ็นเซอร์ที่แนะน�ำ	เพื่อ
ป้องกันกำรรบกวนจำกแสงโดยรอบ	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ใช้เซ็นเซอร์ที่แนะน�ำอย่ำงเหมำะสม	และปิดเซ็นเซอร์ด้วย
วัสดุทึบแสง

ปัญหำกำรใช้งำนและเงื่อนไขบำงอย่ำงของผู้ป่วย	อำจส่งผลต่อกำรวัดของระบบเฝ้ำติดตำม	และท�ำให้สัญญำณชีพจรหำย
• โรคโลหิตจำง	-	โรคโลหิตจำงท�ำให้ปริมำณออกซิเจนในหลอดเลือดลดลง	แม้ว่ำกำรอ่ำนค่ำ	SpO2	อำจดูเป็นปกติ	

แต่ผู้ป่วยโรคโลหิตจำงอำจมีภำวะพร่องออกซิเจนได้	กำรแก้ไขภำวะโลหิตจำงสำมำรถปรับปรุงปริมำณออกซิเจน
ในหลอดเลือดได้	ระบบเฝ้ำติดตำมอำจผิดพลำดในกำรอ่ำนค่ำ	SpO2	ได้	หำกระดับฮีโมโกลบินต�่ำกว่ำ	5	gm/dl	

• ฮีโมโกลบินผิดปกติ	-	ฮีโมโกลบินที่ผิดปกติ	เช่น	คำร์บอกซีฮีโมโกลบิน	เมทฮีโมโกลบิน	และซัลฟ์ฮีโมโกลบิน	ไม่
สำมำรถน�ำพำออกซิเจนได้	กำรอ่ำนค่ำ	SpO2	อำจดูปกติ	อย่ำงไรก็ตำม	ผู้ป่วยอำจมีภำวะพร่องออกซิเจนได้	เนื่อง
จำกมีฮีโมโกลบินน้อยเกินกว่ำที่จะน�ำพำออกซิเจนได้	ขอแนะน�ำให้ประเมินอำกำรเพิ่มเติมนอกเหนือจำกกำรวัดค่ำ
ควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

มีสภำวะมำกมำยที่อำจท�ำให้กำรวัดของเซ็นเซอร์ไม่ถูกต้อง
• กำรใช้งำนเซ็นเซอร์ที่แนะน�ำไม่ถูกต้อง
• กำรวำงเซ็นเซอร์ที่แนะน�ำไว้ที่ปลำยแขน	ร่วมกับสำยรัดส�ำหรับวัดควำมดันโลหิต	สำยสวนหลอดเลือด	หรือสำย

ภำยในหลอดเลือด
• แสงโดยรอบ	และ/หรือ	สัญญำณรบกวนจำกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
• กำรที่ไม่สำมำรถปิดบริเวณเซ็นเซอร์ด้วยวัสดุทึบแสง	ในขณะที่ท�ำงำนภำยใต้สภำพแสงโดยรอบที่สว่ำงมำก
• ผู้ป่วยเคลื่อนไหวมำกเกินไป
• เม็ดสีผิวเข้ม
• สีย้อมในหลอดเลือด	หรือสีที่ทำภำยนอก	เช่น	ยำทำเล็บ	หรือครีมที่มีสี

กำรสูญเสียสัญญำณชีพจรอำจเกิดขึ้นได้จำกหลำยสำเหตุ
• เซ็นเซอร์ที่แนะน�ำถูกรัดแน่นเกินไป
• กำรพองตัวของสำยรัดส�ำหรับวัดควำมดันโลหิต	ที่อยู่บนแขนเดียวกับเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่
• กำรอุดตันของหลอดเลือดแดงบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่ติดเซ็นเซอร์ที่แนะน�ำ
• กำรก�ำซำบบริเวณรอบนอกไม่ดี

หำกกำรเคลื่อนไหวของผู้ป่วยท�ำให้เกิดปัญหำ	ให้ลองท�ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้:
• ตรวจสอบว่ำเซ็นเซอร์ที่แนะน�ำใช้อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย
• ย้ำยเซ็นเซอร์ไปยังบริเวณอื่นที่มีกำรใช้งำนน้อย
• ใช้เซ็นเซอร์แบบกำว	ที่ช่วยเพิ่มหน้ำสัมผัสกับผิวผู้ป่วยได้ดีขึ้น
• ใช้เซ็นเซอร์ใหม่ที่มีแผ่นแปะกำวใหม่
• ถ้ำเป็นไปได้ให้ผู้ป่วยอยู่นิ่ง	ๆ

หำกผู้ป่วยมีกำรก�ำซำบของเลือดไม่ดี	ให้พิจำรณำใช้เซ็นเซอร์	SpO2	Nellcor™	ส�ำหรับหน้ำผำก	(MAXFAST)	ซึ่ง
ให้กำรตรวจจับที่เหนือกว่ำเมื่อมีภำวะกำรหดตัวของหลอดเลือด	เซ็นเซอร์	SpO2	Nellcor™	ส�ำหรับหน้ำผำก	จะท�ำงำน
ได้ดีโดยเฉพำะกับผู้ป่วยที่นอนหงำย	ในสภำวะกำรก�ำซำบต�่ำ	เซ็นเซอร์	SpO2	Nellcor™	ส�ำหรับหน้ำผำก	จะสะท้อนกำร
เปลี่ยนแปลงของค่ำ	SpO2	ได้เร็วกว่ำเซ็นเซอร์ดิจิทัลถึง	60	วินำที
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การแสดงกล่องพารามิเตอร์ SpO2

ช่วงกำรแสดง	SpO2	อยู่ระหว่ำง	1-100%	ค่ำ	"---"	บ่งชี้ว่ำไม่มีกำรวัดค่ำ	ช่วงกำรแสดงอัตรำชีพจรอยู่ที่	1-240	bpm	ค่ำ	"---"	
บ่งชี้ว่ำไม่มีกำรวัดค่ำ

หมายเหตุ:	SpO2	และอัตรำชีพจร	จะอัปเดตหนึ่งครั้งต่อวินำที

การตั้งคำ่าเป้าหมาย SpO2

1.	 กดที่กล่อง	SpO2	Target	บนหน้ำจอหลัก	หรือเลือกเมนู	Patient	เพื่อตั้งค่ำเป้ำหมำย	SpO2 

2.	 กดที่กล่องพำรำมิเตอร์	%SpO2	Target	บนหน้ำจอสัมผัส	และตั้งค่ำ	SpO2	เป้ำหมำยของผู้ป่วย	โดยใช้ปุ่มควบคุมกำร
ตั้งค่ำ	

3.	 ตั้งค่ำช่วงเป้ำหมำย	โดยกำรกดที่กล่องพำรำมิเตอร์	%SpO2	Upper	and	Lower	Range	บนหน้ำจอสัมผัส	และตั้งค่ำ
เปอร์เซ็นต์ควำมแตกต่ำงจำก	%SpO2	Target	โดยใช้ปุ่มควบคุมกำรตั้งค่ำ	

	 	หมำยเหตุ:	กำรตั้งค่ำ	Target	Range	ไม่ได้เปลี่ยนค่ำ	SpO2	Target	กำรตั้งค่ำนี้จะเป็นกำรปรับเวลำในกำรค�ำนวณ
ช่วง	เมื่อตรวจสอบแนวโน้มเท่ำนั้น

ส่วนที่ 9   การตั้งคำ่า SpO2
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เป้าหมายและวัตถุประสงคำ์: ระบบควบคุม	%O2	อัตโนมัติ	จะใช้ค่ำ	SpO2	ที่วัดได้ของผู้ป่วยเพื่อควบคุมกำรส่ง	%O2	ตำม
ควำมต้องกำรของผู้ป่วย	เมื่อเปิดใช้งำนโหมดควบคุม	%O2	อัตโนมัติ	ระบบจะพยำยำมรักษำระดับ	SpO2	ของผู้ป่วยไว้ที ่
ค่ำเป้ำหมำย	SpO2	ที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำหรือใกล้เคียง	(ดูที่	กำรอ่ำนเพิ่มเติม)

1.	 เลือกเมูนู Patient เพิ่่�อติั�งคำ่�โหมูด %O2 

2.	 กดท่ีกล่องพำรำมเิตอร์	Backup	%O2	บนหน้ำจอสัมผสั	และตัง้ค่ำ	Backup	%O2	ของผู้ป่วย	โดยใช้ปุ่มควบคุมกำรตัง้ค่ำ
 หมายเหตุ: ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม	โปรดดูค�ำอธิิบำยของฟังก์ชัน	Fallback	%O2	ในหน้ำถัดไป

3.	 เสียบกำร์ดเวลำของโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	แล้วกด	Start	Case	เมื่อผู้ป่วยมีอำกำรทรงตัวแล้ว	แล้วให้กดปุ่ม	O2 
Mode	AUTO	เพื่อให้อุปกรณ์เข้ำสู่โหมดอัตโนมัติ	(ค่ำเริ่มต้นคือ	Manual)

	 	หมำยเหตุ:	ในกำรเปิดใช้งำนโหมด	Auto	%O2	จะต้องมีกำรเสียบกำร์ดเวลำ	และต้องมีเคสผู้ป่วยเริ่มต้นในโมดูล 
ช่วยจัดกำรออกซิเจน

4.	 ตอนน้ีหน้ำจอหลักจะแสดงโหมดอตัโนมตั	ิและโมดลูช่วยจดักำรออกซเิจนจะเริม่กำรไตเตรท	%O2	โดยอตัโนมตั	ิตำม
ระดับ	SpO2	ของผู้ป่วยและเป้ำหมำย	%SpO2	ท่ีตัง้ไว้	%O2	ท่ีส่งโดย	Precision	Flow	สำมำรถอยู่ในช่วงตัง้แต่	21-
100%	เว้นแต่จะตัง้ค่ำ	%O2	Limit	ไว้	สำมำรถด	ู%O2	ท่ีส่งได้บนจอแสดงผล	Precision	Flow	หรอืบนจอแสดงแนวโน้ม
แบบกรำฟิกของโมดลูช่วยจัดกำรออกซเิจน

ส่วนที่ 10   การตั้งคำ่า %O2
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ฟังก์ชัน Fallback %O2

ส�ำหรับช่วงสั้น	ๆ	ของกำรอ่ำน	SpO2	ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่น่ำเชื่อถือ	ข้อควำมแสดงข้อผิดพลำดจะแสดงขึ้น	ซึ่งสะท้อนถึง
เงื่อนไขข้อผิดพลำด	และโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะยังคงส่ง	O2	ที่ค�ำนวณได้ต่อไป	จนกว่ำกำรอ่ำนค่ำ	SpO2	จะถูกต้อง
และเชื่อถือได้	

ในขณะที่สัญญำณ	SpO2	ไม่ถูกต้องหรือไม่น่ำเชื่อถือ	กำรส่ง	%O2	จะถูกตั้งค่ำให้เท่ำกับค่ำที่มำกกว่ำ	ของค่ำดังต่อไปนี้:

• กำรตั้งค่ำ	Backup	%O2 

• กำรตั้งค่ำ	Baseline	%O2	อัลกอริทึมจะค�ำนวณเป็นค่ำที่จ�ำเป็นเพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ที่จุด	SpO2	ที่ก�ำหนด	ในช่วงที่
โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนอยู่ในโหมด	Auto	%O2

• ค่ำกลำงของค่ำ	Auto	%O2	สำมค่ำสุดท้ำยที่ส่งไปก่อนที่	SpO2	จะล้มเหลว

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะออกจำกโหมด	Auto	โดยอัตโนมัติภำยใต้สถำนกำรณ์ต่อไปนี้:

• เจ้ำหน้ำที่คลินิกเปลี่ยนกำรตั้งค่ำ	%O2	ที่	Precision	Flow	โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะท�ำงำนตำมกำรตั้งค่ำของ	
Auto	Mode	Override

• โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะตรวจพบกำรอ่ำน	SpO2	ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่น่ำเชื่อถือ	ตำมที่อธิิบำยไว้ข้ำงต้นเป็น
เวลำนำนกว่ำ	2	นำที

หำกโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนออกจำกโหมด	Auto	ให้ตรวจสอบผู้ป่วย	ต�ำแหน่งเซ็นเซอร์	กำรเชื่อมต่อ	และกำรตั้งค่ำ	
เมื่อมีกำรระบุทำงคลินิกไว้	ให้ตังค่ำโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนกลับเข้ำสู่โหมดอัตโนมัติในเมนู Patient

ปิดระบบ

1.	 บนเมนู Patient ให้เลือก End Case

2.	 ในกำรปิดโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	ให้กดปุ่มเปิด/ปิด	เพื่อปิดอุปกรณ์	จำกนั้นถอดอะแดปเตอร์ไฟ	AC	ที่ให้มำออก
จำกเต้ำรับ	AC	ที่ผนัง

ข้อมลูแนวโน้มจะแสดงบนหน้ำจอหลัก	จะแสดงค่ำแนวโน้มของ	SpO2	(สีน�ำ้เงนิ)	และ	%O2	(สเีขยีว)	โดยมค่ีำล่ำสดุทำงด้ำน
ขวำมอืของจอแสดงผล	และค่ำเก่ำท่ีสดุทำงด้ำนซ้ำยมอื	%O2 Alarm	Limit	จะแสดงด้วยเส้นประสแีดง	กำรแสดงแนวโน้ม 
จะอัปเดตทุกวนิำที	ข้อมลูแนวโน้มยังสำมำรถดไูด้บนหน้ำจอ	Trend	ซึง่สำมำรถปรับเวลำในกำรแสดงแนวโน้มได้

บนหน้ำจอ	Trend คุณสำมำรถดูข้อมูลแนวโน้มและปรับกำรแสดงผลได้	โดยใช้ปุ่มน�ำทำง 

ตัวแปรต่อไปนี้จะถูกบันทึกในช่วงเวลำที่ห่ำงกันหนึ่งวินำที	และจัดเก็บอย่ำงไม่มีก�ำหนดเวลำในหน่วยควำมจ�ำถำวร	หน่วย
ควำมจ�ำถำวรจะยังคงกำรตั้งค่ำไว้	แม้ว่ำจะไฟดับหรือระบบปิดไปแล้วก็ตำม	

• วันที่และเวลำ

• โหมด	O2
• ค่ำเป้ำหมำย	SpO2

ส่วนที่ 10   การตั้งคำ่า %O2

ส่วนที่ 11   การปิดระบบ

ส่วนที่ 12   การแสดงผลแนวโน้มแบบกราฟิก

ส่วนที่ 13   การบันทึกตัวแปร
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ส่วนที่ 13   การบันทึกตัวแปร
• SpO2

• %O2

• อัตรำชีพจร
• เปอร์เซ็นต์กำรมอดูเลต
• ขีดจ�ำกัดกำรเตือน	O2
• กำรไหล	(L/min)
• อุณหภูมิ

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะต้องได้รับกำรท�ำควำมสะอำดและท�ำให้ปลอดเชื้อเมื่อใช้กับผู้ป่วยรำยใหม่เสมอ	ให้ปฏิบัติตำม 
ขั้นตอนข้ำงล่ำงเพื่อให้มั่นใจว่ำเครื่องสะอำดและปลอดเชื้อ	

• ให้เช็ดยูนิตหลักจำกบนลงล่ำง	ด้วย	Super	Sani-Cloth®.	

• ตรวจหำฝุ่นที่มองเห็นด้วยตำ	ถ้ำมีดิน	ให้ใช้แปรง	(เช่น	แปรงสเปกตรัม	M16	)	เพื่อน�ำดินนั้นออก	

• เช็ดโมดูลให้เปียกชุ่มด้วย	Super	Sani-Cloth®.	ดูแลให้พื้นผิวเปียกชุ่มอย่ำงน้อยหกนำที	ใช้	Super	Sani-Cloth® 
เพิ่มอีกหำกจ�ำเป็น	

 คำ�าเตือน:	ห้ำมใช้น�้ำยำฟอกขำว	สำรละลำยอินทรีย์	หรือสำรท�ำควำมสะอำดที่กัดกร่อน

ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในกำรท�ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อเครื่อง	Precision	Flow	โปรดดูในค�ำแนะน�ำกำรใช้งำนของ	Precision	Flow

ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในกำรท�ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อส�ำหรับเซ็นเซอร์	SpO2	และสำยเคเบิลของผู้ป่วย	โปรดดูค�ำแนะน�ำที่ให้มำ
พร้อมกับเซ็นเซอร์

ส่วนที่ 14   การท�าคำวามสะอาดและการฆ่าเชื้อ

ส่วนที่ 17   เอกสารอ้างอิง
สำมำรถหำอ่ำนค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรใช้งำน	Precision	Flow	ได้ที่เว็บไซต์ของเรำที่	www.vapotherm.com

ส่วนที่ 15   การดาวน์โหลดข้อมูล
1.	 ใส่ไดรฟ์	USB	ลงในโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน

2.	 บนหน้ำจอระบบ	เลือก	Case	Data	และป้อน	PIN

3.	 เลือกไฟล์เคส	หรือไฟล์ที่จะดำวน์โหลด	แล้วกดปุ่มดำวน์โหลด

หมำยเหตุ:	กำรดำวน์โหลดไฟล์เคสขนำดใหญ่หลำยไฟล์	อำจใช้เวลำหลำยนำทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์

4.	 เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว	ให้กดตกลง	และน�ำไดรฟ์	USB	ออก

5.	 หำกต้องกำร	ให้ลบไฟล์เคสเพื่อล้ำงที่จัดเก็บข้อมูลในเครื่อง

ส่วนที่ 16   การอัปเดตซอฟต์แวร์
1.	 ใส่ไดรฟ์	USB	ที่มีไฟล์ซอฟต์แวร์ลงในโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน

2.	 บนหน้ำจอระบบ	เลือก	Updates	และป้อน	PIN

3.	 เลือก	Update	Software

หมำยเหตุ:	ระบบจะรีบูตเมื่อเสร็จกระบวนกำรอัปเดตซอฟต์แวร์
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ข้อมูลทั่วไป

หำกคุณต้องกำรควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนของระบบ	Vapotherm	โปรดติดต่อฝ่ำยสนับสนุนด้ำน
เทคนิคของ	Vapotherm	ที่	TS@vtherm.com

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนมีแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้	ถอดแผ่นยึดที่ด้ำนหลังของโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนออก	เพื่อ
เข้ำถึงช่องใส่แบตเตอรี่	ถอดแบตเตอรี่เก่ำและเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่	(ติดต่อฝ่ำยสนับสนุนด้ำนเทคนิคของ	Vapotherm	ที่	
TS@vtherm.com)

ก่อนใช้งำน	ให้ท�ำกำรตรวจสอบจอแสดงผล	ปลอก	และสำยไฟ	ด้วยตำเพื่อยืนยันว่ำไม่มีควำมเสียหำยที่มองเห็นได้:

การแก้ไขปัญหา: SpO2 

ส่วนที่ 18   การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุน

สาเหตุที่เป็นไปได้ การปฏิบัติ

Pulse	Search	จะ
เริ่มรำยงำนนำนกว่ำ	
10	วินำที	(ก่อนที่
กำรวัดผลต่ำง	ๆ	จะ
เริ่มขึ้น)

ตรวจสอบค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรใช้งำนเซน็เซอร์	เพ่ือยืนยันกำรใช้งำนท่ีเหมำะสมและกำรน�ำไปใช้ปฏบัิติงำน
อย่ำงถกูต้อง	ตรวจสอบกำรเชือ่มต่อของเซน็เซอร์และสำยอินเทอร์เฟซ	ทดสอบเซน็เซอร์กบัผู้ป่วยรำยอ่ืน	และ/
หรอื	ลองใช้เซน็เซอร์หรอืสำยอินเทอร์เฟซอันอ่ืน
กำรก�ำซำบอำจต�่ำเกินไปส�ำหรับโมดูลที่จะติดตำมชีพจร	ตรวจสอบผู้ป่วย	ทดสอบโมดูลกับคนอื่น	เปลี่ยน
บริเวณใช้งำนเซ็นเซอร์	ลองใช้เซ็นเซอร์	Nellcor™	ประเภทอื่น
สัญญำณรบกวนอำจขัดขวำงโมดูลจำกกำรติดตำมสัญญำณชีพจร	ถ้ำเป็นไปได้ให้ผู้ป่วยอยู่นิ่ง	ๆ	ตรวจสอบ
ว่ำได้ติดเซ็นเซอร์อย่ำงแน่นหนำ	และหำกจ�ำเป็นให้เปลี่ยนใหม่	เปลี่ยนบริเวณใช้งำนเซ็นเซอร์	สัญญำณ
รบกวนจำกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำอำจขัดขวำงโมดูลจำกกำรติดตำมสัญญำณชีพจร	ก�ำจัดแหล่งที่มำของ
สัญญำณรบกวน	และ/หรือ	พยำยำมท�ำให้สภำพแวดล้อมนิ่งและคงที่
ใช้เซ็นเซอร์ประเภทที่ทนต่อกำรเคลื่อนไหวของผู้ป่วยได้มำกขึ้น	ตัวอย่ำงเช่น	เซ็นเซอร์แบบกำวของ	
Nellcor™
เซ็นเซอร์อำจรัดแน่นเกินไป	อำจมีแสงโดยรอบมำกเกินไป	หรือเซ็นเซอร์อำจอยู่ที่ปลำยแขนโดยมีสำยรัด
ส�ำหรับวัดควำมดันโลหิต	สำยสวนหลอดเลือด	หรือสำยภำยในหลอดเลือดอยู่	เปลี่ยนต�ำแหน่งเซ็นเซอร์ตำม
ควำมจ�ำเป็น

Pulse	Search	จะ
รำยงำนหลังจำกกำร
วัดส�ำเร็จ

ตรวจสอบสถำนะของผู้ป่วย
กำรก�ำซำบอำจต�่ำเกินไปส�ำหรับโมดูลที่จะติดตำมชีพจร	ทดสอบระบบเฝ้ำติดตำมกับผู้ป่วยรำยอื่น	เปลี่ยน
บริเวณใช้งำนเซ็นเซอร์	และ/หรือ	ลองใช้เซ็นเซอร์	Nellcor™ประเภทอื่น
สัญญำณรบกวนอำจขัดขวำงโมดูลจำกกำรติดตำมสัญญำณชีพจร	ตรวจสอบว่ำได้ติดเซ็นเซอร์อย่ำง
แน่นหนำ	และหำกจ�ำเป็นให้เปลี่ยนใหม่	เปลี่ยนบริเวณใช้งำนเซ็นเซอร์	ใช้เซ็นเซอร์ประเภทที่ทนต่อกำร
เคลื่อนไหวของผู้ป่วยได้มำกขึ้น	ตัวอย่ำงเช่น	เซ็นเซอร์แบบกำวของ	Nellcor™	สัญญำณรบกวนจำก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำอำจขัดขวำงระบบเฝ้ำติดตำม	จำกกำรติดตำมสัญญำณชีพจร	ก�ำจัดแหล่งที่มำของ
สัญญำณรบกวน	และ/หรือ	พยำยำมท�ำให้สภำพแวดล้อมนิ่งและคงที่
เซ็นเซอร์อำจรัดแน่นเกินไป	อำจมีแสงโดยรอบมำกเกินไป	หรือเซ็นเซอร์อำจอยู่ที่ปลำยแขนโดยมีสำยรัด
ส�ำหรับวัดควำมดันโลหิต	สำยสวนหลอดเลือด	หรือสำยภำยในหลอดเลือดอยู่	เปลี่ยนต�ำแหน่งเซ็นเซอร์ตำม
ควำมจ�ำเป็น

จอภำพดูเหมือน
ใช้งำนได้	แต่ไม่
สำมำรถลงทะเบียน
ข้อมูลผู้ป่วยได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำเซ็นเซอร์วัดควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	และสำยอินเทอร์เฟซเป็นผลิตภัณฑ์
ของ	Nellcor™
หำกมีกำรรำยงำนสัญญำณรบกวน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำเซ็นเซอร์	Nellcor™	ได้เชื่อมต่ออย่ำงแน่นหนำ
และผู้ป่วยยังอยู่นิ่ง	ๆ
ตรวจสอบว่ำมีกำรรำยงำนกำรสูญเสียชีพจรหรือไม่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำเซ็นเซอร์	Nellcor™	เชื่อมต่อ
อย่ำงแน่นหนำ

ข้อมูลผู้ป่วยดูน่ำ
สงสัย

รีเซ็ตโมดูล
ตรวจสอบกำรเชื่อมต่อของเซ็นเซอร์และสำยอินเทอร์เฟซ

ข้อมูลผู้ป่วยไม่ต่อ
เนื่องหรือเสียหำย

รีเซ็ตโมดูล
ตรวจสอบกำรเชื่อมต่อของเซ็นเซอร์และสำยอินเทอร์เฟซ
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ส่วนที่ 19   คำุณลักษณะเฉพาะ

คำุณลักษณะทางกายภาพ
ขนำด: สูง	9	นิ้ว	กว้ำง	9	นิ้ว	ลึก	4	นิ้ว
น�้ำหนัก	: 4.1	ปอนด์
กำรติดตั้ง: ชุดเสำยึดโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	VESA
กำรเชื่อมต่อ: ผ่ำนสำยเคเบิลสื่อสำรของโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนไปยัง	Precision	Flow

ข้อก�าหนดของระบบ

ไฟฟ้ำ:
แหล่งจ่ำยไฟ	12VDC	ที่ให้มำ	สำมำรถท�ำงำนได้มำกกว่ำ	100-240VAC,	18W,	47-63Hz
อะแดปเตอร์จ่ำยไฟนี้จะช่วยแยกสนำมแม่เหล็กของโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	ออกจำก
แหล่งจ่ำยไฟหลัก

แบตเตอรี่: Li-ion,	34-37	Wh,	ภำยใน
เครื่องชำร์จแบตเตอรี่ภำยนอก: ไม่มี

สิ่งแวดล้อม

กำรท�ำงำน:

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

ควำมดันสิ่งแวดล้อม:	บรรยำกำศมำตรฐำน	(ห้ำมใช้ในสภำวะ	Hyperbaric)

กำรเก็บและกำรขนส่ง:
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม:	-10-	+50°C
ควำมชื้นสัมพัทธิ์สิ่งแวดล้อม:	20-90%	RH

กำรสัมผัสกับผู้ป่วย: โดยอ้อมผ่ำนเซ็นเซอร์	SpO2	และท่อ	O2	ของ	Precision	Flow

กำรป้องกันของเหลวเข้ำ: IPX2	-	กันน�้ำหยด
ควำมดันที่ท�ำให้ส่งสัญญำณเตือน สัญญำณเตือนระดับควำมส�ำคัญปำนกลำง	สูงสุด	65	dBA	ที่กำรตั้งค่ำระดับเสียง	10
ควำมสูงในกำรท�ำงำน 2,000	เมตร

อินพุต
เซ็นเซอร์: ขั้วต่อ	SpO2	ส�ำหรับสำยอินเทอร์เฟซผู้ป่วย	Nellcor

กำรสื่อสำรกับอุปกรณ์ภำยนอก: กำรเชื่อมต่อกับ	Precision	Flow	ผ่ำนสำยสื่อสำรโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน

เอาต์พุต

กำรเชื่อมต่อ	RJ45: คำ�าเตือน: การเชื่อมต่อนี้ไม่ได้มีไว้ส�าหรับการเชื่อมต่อเคำรือข่าย ใช้ส�าหรับ 
Vapotherm เท่านั้น

หมายเหตุ: ระบบโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนประกอบด้วย โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนและอะแดปเตอร์ไฟ 
AC ที่ให้มา อะแดปเตอร์ไฟ AC ที่ให้มาคำืออุปกรณ์ป้องกันคำลาส I

คำ�าเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงคำวามเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต อุปกรณ์นี้ต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักที่มีสายดิน
ป้องกันเท่านั้น
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มาตรฐาน

IEC	60601-1:	2005	(ฉบับที่สำม)	+	
CORR	1:2006	+	CORR.	2:2007	+	
A1:2012	(หรือ	IEC	60601-1:	พิมพ์ซ�้ำ
ปี	2012)	

อุปกรณ์ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์	-	ส่วนที่	1:	ข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับควำมปลอดภัยขั้นพื้นฐำน
และประสิทธิิภำพที่จ�ำเป็น

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

อุปกรณ์ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์	-	ส่วนที่	1-10:	ข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับควำมปลอดภัยขั้น
พื้นฐำน	และประสิทธิิภำพที่ส�ำคัญ	-	มำตรฐำนข้ำงเคียง:	ข้อก�ำหนดส�ำหรับกำรพัฒนำ	
Physiologic	Closed-loop	Controllers	(FR	Recognition	หมำยเลข	19-9	ในมำตรฐำน
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	หรือเทียบเท่ำเวอร์ชันรวม	IEC	
60601-1:2012	(ฉบับ	3.1)	

อุปกรณ์ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์	-	ส่วนที่	1-6:	ข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับควำมปลอดภัยขั้นพื้น
ฐำน	และประสิทธิิภำพที่ส�ำคัญ	-	มำตรฐำนข้ำงเคียง:	กำรใช้งำน

IEC	60601-1-	8:	2006	(พิมพ์ครั้งที่
สอง)	+	Am.1:	2012	ส�ำหรับใช้ร่วมกับ	
IEC	60601-1:	2005	(พิมพ์ครั้งที่สำม)	+	
Am.1:	2012	

ส่วนที่	1-8:	ข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับควำมปลอดภัยขั้นพื้นฐำนและประสิทธิิภำพที่จ�ำเป็น	-	
มำตรฐำนข้ำงเคียง:	ข้อก�ำหนดทั่วไป	กำรทดสอบ	และค�ำแนะน�ำส�ำหรับระบบแจ้งเตือน	ใน
อุปกรณ์ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์และระบบไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์

IEC	60601-1-2.	Ed.	4.0	(2014-02) ข้อก�ำหนดทั่วไปด้ำนควำมปลอดภัย	-	มำตรฐำนข้ำงเคียง:	ควำมเข้ำกันได้ทำงแม่เหล็ก
ไฟฟ้ำ	-	ข้อก�ำหนดและกำรทดสอบ

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

อุปกรณ์ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์	-	ส่วนที่	2-61:	ข้อก�ำหนดเฉพำะส�ำหรับควำมปลอดภัยขั้นพื้น
ฐำน	และประสิทธิิภำพที่จ�ำเป็นของอุปกรณ์วัดควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

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

ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์:	กระบวนกำรวงจรชีวิตของซอฟต์แวร์

IEC	62366-1:2015 อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์	-	ส่วนที่	1:	กำรประยุกต์ใช้วิศวกรรมกำรใช้งำนกับอุปกรณ์ทำงกำร
แพทย์

ส่วนที่ 19   คำุณลักษณะเฉพาะ



3101888-TH Rev C คำ�าแนะน�าส�าหรับการใช้งานโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน Vapotherm หน้า 21

ส่วนที่ 19   คำุณลักษณะเฉพาะ

ข้อมูลจ�าเพาะด้านคำวามแม่นย�าของ NellcorTM

 

คำวามอิ่มตัว1 คำวามแม่นย�า

ผู้ใหญ2่,3 70	ถึง	100%	±2	หลัก
ทำรกแรกเกิด4,5 70	ถึง	100%	±2	หลัก
ผู้ใหญ่และทำรกแรกเกิด	ควำมอิ่มตัวต�่ำ2,3,4 60	ถึง	80%	±3	หลัก
กำรก�ำซำบต�่ำ6 70	ถึง	100%	±2	หลัก
ผู้ใหญ่และทำรกแรกเกิด	ที่เคลื่อนไหว2,7 70	ถึง	100%	±3	หลัก
คำวามอิ่มตัว1 คำวามแม่นย�า

ผู้ใหญ2่,3	และทำรกแรกเกิด4,5 20	ถึง	250	bpm	±3	หลัก
กำรก�ำซำบต�่ำ6 20	ถึง	250	bpm	±3	หลัก
ผู้ใหญ่และทำรกแรกเกิด	ที่เคลื่อนไหว2,7 20	ถึง	250	bpm	±3	หลัก

1.	ควำมแม่นย�ำของควำมอิ่มตัวจะแตกต่ำงกันไปตำมประเภทของเซ็นเซอร์	ดูตำรำงข้อมูลจ�ำเพำะควำมแม่นย�ำของควำมอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือดของ	PT00098565	ของ	Nellcor™	
2.	ข้อมูลจ�ำเพำะควำมแม่นย�ำได้รับกำรตรวจสอบยืนยันโดยใช้กำรวัดของอำสำสมัครผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่และมีสุขภำพดี	ในระหว่ำงกำรศึกษำ
ภำวะพร่องออกซิเจนแบบควบคุม	ซึ่งครอบคลุมช่วงควำมอิ่มตัวที่ระบุ	กลุ่มตัวอย่ำงได้รับคัดเลือกจำกประชำกรในพื้นที่	โดยประกอบด้วยทั้งชำย
และหญิงที่มีอำยุตั้งแต่	18-50	ปี	และมีเม็ดสีผิวที่หลำกหลำย	กำรอ่ำนค่ำ	SpO2	ของเครื่องวัดควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	เปรียบเทียบกับ
ค่ำ	SaO2	ของตัวอย่ำงเลือดที่ดึงออกมำ	ที่วัดโดย	Hemoximetry	ควำมแม่นย�ำทั้งหมดจะแสดงเป็น	±	1	SD	เนื่องจำกกำรวัดของอุปกรณ์เครื่องวัด
ควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	มีกำรกระจำยตัวทำงสถิติ	ประมำณสองในสำมของค่ำกำรวัดคำดว่ำจะอยู่ในช่วงควำมแม่นย�ำ	(ARMS)	นี้ได้
3.	ข้อก�ำหนดส�ำหรับผู้ใหญ่แสดงไว้ส�ำหรับเซ็นเซอร์	OxiMax™	MAXA	และ	MAXN	พร้อมด้วยเครื่องวัดควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
4.	ข้อก�ำหนดส�ำหรับทำรกแรกเกิดแสดงไว้ส�ำหรับเซ็นเซอร์	OxiMax™	MAXA	และ	MAXN	พร้อมด้วยเครื่องวัดควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
5.	กำรท�ำงำนทำงคลินิกได้สำธิิตให้ดูในประชำกรของผู้ป่วยทำรกแรกเกิดที่เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล	ควำมแม่นย�ำของ	SpO2	ที่สังเกตได้
คือ	2.5%	ในกำรศึกษำผู้ป่วย	42	รำย	ที่มีอำยุตั้งแต่	1	ถึง	23	วัน	น�้ำหนัก	750	ถึง	4,100	กรัม	และกำรสังเกตกำรณ์	61	ครั้งครอบคลุมช่วง	SaO2	
ตั้งแต่	77%	ถึง	98%
6.	ข้อมลูจ�ำเพำะใช้กบัประสทิธิิภำพของสำยเคเบิลส�ำหรบัตรวจตดิตำม	ควำมแม่นย�ำในกำรอ่ำนค่ำ	เมือ่มภีำวะกำรก�ำซำบต�ำ่	(ตรวจพบแอมพลิจดู 
กำรมอดเูลต	IR	พัลส์	0.03%	-	1.5%)	ได้รบักำรตรวจสอบยืนยันโดยใช้สญัญำณจำกเครือ่งจ�ำลองผู้ป่วย	ค่ำ	SpO2	และอัตรำชพีจรจะแตกต่ำงกนั
ไปตำมช่วงกำรตรวจตดิตำม	ในช่วงของสภำวะสญัญำณอ่อนแอ	และเปรยีบเทียบกบัควำมอิม่ตวัและอัตรำชพีจรท่ีแท้จรงิท่ีทรำบของสญัญำณอินพุต
7.	ประสทิธิิภำพกำรเคล่ือนไหวได้รับกำรตรวจสอบยืนยัน	ในระหว่ำงกำรศึกษำเลือดท่ีมภีำวะพร่องออกซเิจนท่ีควบคุมได้	ในช่วง	SaO2	ท่ี	70%	ถงึ	
98.9%	และช่วงอัตรำกำรเต้นของหัวใจท่ีสุม่ตวัอย่ำงตำมวธิิสีะดวกท่ี	41-105	bpm	กลุ่มตวัอย่ำงท�ำกำรถแูละแตะให้เกดิควำมเคล่ือนไหวในแอมพลิ
จดู	1-2	ซม.	โดยมช่ีวงเวลำแบบไม่มคีำบ	(เปล่ียนแบบสุม่)	โดยมกีำรเปล่ียนแปลงแบบสุม่ในควำมถีร่ะหว่ำง	1-4	เฮริตซ์	เปอร์เซน็ต์กำรมอดเูลตเฉล่ีย
ในช่วงเวลำท่ีหยุดน่ิงคือ	3.28	ระหว่ำงกำรเคล่ือนท่ีคือ	4.05	ประสทิธิิภำพกำรเคล่ือนไหวในช่วงอัตรำชพีจรท่ีระบุท้ังหมดได้รบักำรตรวจสอบยืนยัน	
โดยใช้สญัญำณสงัเครำะห์จำกเครือ่งจ�ำลองผู้ป่วย	ซึง่ประกอบด้วยส่วนประกอบของหัวใจและสญัญำณประดษิฐ์	กำรใช้งำน:	เซน็เซอร์	MAXA,	
MAXAL,	MAXP,	MAXI,	และ	MAXN	ของ	OxiMax™ 

การอ้างอิง

ส�ำหรับข้อมูลจ�ำเพำะของ	Vapotherm	Precision	Flow	โปรดดูค�ำแนะน�ำกำรใช้งำนของ	Precision	Flow

ส�ำหรับข้อมูลจ�ำเพำะของเซ็นเซอร์	SpO2	โปรดดูเอกสำรที่มำพร้อมกับเซ็นเซอร์
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ส่วนที่ 20   สัญญาณเตือนและข้อคำวามแนะน�า
ประสิทธิิภำพที่ส�ำคัญของอุปกรณ์ประกอบด้วยกำรส่ง	FiO2	ที่เหมำะสมตำมควำมต้องกำรทำงคลินิกของผู้ป่วย	ตำมที่
แสดงในกำรอ่ำนค่ำ	SpO2	ผู้ใช้จ�ำเป็นต้องตอบสนองต่อสัญญำณเตือนอย่ำงเหมำะสม	เพื่อให้แน่ใจว่ำอุปกรณ์ยังคงมี
ประสิทธิิภำพที่จ�ำเป็น

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนไม่มีสัญญำณเตือน	SpO2	ต้องใช้กำรตรวจติดตำมผู้ป่วยที่แยกกันและเป็นอิสระ

ควำมล่ำช้ำของเงื่อนไขกำรแจ้งเตือน	คือระยะเวลำระหว่ำงเหตุกำรณ์ของผู้ป่วย	และเมื่อโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนตรวจ
พบปัญหำ	ควำมล่ำช้ำในกำรสร้ำงสัญญำณเตือน	คือช่วงเวลำระหว่ำงที่โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนตรวจพบปัญหำ	และ
เมื่อสัญญำณเตือนถูกสร้ำงขึ้น	ควำมล่ำช้ำสูงสุดคือประมำณ	1	วินำที

ข้อควำมแจ้งเตือนและค�ำแนะน�ำด้ำนล่ำง	จะแสดงขึ้นเมื่อมีเคสที่ใช้งำนอยู่	และเมื่อโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนอยู่ในโหมด
อัตโนมัติ	Fallback	%O2 จะถูกส่งเมื่อสัญญำณ	SpO2 ขำดหำยไป

ข้อคำวามของสัญญาณเตือนระดับคำวามส�าคำัญ
ปานกลาง

การด�าเนินการและการแก้ไขปัญหา

แบตเตอรี่ต�่ำ	-	ใกล้ปิดเครื่อง เสียบปลั๊กโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเข้ำกับแหล่งจ่ำยไฟภำยนอก

ตรวจสอบ	SpO2	-	เซ็นเซอร์บกพร่อง เปลี่ยนเซ็นเซอร์	เข้ำโหมด	MANUAL	หรือ	End	Case

ตรวจสอบ	SpO2	-	เซ็นเซอร์ใช้ด้วยกันไม่ได้ เปลี่ยนเซ็นเซอร์	เข้ำโหมด	MANUAL	หรือ	End	Case

ตรวจสอบ	SpO2	-	ไม่มีเซ็นเซอร์เชื่อมต่อ
เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญำณที่ดี	เข้ำโหมด	MANUAL	หรือ	
End	Case

ตรวจสอบ	SpO2	-	ไม่รู้จักเซ็นเซอร์ เปลี่ยนเซ็นเซอร์	เข้ำโหมด	MANUAL	หรือ	End	Case

เสียบกำร์ดเวลำหรือ	End	Case กำร์ดเวลำหมดอำยุหรือถูกดึงออก	เสียบกำร์ดเวลำหรือ	End	Case

ข้อผิดพลำดกำรสื่อสำรของ	Precision	Flow คืนค่ำกำรเชื่อมต่อ	Precision	Flow	เข้ำสู่โหมด	MANUAL	หรือ	End	
Case

เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ	Precision	Flow	ใช้ไม่ได้ คืนค่ำกำรเชื่อมต่อ	Precision	Flow	หรือ	End	Case	และอัปเดต
ซอฟต์แวร์	Precision	Flow

ข้อผิดพลำดในกำรสื่อสำร	SpO2 แก้ไขกำรแจ้งเตือนด้วยตัวเอง	เข้ำสู่โหมด	MANUAL	หรือ	End	Case

ระบบได้รับกำรรีเซ็ตเนื่องจำกหมดเวลำ	(Watchdog	
Timeout)
ตรวจสอบกำรตั้งค่ำ

ตรวจสอบกำรตั้งค่ำ	กดปุ่มใด	ๆ	แตะที่หน้ำจอ	หรือหมุนปุ่มควบคุมกำร
ตั้งค่ำ
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ส่วนที่ 20   สัญญาณเตือนและข้อคำวามแนะน�า

ข้อคำวามแนะน�าแบบไม่มีเสียง การด�าเนินการและการแก้ไขปัญหา

%O2	เกินขีดจ�ำกัด* เพิ่ม	%O2	Alarm	Limit	หรือเข้ำสู่โหมด	MANUAL

ก�ำลังใช้แบตเตอรี่ส�ำรอง โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนอยู่ในโหมดแบตเตอรี่	เมื่อแหล่งจ่ำยไฟ
ภำยนอกหำยไป	โมดูลจะเปลี่ยนเป็นโหมดแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ

แบตเตอรี่ต�่ำ เสียบปลั๊กโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเข้ำกับแหล่งจ่ำยไฟภำยนอก

ตรวจสอบ	Precision	Flow ล้ำงสัญญำณเตือนของ	Precision	Flow	และตรวจสอบให้แน่ใจว่ำอยู่
ในโหมด	Run	โดยมีทั้งแหล่งอำกำศและ	O2 อยู่

ตรวจสอบ	SpO2	-	ตรวจพบสัญญำณรบกวน* เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญำณที่ดี

ตรวจสอบ	SpO2	-	Pulse	Search* เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญำณที่ดี

ตรวจสอบ	SpO2	-	เซ็นเซอร์ไม่มีผู้ป่วย* เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญำณที่ดี

พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องเหลือน้อย ลบไฟล์ข้อมูลเคสก่อนหน้ำออกจำกที่จัดเก็บในเครื่อง

พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องเต็ม ลบไฟล์ข้อมูลเคสก่อนหน้ำออกจำกที่จัดเก็บในเครื่อง

ค่ำเป้ำหมำย	SpO2	>	95% เปลี่ยนค่ำเป้ำหมำย	SpO2	เป็น	95%	หรือต�่ำกว่ำ

ค่ำเป้ำหมำย	SpO2	<	85% เปลี่ยนค่ำเป้ำหมำย	SpO2	เป็น	85%	หรือสูงกว่ำ

เวลำใกล้หมดอำยุ เสียบกำร์ดเวลำใบใหม่ก่อนหมดเวลำ	หรือ	End	Case

*	ข้อควำมแนะน�ำแบบไม่มีเสียงเหล่ำนี้จะกลำยเป็นสัญญำณเตือนที่มีล�ำดับควำมส�ำคัญปำนกลำง	หำกไม่ได้รับกำรแก้ไขหลัง
จำกผ่ำนไป	2	นำที	
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คำ�าศัพท์และคำ�าย่อ

การคำวบคำุม FiO2 อัตโนมัติ

ระบบควบคุม	FiO2	อัตโนมัติ	จะใช้ค่ำ	SpO2	ที่วัดได้ของผู้ป่วยเพื่อควบคุมกำรส่ง	FiO2	ตำมควำมต้องกำรของผู้ป่วย	ระบบจะ
พยำยำมรักษำระดับ	SpO2	ของผู้ป่วย	ไว้ที่ค่ำเป้ำหมำย	SpO2	ที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำหรือใกล้เคียง	โดยกำรไตไตรท	FiO2	ที่ส่ง
อย่ำงต่อเนื่อง	ตำมค่ำ	SpO2	ที่วัดได้	ระบบตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงชั่วครำวใน	SpO2	ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงในระยะ
ยำวในข้อก�ำหนด	FiO2	ของผู้ป่วย

อัลกอริทึมกำรควบคุมจะสร้ำงลูปป้อนกลับภำยในระบบส่งก๊ำซ	โดยเปรียบเทียบกำรอ่ำนค่ำ	SpO2	ของผู้ป่วยกับค่ำเป้ำหมำย	
SpO2	ที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำ	และก�ำหนดอัตรำกำรส่ง	FiO2	ให้สอดคล้องกัน	อัลกอริทึมท�ำกำรปรับเปลี่ยนเกือบในทันที	(ภำยใน	
10	วินำที)	เพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรอ่ำนค่ำ	SpO2	เรียนรู้จำกกำรเปลี่ยนแปลงในอดีต	และคำดกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงในระยะสั้น	ดังนั้น	จึงท�ำหน้ำที่เป็นสิ่งที่เรียกว่ำ	ตัวควบคุมสัดส่วน-ปริพันธิ์-อนุพันธิ์	(ตัวควบคุม	PID)

ตัวอย่ำงเช่น	อัลกอริทึมสำมำรถท�ำกำรปรับเปลี่ยนกำรส่ง	FiO2	อัตโนมัติดังต่อไปนี้:

• ในช่วงเวลำที่มีปริมำณออกซิเจนปกติเมื่อกำรอ่ำนค่ำ	SpO2	มีเสถียรภำพ	และยังคงอยู่เหนือเป้ำหมำย	SpO2	ที่ก�ำหนด
ไว้ล่วงหน้ำ	อัลกอริทึมจะเริ่มท�ำกำรหย่ำ/กำรลด	กำรส่ง	FiO2	ทีละน้อย	เมื่ออ่ำนค่ำ	SpO2	ได้ต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย	SpO2 
ที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำ	จะไม่มีกำรหย่ำเครื่องอีกต่อไป

• ในช่วงที่มีปริมำณออกซิเจนต�่ำกว่ำปกติ	(ค่ำอ่ำนของ	SpO2	<	SpO2	เป้ำหมำยที่ตั้งไว้)	อัลกอริทึมจะเริ่มกำรส่ง	FiO2 
เพิ่มขึ้นภำยใน	10	วินำที	หลังจำกตรวจพบภำวะขำดออกซิเจน	หลังจำกนั้น	กำรส่ง	FiO2	จะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	ใน
ขณะที่ภำวะขำดออกซิเจนยังคงมีอยู่	อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของ	FiO2	เป็นสัดส่วนกับควำมรุนแรงของภำวะขำดออกซิเจน	

• ในภำวะที่เลือดมีสภำพเป็นกรดเกิน	(ค่ำอ่ำนของ	SpO2	>	SpO2	เป้ำหมำยที่ตั้งไว้)	อัลกอริทึมจะเริ่มลดกำรส่ง	FiO2  
ขึ้นอยู่กับควำมรุนแรงของภำวะที่เลือดมีสภำพเป็นกรดเกิน	กำรลดจะเริ่มขึ้นภำยใน	10	วินำที	ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรลดที่
เพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง	ตรำบเท่ำที่ผู้ป่วยยังคงอยู่ในภำวะที่เลือดมีสภำพเป็นกรดเกิน

ส่วนที่ 21   คำ�าศัพท์

ส่วนที่ 22   การอ่านเพิ่มเติม

Dyspnea หำยใจไม่อิ่มหรือต้องกำรอำกำศ
COPD โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
Normoxemia ระดับออกซิเจนในเลือดปกติ
Hypoxemia ระดับออกซิเจนในเลือดต่�ำ
Hyperoxemia ระดับออกซิเจนในเลือดสูงเกินไป	/	ควำมเป็นกรดของเลือด
PID	controller ตัวควบคุมสัดส่วน-ปริพันธิ์-อนุพันธิ์
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ภาคำผนวก A

คำวามเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)

คำ�าเตือน:

• ควรใช้อุปกรณ์สื่อสำร	RF	แบบพกพำ	(รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง	เช่น	สำยอำกำศ	และเสำอำกำศภำยนอก)	โดยไม่
ใกล้กว่ำ	30	ซม.	(12	นิ้ว)	จำกชิ้นส่วนใด	ๆ	ของระบบ	Precision	Flow®	ที่มีโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	รวมถึง
สำยเคเบิลเฉพำะของ	Vapotherm	มิฉะนั้น	กำรเสื่อมสมรรถนะของอุปกรณ์นี้อำจจะส่งผลได้	

• ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้อุปกรณ์นี้ใกล้หรือซ้อนกับอุปกรณ์อื่น	เพรำะอำจจะส่งผลให้ท�ำงำนไม่ถูกต้อง	ถ้ำมีควำม
จ�ำเป็นต้องใช้งำนดังกล่ำว	ควรเฝ้ำสังเกตอุปกรณ์นี้และอุปกรณ์อื่น	เพื่อยืนยันว่ำอุปกรณ์เหล่ำนี้ท�ำงำนได้ตำมปกติ	

• กำรใช้อุปกรณ์เสริม	ทรำนสดิวเซอร์	และสำยเคเบิลอื่น	ๆ	นอกเหนือจำกที่ก�ำหนดไว้หรือเตรียมไว้ให้โดยผู้ผลิต
อุปกรณ์นี้	อำจท�ำให้เกิดกำรแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น	หรือท�ำให้ภูมิคุ้มกันกำร	รบกวนทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำของ
อุปกรณ์นี้ลดลง	และส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนไม่ถูกต้องได้	

• อย่ำใช้สำยเคเบิลใด	ๆ	ที่ไม่ได้จัดหำโดยผู้ผลิตอุปกรณ์นี้

แนวทางและการแถลงการณ์ของผู้ผลิต - การแผ่สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนมีไว้ส�ำหรับใช้ในสภำพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้ำ	ตำมที่ระบุด้ำนล่ำง
ลูกค้ำหรือผู้ใช้โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีกำรใช้งำนในสภำพแวดล้อมดังกล่ำว

การทดสอบการแผ่สัญญาณ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคำับ สิ่งแวดล้อมที่มีแม่เหล็กไฟฟ้า - แนวทาง

กำรแผ่สัญญำณ	RF

CISPR	11
กลุ่ม	1

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนใช้พลังงำน	RF	ส�ำหรับ
ฟังก์ชันกำรท�ำงำนภำยในเท่ำนั้น	ดังนั้น	กำรแผ่สัญญำณ	
RF	จึง	ต�่ำมำกและและไม่น่ำจะก่อให้เกิดกำรรบกวนใด	ๆ	
ต่อ	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณใกล้เคียง

กำรแผ่สัญญำณ	RF

CISPR	11
คลำส	A

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเหมำะส�ำหรับกำรใช้งำนใน
สถำนประกอบกำรทั้งหมดที่ไม่ใช่ในบ้ำน	และอำจใช้ใน
บ้ำน	และในสถำนที่ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ	เครือข่ำย
แหล่งจ่ำยไฟแรงดันต่�ำสำธิำรณะ	ที่จ่ำยไฟให้อำคำรเพื่อ
วัตถุประสงค์กำรใช้ภำยในครัวเรือนได้	หำกมีกำรปฏิบัติตำม
ค�ำเตือนต่อไปนี้:

คำ�าเตือน:	อุปกรณ์/ระบบนี้	มีเจตนำส�ำหรับใช้งำนโดย
บุคลำกรทำงกำรแพทย์เท่ำนั้น	อุปกรณ์/ระบบนี้	
อำจท�ำให้เกิดกำรรบกวนทำงคลื่นวิทยุ	หรืออำจท�ำให้
กำรท�ำงำนของอุปกรณ์ใกล้เคียงหยุดชะงักได้	อำจจ�ำเป็น
ต้องใช้มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ	เช่น	กำรปรับทิศทำง
ใหม่	หรือกำรย้ำยที่ตั้งโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	หรือกำร
ป้องกันสถำนที่

กำรแผ่สัญญำณรบกวน 
กระแสฮำร์มอนิกส์

IEC	61000-3-2

คลำส	A

ควำมผันผวนของแรงดัน
ไฟฟ้ำ/

กำรกระจำยกำรกระเพื่อม

IEC	61000-3-3

เป็นไปตำมกฎข้อบังคับ
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ภาคำผนวก A

แนวทางและการแถลงการณ์ของผู้ผลิต - ภูมิคำุ้มกัน 
การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนมีไว้ส�ำหรับใช้ในสภำพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้ำ	ตำมที่ระบุด้ำนล่ำง	ลูกค้ำหรือ	
ผู้ใช้โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีกำรใช้งำนในสภำพแวดล้อมดังกล่ำว

การทดสอบ
ภูมิคำุ้มกัน

IEC 60601
ระดับการทดสอบ

ระดับการปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคำับ

สิ่งแวดล้อมที่มีแม่เหล็กไฟฟ้า - แนวทาง

กำรคำยประจุไฟฟ้ำ
สถิต	(ESD)
คำยประจุ	(ESD)

IEC	61000-4-2

หน้ำสัมผัส	±8	kV
±	2,	4,	8,	และ	15	kV	อำกำศ

±	8	kV
±	2,	4,	8,	และ	15	kV	
อำกำศ

พื้นควรเป็นไม้	คอนกรีต	หรือกระเบื้องเซรำมิค	
ถ้ำพื้นเป็นวัสดุสังเครำะห์	ควำมชื้นสัมพัทธิ์ควร
เท่ำกับ	30%	เป็นอย่ำงน้อย

เวลำรอ	10	วินำทีระหว่ำงกำรคำยประจุ

แรงดันไฟฟ้ำเกิน
ชั่วครู่
แบบรวดเร็ว/แบบลูก
คลื่นเป็นชุด	ๆ

IEC	61000-4-4

±2	kV	ส�ำหรับสำยแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำ
±	1	kV	ส�ำหรับสำยอินพุต/เอำต์พุต
อัตรำกำรเกิดซ�้ำ	100	kHz

±	2	kV
±	1	kV
อัตรำกำรเกิดซ�้ำ	100	kHz

คุณภำพไฟฟ้ำหลัก	ควรเป็นไปตำมสภำพ
แวดล้อมทำงกำรค้ำหรือส�ำหรับโรงพยำบำล
ทั่วไป

ไฟกระชำก

IEC	61000-4-5

±	0.5,	1	และ	2	kV	สำยสัญญำณ
ไปสำยดิน
±	1	kV	สำยไปสำยสัญญำณ

±	0.5,	1,	และ	2	kV	

±	1	kV

คุณภำพไฟฟ้ำหลัก	ควรเป็นไปตำมสภำพ
แวดล้อม	ทำงกำรค้ำหรือส�ำหรับโรงพยำบำล
ทั่วไป

แรงดันไฟตก
ไฟดับชั่วขณะ	และ
แรงดันไฟฟ้ำใน
สภำวะปกติ
บนสำยที่ป้อนเข้ำ
แหล่งจ่ำยไฟ

IEC	61000-4-11

<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	

ตำมมำตรฐำน

คุณภำพไฟฟ้ำหลัก	ควรเป็นไปตำมสภำพ
แวดล้อม
ทำงกำรค้ำหรือส�ำหรับโรงพยำบำลทั่วไป
หำกผู้ใช้โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนต้องกำร
กำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่องในระหว่ำงที่ไฟดับ	
ขอแนะน�ำให้ใช้โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนต่อ
เข้ำกับ	แหล่งจ่ำยไฟส�ำรองหรือแบตเตอรี่

ควำมถี่ไฟฟ้ำ
(50/60	Hz)	สนำม
แม่เหล็ก

IEC	61000-4-8

30	A/m 30	A/m
สนำมแม่เหล็กควำมถี่ไฟฟ้ำควรมีคุณสมบัติ
ในระดับของสถำนที่ทั่วไป	ในสภำพแวดล้อม
เชิงพำณิชย์หรือโรงพยำบำลทั่วไป

หมำยเหตุ	Ut	คือแรงดันไฟ	AC	หลักก่อนใช้งำนระดับทดสอบ
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ภาคำผนวก A

แนวทางและการแถลงการณ์ของผู้ผลิต - ภูมิคำุ้มกัน 
การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนมีไว้ส�ำหรับใช้ในสภำพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้ำ	ตำมที่ระบุด้ำนล่ำง	ลูกค้ำหรือผู้ใช้โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	ควรตรวจ
สอบให้แน่ใจว่ำมีกำรใช้งำนในสภำพแวดล้อมดังกล่ำว

การทดสอบ
ภูมิคำุ้มกัน

ระดับการทดสอบ IEC 
60601

ระดับการปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคำับ

สิ่งแวดล้อมที่มีแม่เหล็กไฟฟ้า - แนวทาง

RF	ที่ผ่ำน
สำยตัวน�ำ
IEC	61000-4-6

RF	ที่ส่งสัญญำณ
IEC	61000-4-3

3	Vrms
150	kHz	ถึง	80	MHz
6	Vrms	ในย่ำนควำมถี่	
ISM

3	โวลต์/เมตร
80	MHz	ถึง	2.7	GHz

3	Vrms
6	Vrms	ในย่ำน
ควำมถี่	ISM

3	V/m

อุปกรณ์สื่อสำร	RF	แบบพกพำและแบบเคลื่อนที่	ไม่ควรใช้ใกล้
กับส่วนใด	ๆ	ของ	[ME EQUIPMENt	หรือ	ME SYStEM]	รวมถึง
สำยเคเบิล	เกินกว่ำ	ระยะห่ำงที่แนะน�ำ	ซึ่งค�ำนวณจำกสมกำร	ที่
เกี่ยวข้องกับควำมถี่ของเครื่องส่งสัญญำณ

ระยะห่างที่แนะน�า

d	=1.2√P

d	=1.2√P	80	MHz	ถึง	800	MHz

d	=2.3√P	800	MHz	ถึง	2.3	GHz

โดยที่	P	คือพิกัดก�ำลังเอำต์พุตสูงสุดของเครื่องส่งในหน่วยวัตต์	
(W)	ตำมผู้ผลิตเครื่องส่งและ	d	คือระยะห่ำงที่แนะน�ำในหน่วย
เมตร	(ม.)

ควำมแรงของสนำมจำกเครื่องส่ง	RF	ที่อยู่กับที่	ตำมที่ก�ำหนดโดย
กำรส�ำรวจสถำนที่ที่มีแม่เหล็กไฟฟ้ำa	ควรน้อยกว่ำระดับกำรควบคุม
ในแต่ละช่วงควำมถี่b

อำจมีสัญญำณรบกวนเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ที่ถูก
ก�ำกับ	ด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้:

หมำยเหตุ	1	ที่	80	MHz	และ	800	MHz	จะใช้ช่วงควำมถี่ที่สูงขึ้น
หมำยเหตุ	2	ค�ำแนะน�ำเหล่ำนี้อำจใช้ไม่ได้ในทุกสถำนกำรณ์	กำรแพร่กระจำยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำได้รับผลกระทบจำกกำรดูดกลืนและกำรสะท้อน
จำกสิ่งปลูกสร้ำง	วัตถุ	และผู้คน

a	ควำมแรงของสนำมจำกเครื่องส่งสัญญำณที่อยู่กับที่	เช่น	สถำนีฐำนส�ำหรับวิทยุ	โทรศัพท์	(เซลลูลำร์/ไร้สำย)	และวิทยุเคลื่อนที่ทำงบก	วิทยุ
สมัครเล่น	กำรกระจำยเสียงวิทยุ	AM	และ	FM	และกำรออกอำกำศทำงโทรทัศน์	ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงแม่นย�ำในทำงทฤษฎี	เพื่อประเมิน
สภำพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้ำเนื่องจำกเครื่องส่ง	RF	ที่อยู่กับที่	ควรพิจำรณำกำรส�ำรวจสถำนที่ที่มีแม่เหล็กไฟฟ้ำถ้ำควำมแรงของสนำมที่วัดได้ใน
ต�ำแหน่งที่ใช้งำนโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเกินกว่ำ	ระดับ	RF	ควบคุมที่เกี่ยวข้อง	ควรมีกำรเฝ้ำสังเกตโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเพื่อตรวจสอบ
ยืนยันกำรท�ำงำนปกติของเครื่อง	หำกสังเกตเห็นประสิทธิิภำพกำรท�ำงำนที่ผิดปกติ	อำจจ�ำเป็นต้องใช้มำตรกำรเพิ่มเติม	เช่น	กำรปรับทิศทำงใหม่	
หรือกำรย้ำยที่ตั้งโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน
bในช่วงควำมถี่	150	kHz	ถึง	80	Mhz	ควำมแรงของสนำมควรน้อยกว่ำ	[V1]	V/m



หน้า 28  3101888-TH Rev C คำ�าแนะน�าส�าหรับการใช้งานโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน Vapotherm   

ภาคำผนวก A

ระยะห่างที่แนะน�าระหว่าง
อุปกรณ์สื่อสาร RF แบบพกพาและแบบเคำลื่อนที่ และโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนมีไว้ส�ำหรับใช้ในสภำพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้ำ	ที่มีกำรควบคุมสัญญำณรบกวน	RF	ที่แผ่ออกมำ	ลูกค้ำหรือผู้ใช้โมดูล
ช่วยจัดกำรออกซิเจนสำมำรถช่วยป้องกันสัญญำณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้ำได้	โดยกำรรักษำระยะห่ำงขั้นต�่ำระหว่ำงอุปกรณ์สื่อสำร	RF	แบบพกพำ
และแบบเคลื่อนที่	(เครื่องส่งสัญญำณ)	และโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนตำมที่แนะน�ำด้ำนล่ำง	ตำมก�ำลังเอำต์พุตสูงสุดของอุปกรณ์สื่อสำร

ก�าลังเอาต์พุตสูงสุดของ
เคำรื่องส่งที่ได้รับการจัด

อันดับ

W

ระยะห่างตามคำวามถี่ของเคำรื่องส่ง
m

50 kHz ถึง 80 MHz
นอกย่านคำวามถี่ ISM

d	=1.2√P

150 kHz ถึง 80 MHz
ในย่านคำวามถี่ ISM

d	=1.2√P

800 MHz ถึง 2.5 GHz

d	=2.3√P

0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.34 0.34 0.73
1 1.2 1.2 2.3
10 3.8 3.8 7.3
100 12 12 23

ส�ำหรับเครื่องส่งที่ได้รับกำรจัดอันดับที่ก�ำลังเอำต์พุตสูงสุดที่ไม่ได้ระบุไว้ข้ำงต้น	ระยะห่ำงที่แนะน�ำ	d	ในหน่วยเมตร	(m)	สำมำรถประมำณได้โดย
ใช้สมกำรที่เกี่ยวข้องกับควำมถี่ของเครื่องส่ง	โดยที่	P	คือพิกัดก�ำลังเอำต์พุตสูงสุดของเครื่องส่งในหน่วยวัตต์	(W)	ตำมผู้ผลิตเครื่องส่งสัญญำณ

หมำยเหตุ	1	ที่	80	MHz	และ	800	Mhz	จะใช้ระยะห่ำงที่แนะน�ำส�ำหรับช่วงควำมถี่ที่สูงขึ้น

หมำยเหตุ	2	ค�ำแนะน�ำเหล่ำนี้อำจใช้ไม่ได้ในทุกสถำนกำรณ์	กำรแพร่กระจำยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำได้รับผลกระทบจำกกำรดูดกลืนและกำรสะท้อน
จำกสิ่งปลูกสร้ำง	วัตถุ	และผู้คน
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