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สัญลักษณ์
โปรดให้ความสนใจ: ดูคู่มือ
ค�ำเตือน: ต้องอ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช้งาน
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ใช้กับผู้ป่วยรายเดียว
สายดินป้องกัน
ห้ามบัง
ประเภท BF คลาส 1
สัญลักษณ์นี้บอกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์องไม่ทิ้งเป็นขยะมูลฝอยที่ไม่จัด
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
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนเป็นโมดูลเสริมทีใ
่ ช้กบ
ั Vapotherm Precision Flow เท่านัน
้ และมีการบ่งชีส
้ ำ� หรับการไตรเตรท
ออกซิเจนตามความต้องการ ให้เป็นก๊าซช่วยหายใจทีม
่ ค
ี วามอุน
่ ชืน
้ ซึง่ ส่งไปยังผูป
้ ว
่ ยทีห
่ ายใจเองได้ โดยอาศัยการตรวจสอบ
ความอิม
่ ตัวของออกซิเจนในเลือดอย่างต่อเนือ
่ งแบบไม่คก
ุ คาม
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 หรืือการปฏิิบััติิงานที่่�ไม่่ถููก
ต้อง

•

หมายเหตุุ บอกถึึงจุุดเน้้นในการปฏิิบััติิงานเพื่่�อให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นหรืือสะดวกขึ้้�น

โปรดใช้เวลาเพื่อท�ำความคุ้นเคยกับค�ำเตือน ข้อควรระวัง และหมายเหตุที่ระบุไว้ในค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช้งานเหล่านี้ และ
ในค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช้งาน Precision Flow
ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวส�ำหรับความผิดปกติใด ๆ อันเนื่องมาจากการใช้งานหรือการบ�ำรุง
รักษาที่ด�ำเนินการโดยบุคคลใดก็ตามที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ของ Vapotherm หรือเอกสารการฝึกอบรมอย่าง
เป็นทางการ
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 อุปกรณ์นี้ควร
ใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ทางคลินิกที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานและการท�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
หน้้า 4

3101888-TH Rev C คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการใช้้งานโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน Vapotherm

ส่วนที่ 1 ข้อบ่งชี้ ค�ำเตือน และข้อควรระวัง
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช้งาน Precision Flow

NellcorTM ค�ำเตือน ข้อควรระวัง และหมายเหตุ
ข้อมูลทั่วไป:
•

ระบุุไว้้สำำ�หรัับใช้้กัับผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นทารกแรกเกิิด เด็็ก และผู้้�ใหญ่่ ทั้้�งในสภาวะที่่�ไม่่มีีการเคลื่่�อนไหวและมีีการ
เคลื่อนไหว และส�ำหรับผู้ป่วยที่มีการก�ำซาบได้ดีหรือไม่ดี ในโรงพยาบาลและในสถานพยาบาลประเภท
โรงพยาบาล

ค�ำเตือน:
•

ใช้้เฉพาะเซ็็นเซอร์์และอุุปกรณ์์เสริิม OxiMax™ ของ Medtronic (Nellcor™) เท่่านั้้�น การเชื่่�อมต่่อสายเคเบิิลหรืือ
เซ็นเซอร์ชนิดอื่น ๆ จะส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลเซ็นเซอร์ ซึ่งอาจน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้

•

การอ่่านค่่าความอิ่่�มตััวของออกซิิเจนในเลืือดและสััญญาณชีีพจรอาจได้้รัับผลกระทบจากสภาวะแวดล้้อม ข้้อผิิด
พลาดในการใช้งานเซ็นเซอร์ และสภาวะของผู้ป่วยบางอย่าง (ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยมากเกินไป
ขั้นตอนทางการแพทย์ หรือสารภายนอก เช่น ฮีโมโกลบินที่ผิดปกติ สีย้อมหลอดเลือด การก�ำซาบต�่ำ เม็ดสีเข้ม
และใช้สารให้สีภายนอก เช่น ยาทาเล็บ สีย้อม หรือครีมที่มีสี)

•

อ่่านคำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการใช้้งานเซ็็นเซอร์์อย่่างละเอีียดถี่่�ถ้้วน รวมถึึงคำำ�เตืือน ข้้อควรระวััง และคำำ�แนะนำำ�ทั้้�งหมด
ตรวจสอบฉลากความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์การใช้งานอุปกรณ์

•

อย่่าใช้้เซ็็นเซอร์์หรืือสายเชื่่�อมต่่อที่่�เสีียหาย อย่่าใช้้เซ็็นเซอร์์ที่่�มีีส่่วนประกอบสััมผััสกัับแสง

•

การใช้้งานไม่่ถููกต้้องหรืือระยะเวลาในการใช้้เซ็็นเซอร์์ที่่�ไม่่เหมาะสม อาจทำำ�ให้้เนื้้�อเยื่่�อเสีียหายได้้ ตรวจสอบ
บริเวณที่ใช้เซ็นเซอร์ตามค�ำแนะน�ำในการใช้งาน

•

สายเคเบิิลยาว (เช่่น สายเซ็็นเซอร์์หรืือสายต่่อพ่่วง) อาจบีีบรััดผู้้�ป่่วยได้้หากเดิินสายไม่่ถููกต้้อง

•

อย่่าสััมผััสขั้้�วต่่ออุุปกรณ์์และตััวผู้้�ป่่วยพร้้อมกััน

•

อย่่าจุ่่�มเซ็็นเซอร์์ลงในน้ำำ�� หรืือทำำ�ให้้เซ็็นเซอร์์เปีียก

•

อย่่าใช้้ใกล้้กัับอุุปกรณ์์ MRI

•

อย่่าใช้้เครื่่�องวััดความอิ่่�มตััวของออกซิิเจนในเลืือดใกล้้กัับ ESU และเครื่่�องกระตุุกหััวใจ

•

ห้้ามใช้้ NIBP หรืือเครื่่�องมืือรััดอื่่�น ๆ ในส่่วนต่่อเนื่่�องบริิเวณเดีียวกัับเซ็็นเซอร์์

•

ใช้้สายไฟเกรดโรงพยาบาล ในระบบไฟฟ้้ากระแสสลัับ

•

การที่่�ไม่่สามารถปิิดบริิเวณเซ็็นเซอร์์ด้้วยวััสดุุทึึบแสง ในขณะที่่�ทำำ�งานภายใต้้สภาพแสงโดยรอบที่่�สว่่างมาก อาจ
ส่งผลท�ำให้การวัดไม่ถูกต้อง การอ่านค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณพัลส์ อาจได้รับผลกระทบ
จากสภาพแวดล้อม ข้อผิดพลาดในการใช้งานเซ็นเซอร์ และสภาวะของผู้ป่วยบางอย่าง

ค�ำเตือน:
•

ใช้้เฉพาะสายต่่อแบบมีีสายไฟที่่�แตกต่่างกัันเท่่านั้้�น ตรวจสอบความเสีียหายของสายต่่อและเซ็็นเซอร์์เป็็นระยะ
และหยุดการใช้งานหากพบความเสียหาย

•

ใช้้กลยุุทธ์์การทดสอบเป็็นระยะ เครื่่�องทดสอบ Pulse Simulation แบบมืือถืือที่่�ใช้้แบตเตอรี่่� (SRC-MAX ที่่�มีี
ฟังก์ชันอัตราการหายใจ) มีให้บริการจาก Medtronic (Nellcor™) ติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิคของ Medtronic ที่
1.800.635.5267 หรือตัวแทน Medtronic ในพื้นที่ของคุณ
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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 โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนได้
รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบ Precision Flow ซึ่งจะคอยควบคุมการส่ง %O2 ตามการตั้งค่าที่ส่งมาจากโมดูลช่วย
จัดการออกซิเจน หรือจากการตั้งค่าบนเครื่อง Precision Flow ด้วยตนเอง
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนจะสื่อสารกับ Precision Flow ผ่านพอร์ตอินเทอร์เฟซแบบอนุกรมที่อยู่ด้านหลังของเครื่อง
Precision Flow
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ส่วนที่ 3 ส่วนประกอบ
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจน Vapotherm ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
•

โมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน

•

เสายึึด

•

พาวเวอร์์ซััพพลาย

•

สายเคเบิิลผู้้�ป่่วย SpO2 Nellcor

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

เซ็นเซอร์ Nellcor มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก รุ่นของเซ็นเซอร์ Nellcor ที่ได้รับการรับรองมีดังต่อไปนี้:

รายการ

SKU

ขนาดตัวผู้
ป่วย

ความยาว
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) ขนาดเล็ก

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�ำหรับหน้าผาก (ปลอดเชื้อ ใช้ได้ครั้งเดียว)

MAXFAST

≥10 กก.

2.5 ฟุต (0.75 ม.)

เซ็นเซอร์ SpO2 NellcorTM ส�ำหรับทารกแรกเกิด-ผู้ใหญ่ (ปลอดเชื้อ ใช้ได้ครั้งเดียว)

MAXN

<3 หรือ >40 กก.

เซ็นเซอร์ SpO2 NellcorTM ส�ำหรับทารก (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 แบบมีสายรัด ส�ำหรับผู้ใหญ่-ทารกแรกเกิด (ใช้ซ�้ำได้ มี

OXI-A/N

<3 หรือ >40 กก.

เซ็นเซอร์ SpO2 NellcorTM แบบมีสายรัด ส�ำหรับเด็ก-ทารก (ใช้ซ�้ำได้ มีกาว)

OXI-P/I

3 ถึง 40 กก.

เซ็นเซอร์ SpO2 NellcorTM ส�ำหรับเด็ก แบบสองชิ้น (ปลอดเชื้อ ใช้ได้ครั้งเดียว)

P

10 ถึง 50 กก.

เซ็นเซอร์ SpO2 NellcorTM ส�ำหรับทารกแรกเกิด-ผู้ใหญ่ แบบสองชิ้น (ปลอดเชื้อ ใช้ได้

N

<3 หรือ >40 กก.

เซ็นเซอร์ SpO2 NellcorTM ส�ำหรับผู้ใหญ่ แบบสองชิ้น (ปลอดเชื้อ ใช้ได้ครั้งเดียว)

A

>30 กก.

เซ็นเซอร์ SpO2 NellcorTM ส�ำหรับหลายจุด ใช้ซ�้ำได้ (ไม่ปลอดเชื้อ)

D-YS

>1 กก.

คลิปหนีบหู SpO2 NellcorTM ใช้ซ�้ำได้ (ไม่ปลอดเชื้อ)

D-YSE

>30 กก.

คลิปเซ็นเซอร์ SpO2 NellcorTM ส�ำหรับเด็ก ใช้ซ�้ำได้ (ไม่ปลอดเชื้อ)

D-YSPD

3 ถึง 40 กก.

1.5 ฟุต (0.5 ม.)

3.0 ฟุต (0.9 ม.)

กาว)

สายเคเบิล OC-3,
3.0 ฟุต (0.9 ม.)

ครั้งเดียว)

4.0 ฟุต (1.2 ม.)

ค�ำเตือน: ช
 ิ้นส่วนที่อาจใช้กับโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนคือ โพรบ SpO2 ของ Nellcor ที่อ้างถึงข้างต้น โปรด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบของ Nellcor
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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 โปรดดููคำำ�
แนะน�ำส�ำหรับการใช้งานเซ็นเซอร์ Nellcor เพื่อเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

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

แผงขั้วต่อของโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน Vapotherm
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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 ค่าที่
แสดงทั้ง 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

หน้้า 10

3101888-TH Rev C คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการใช้้งานโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน Vapotherm

ส่วนที่ 8 การตั้งค่าสัญญาณเตือน
ข้อบ่งชี้ของสัญญาณเตือน
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนจะแจ้งเตือน 1 ระดับ:
•

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

โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนแสดงข้อความแนะน�ำแบบไม่มีเสียงในพื้นที่แสดงข้อความ
หมายเหตุ:
ก่อนเริ่มเคสใหม่ ให้ถอดเซ็นเซอร์ผู้ป่วยออกแล้วตรวจสอบว่าระบบแจ้งเตือนท�ำงานได้ โดยสังเกตว่าสัญญาณเตือนจะ
แจ้งเตือนว่า "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
เลือกเซ็นเซอร์ที่เหมาะสม ใช้งานตามค�ำแนะน�ำ และปฏิบัติตามค�ำเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดที่แสดงไว้ในค�ำแนะน�ำส�ำหรับ
การใช้งานที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ ท�ำความสะอาดและเช็ดสารต่าง ๆ เช่น ยาทาเล็บ ออกจากบริเวณที่ใช้งาน ตรวจสอบเป็น
ระยะเพื่อให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์ที่แนะน�ำยังอยู่ในต�ำแหน่งที่เหมาะสมบนตัวผู้ป่วย อ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช้งานเซ็นเซอร์
เพื่อการใช้งานเซ็นเซอร์ที่เหมาะสม
ใช้เซ็นเซอร์ดังต่อไปนี้:
1.

เอาแผ่่นพลาสติิกรองออกจากเซ็็นเซอร์์ และมองหาช่่องหน้้าต่่างใสบนด้้านที่่�เป็็นกาว หน้้าต่่างจะปิิดส่่วนประกอบ
ออปติิคััลอยู่่� 

2.

จััดแนวเซ็็นเซอร์์ให้้เส้้นประอยู่่�ที่่�ขอบด้้านข้้างของบริิเวณที่่�จะใช้้งาน
หมายเหตุุ: เมื่่�อเลืือกบริิเวณที่่�จะใช้้งานเซ็็นเซอร์์ ควรให้้ความสำำ�คััญกัับส่่วนปลายแขนขา ที่่�ไม่่มีีสายสวนหลอดเลืือด
สายรััดสำำ�หรัับวััดความดัันโลหิิต หรืือสายฉีีดเข้้าในหลอดเลืือด

3.

รััดเซ็็นเซอร์์ให้้แน่่น แต่่ไม่่ให้้แน่่นเกิินไป บริิเวณเท้้าหรืือนิ้้�ว ช่่องหน้้าต่่างต้้องหัันหน้้าเข้้าหากััน

สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการใช้้งานเซ็็นเซอร์์ โปรดดููคำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการใช้้งานของ Nellcor

ค�ำเตือน:
•

อย่่าใช้้เซ็็นเซอร์์ระหว่่างการสแกน MRI การนำำ�กระแสไฟฟ้้าอาจทำำ�ให้้เกิิดการไหม้้ได้้ นอกจากนี้้�เซ็็นเซอร์์อาจส่่งผล
ต่อภาพ MRI และเครื่อง MRI อาจส่งผลต่อความแม่นย�ำของการวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

ค�ำเตือน:
•

ในกรณีีที่่�เกิิดความเสีียหายต่่อบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ปลอดเชื้้�อ ห้้ามฆ่่าเชื้้�อซ้ำำ�� ให้้ปฏิิบััติิตามกฎข้้อบัังคัับในท้้องถิ่่�นและ
ค�ำแนะน�ำในการรีไซเคิล เกี่ยวกับการก�ำจัดหรือรีไซเคิลเซ็นเซอร์

•

การไม่่ใช้้เซ็็นเซอร์์อย่่างถููกต้้องอาจส่่งผลให้้การวััดค่่าไม่่ถููกต้้อง

•

ในขณะที่่�เซ็็นเซอร์์ได้้รัับการออกแบบมาเพื่่�อลดผลกระทบของแสงโดยรอบ แสงในปริิมาณที่่�มากเกิินไปอาจส่่งผล
ให้การวัดไม่ถูกต้องได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ปิดเซ็นเซอร์ด้วยวัสดุทึบแสง

•

ควรตรวจสอบการไหลเวีียนเลืือดบริิเวณส่่วนปลายจากบริิเวณเซ็็นเซอร์์เป็็นประจำำ� ต้้องตรวจสอบบริิเวณใช้้งานทุุก 8
ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่ามีการยึดติด แรงกดในการใช้งาน ความสมบูรณ์ของผิวหนัง และการจัดต�ำแหน่งแสงที่ถูกต้อง
หากความสมบูรณ์ของผิวหนังเปลี่ยนไป ให้ย้ายเซ็นเซอร์ไปยังบริเวณอื่น หากใช้เซ็นเซอร์ในทางที่ผิด โดยมีแรงกด
มากเกินไป อาจเกิดการบาดเจ็บจากแรงกดได้

•

สีีย้้อมในหลอดเลืือด หรืือสีีที่่�ทาภายนอก เช่่น ยาทาเล็็บ สีีย้้อม หรืือครีีมที่่�มีีสีี อาจส่่งผลให้้การวััดไม่่ถููกต้้องได้้

•

การเคลื่่�อนไหวที่่�มากเกิินไปอาจทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพลดลง ในกรณีีเช่่นนี้้� ให้้พยายามทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยอยู่่�นิ่่�ง ๆ หรืือเปลี่่�ยน
บริเวณใช้งานเซ็นเซอร์ เป็นจุดที่มีการเคลื่อนไหวน้อยลง

•

อย่่าแช่่เครื่่�องลงในน้ำำ��หรืือน้ำำ��ยาทำำ�ความสะอาด อย่่าฆ่่าเชื้้�อซ้ำำ�� การแช่่น้ำำ��หรืือการฆ่่าเชื้้�อซ้ำำ�� อาจทำำ�ให้้เซ็็นเซอร์์
เสียหายได้

•

หากรััดเซ็็นเซอร์์แน่่นเกิินไป หรืือใช้้เทปเสริิม การเต้้นของหลอดเลืือดดำำ�อาจทำำ�ให้้การวััดค่่าความอิ่่�มตััวไม่่ถููกต้้อง

•

ห้้ามดััดแปลงหรืือแก้้ไขเซ็็นเซอร์์ การแก้้ไขหรืือดััดแปลงอาจส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพหรืือความถููกต้้องได้้

•

สำำ�หรัับคำำ�เตืือน ข้้อควรระวััง หรืือข้้อห้้ามเพิ่่�มเติิม เมื่่�อใช้้เซ็็นเซอร์์นี้้�กัับเครื่่�องมืือที่่�รองรัับ Nellcor โปรดดููคู่่�มืือการใช้้
งานเครื่องมือหรือติดต่อผู้ผลิตเครื่องมือ

	หมายเหตุ: ระดับออกซิเจนที่สูงอาจท�ำให้ทารกที่คลอดก่อนก�ำหนดเกิดภาวะจอประสาทตาเสื่อมได้ ดังนั้น จึงต้อง
เลือกขีดจ�ำกัดบนของการแจ้งเตือนส�ำหรับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอย่างรอบคอบ ตามมาตรฐานทางคลินิกที่
ได้รับการยอมรับ และพิจารณาช่วงความแม่นย�ำของเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่ใช้
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ส่วนที่ 9 การตั้งค่า SpO2
เป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องเลือกเซ็นเซอร์ที่เหมาะสม/ที่แนะน�ำ ใช้งานตามค�ำแนะน�ำ และปฏิบัติตามค�ำเตือนและข้อควรระวัง
ทั้งหมดที่แสดงไว้ในค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช้งานที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ ท�ำความสะอาดและเช็ดสารต่าง ๆ เช่น ยาทาเล็บ
ออกจากบริเวณที่ใช้งาน ตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์ที่แนะน�ำยังอยู่ในต�ำแหน่งที่เหมาะสมบนตัวผู้ป่วย
แหล่งก�ำเนิดแสงบริเวณรอบ ๆ ที่จ้ามาก เช่น ไฟผ่าตัด (โดยเฉพาะแหล่งก�ำเนิดแสงซีนอน) หลอดบิลิรูบิน ไฟฟลูออเรส
เซนต์ หลอดความร้อนอินฟราเรด และแสงแดดโดยตรง อาจรบกวนประสิทธิภาพการท�ำงานของเซ็นเซอร์ที่แนะน�ำ เพื่อ
ป้องกันการรบกวนจากแสงโดยรอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้เซ็นเซอร์ที่แนะน�ำอย่างเหมาะสม และปิดเซ็นเซอร์ด้วย
วัสดุทึบแสง
ปัญหาการใช้งานและเงื่อนไขบางอย่างของผู้ป่วย อาจส่งผลต่อการวัดของระบบเฝ้าติดตาม และท�ำให้สัญญาณชีพจรหาย
•

โรคโลหิิตจาง - โรคโลหิิตจางทำำ�ให้้ปริิมาณออกซิิเจนในหลอดเลืือดลดลง แม้้ว่่าการอ่่านค่่า SpO2 อาจดููเป็็นปกติิ
แต่ผู้ป่วยโรคโลหิตจางอาจมีภาวะพร่องออกซิเจนได้ การแก้ไขภาวะโลหิตจางสามารถปรับปรุงปริมาณออกซิเจน
ในหลอดเลือดได้ ระบบเฝ้าติดตามอาจผิดพลาดในการอ่านค่า SpO2 ได้ หากระดับฮีโมโกลบินต�่ำกว่า 5 gm/dl

•

ฮีีโมโกลบิินผิิดปกติิ - ฮีีโมโกลบิินที่่�ผิิดปกติิ เช่่น คาร์์บอกซีีฮีีโมโกลบิิน เมทฮีีโมโกลบิิน และซััลฟ์์ฮีีโมโกลบิิน ไม่่
สามารถน�ำพาออกซิเจนได้ การอ่านค่า SpO2 อาจดูปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยอาจมีภาวะพร่องออกซิเจนได้ เนื่อง
จากมีฮีโมโกลบินน้อยเกินกว่าที่จะน�ำพาออกซิเจนได้ ขอแนะน�ำให้ประเมินอาการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการวัดค่า
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

มีสภาวะมากมายที่อาจท�ำให้การวัดของเซ็นเซอร์ไม่ถูกต้อง
•

การใช้้งานเซ็็นเซอร์์ที่่�แนะนำำ�ไม่่ถููกต้้อง

•

การวางเซ็็นเซอร์์ที่่�แนะนำำ�ไว้้ที่่�ปลายแขน ร่่วมกัับสายรััดสำำ�หรัับวััดความดัันโลหิิต สายสวนหลอดเลืือด หรืือสาย
ภายในหลอดเลือด

•

แสงโดยรอบ และ/หรืือ สััญญาณรบกวนจากคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้า

•

การที่่�ไม่่สามารถปิิดบริิเวณเซ็็นเซอร์์ด้้วยวััสดุุทึึบแสง ในขณะที่่�ทำำ�งานภายใต้้สภาพแสงโดยรอบที่่�สว่่างมาก

•

ผู้้�ป่่วยเคลื่่�อนไหวมากเกิินไป

•

เม็็ดสีีผิิวเข้้ม

•

สีีย้้อมในหลอดเลืือด หรืือสีีที่่�ทาภายนอก เช่่น ยาทาเล็็บ หรืือครีีมที่่�มีีสีี

การสูญเสียสัญญาณชีพจรอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ
•

เซ็็นเซอร์์ที่่�แนะนำำ�ถููกรััดแน่่นเกิินไป

•

การพองตััวของสายรััดสำำ�หรัับวััดความดัันโลหิิต ที่่�อยู่่�บนแขนเดีียวกัับเซ็็นเซอร์์ที่่�ติิดอยู่่�

•

การอุุดตัันของหลอดเลืือดแดงบริิเวณใกล้้เคีียงกัับจุุดที่่�ติิดเซ็็นเซอร์์ที่่�แนะนำำ�

•

การกำำ�ซาบบริิเวณรอบนอกไม่่ดีี

หากการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยท�ำให้เกิดปัญหา ให้ลองท�ำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
•

ตรวจสอบว่่าเซ็็นเซอร์์ที่่�แนะนำำ�ใช้้อย่่างถููกต้้องและปลอดภััย

•

ย้้ายเซ็็นเซอร์์ไปยัังบริิเวณอื่่�นที่่�มีีการใช้้งานน้้อย

•

ใช้้เซ็็นเซอร์์แบบกาว ที่่�ช่่วยเพิ่่�มหน้้าสััมผััสกัับผิิวผู้้�ป่่วยได้้ดีีขึ้้�น

•

ใช้้เซ็็นเซอร์์ใหม่่ที่่�มีีแผ่่นแปะกาวใหม่่

•

ถ้้าเป็็นไปได้้ให้้ผู้้�ป่่วยอยู่่�นิ่่�ง ๆ

หากผู้ป่วยมีการก�ำซาบของเลือดไม่ดี ให้พิจารณาใช้เซ็นเซอร์ SpO2 Nellcor™ ส�ำหรับหน้าผาก (MAXFAST) ซึ่ง
ให้การตรวจจับที่เหนือกว่าเมื่อมีภาวะการหดตัวของหลอดเลือด เซ็นเซอร์ SpO2 Nellcor™ ส�ำหรับหน้าผาก จะท�ำงาน
ได้ดีโดยเฉพาะกับผู้ป่วยที่นอนหงาย ในสภาวะการก�ำซาบต�่ำ เซ็นเซอร์ SpO2 Nellcor™ ส�ำหรับหน้าผาก จะสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงของค่า SpO2 ได้เร็วกว่าเซ็นเซอร์ดิจิทัลถึง 60 วินาที
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ส่วนที่ 9 การตั้งค่า SpO2
การแสดงกล่องพารามิเตอร์ SpO2

ช่วงการแสดง SpO2 อยู่ระหว่าง 1-100% ค่า "---" บ่งชี้ว่าไม่มีการวัดค่า ช่วงการแสดงอัตราชีพจรอยู่ที่ 1-240 bpm ค่า "---"
บ่งชี้ว่าไม่มีการวัดค่า
หมายเหตุ: SpO2 และอัตราชีพจร 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�จะเป็็นการปรัับเวลาในการคำำ�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 หรืือบนจอแสดงแนวโน้้ม
แบบกราฟิิกของโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน
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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 การแสดงแนวโน้้ม
จะอัปเดตทุกวินาที ข้อมูลแนวโน้มยังสามารถดูได้บนหน้าจอ Trend ซึง่ สามารถปรับเวลาในการแสดงแนวโน้มได้
บนหน้าจอ Trend คุณสามารถดูข้อมูลแนวโน้มและปรับการแสดงผลได้ โดยใช้ปุ่มน�ำทาง

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

วัันที่่�และเวลา

•

โหมด O2

•

ค่่าเป้้าหมาย SpO2
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ส่วนที่ 13 การบันทึกตัวแปร
•

SpO2

•

%O2

•

อััตราชีีพจร

•

เปอร์์เซ็็นต์์การมอดููเลต

•

ขีีดจำำ�กััดการเตืือน O2

•

การไหล (L/min)

•

อุุณหภููมิิ

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
สามารถหาอ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช้งาน Precision Flow ได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.vapotherm.com
3101888-TH Rev C คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการใช้้งานโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน Vapotherm
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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
สาเหตุที่เป็นไปได้

การปฏิบัติ
ตรวจสอบค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช้งานเซ็นเซอร์ เพือ
่ ยืนยันการใช้งานทีเ่ หมาะสมและการน�ำไปใช้ปฏิบต
ั งิ าน
อย่างถูกต้อง ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อของเซ็นเซอร์และสายอินเทอร์เฟซ ทดสอบเซ็นเซอร์กบ
ั ผูป
้ ว
่ ยรายอืน
่ และ/
หรือ ลองใช้เซ็นเซอร์หรือสายอินเทอร์เฟซอันอืน
่

Pulse Search จะ
เริ่มรายงานนานกว่า 
10 วินาที (ก่อนที่
การวัดผลต่าง ๆ จะ
เริ่มขึ้น)

การก�ำซาบอาจต�่ำเกินไปส�ำหรับโมดูลที่จะติดตามชีพจร ตรวจสอบผู้ป่วย ทดสอบโมดูลกับคนอื่น เปลี่ยน
บริเวณใช้งานเซ็นเซอร์ ลองใช้เซ็นเซอร์ Nellcor™ ประเภทอื่น
สัญญาณรบกวนอาจขัดขวางโมดูลจากการติดตามสัญญาณชีพจร ถ้าเป็นไปได้ให้ผู้ป่วยอยู่นิ่ง ๆ ตรวจสอบ
ว่าได้ติดเซ็นเซอร์อย่างแน่นหนา และหากจ�ำเป็นให้เปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนบริเวณใช้งานเซ็นเซอร์ สัญญาณ
รบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจขัดขวางโมดูลจากการติดตามสัญญาณชีพจร ก�ำจัดแหล่งที่มาของ
สัญญาณรบกวน และ/หรือ พยายามท�ำให้สภาพแวดล้อมนิ่งและคงที่
ใช้เซ็นเซอร์ประเภทที่ทนต่อการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์แบบกาวของ
Nellcor™
เซ็นเซอร์อาจรัดแน่นเกินไป อาจมีแสงโดยรอบมากเกินไป หรือเซ็นเซอร์อาจอยู่ที่ปลายแขนโดยมีสายรัด
ส�ำหรับวัดความดันโลหิต สายสวนหลอดเลือด หรือสายภายในหลอดเลือดอยู่ เปลี่ยนต�ำแหน่งเซ็นเซอร์ตาม
ความจ�ำเป็น
ตรวจสอบสถานะของผู้ป่วย
การก�ำซาบอาจต�่ำเกินไปส�ำหรับโมดูลที่จะติดตามชีพจร ทดสอบระบบเฝ้าติดตามกับผู้ป่วยรายอื่น เปลี่ยน
บริเวณใช้งานเซ็นเซอร์ และ/หรือ ลองใช้เซ็นเซอร์ Nellcor™ประเภทอื่น

Pulse Search จะ
รายงานหลังจากการ
วัดส�ำเร็จ

สัญญาณรบกวนอาจขัดขวางโมดูลจากการติดตามสัญญาณชีพจร ตรวจสอบว่าได้ติดเซ็นเซอร์อย่าง
แน่นหนา และหากจ�ำเป็นให้เปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนบริเวณใช้งานเซ็นเซอร์ ใช้เซ็นเซอร์ประเภทที่ทนต่อการ
เคลื่อนไหวของผู้ป่วยได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์แบบกาวของ Nellcor™ สัญญาณรบกวนจาก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจขัดขวางระบบเฝ้าติดตาม จากการติดตามสัญญาณชีพจร ก�ำจัดแหล่งที่มาของ
สัญญาณรบกวน และ/หรือ พยายามท�ำให้สภาพแวดล้อมนิ่งและคงที่
เซ็นเซอร์อาจรัดแน่นเกินไป อาจมีแสงโดยรอบมากเกินไป หรือเซ็นเซอร์อาจอยู่ที่ปลายแขนโดยมีสายรัด
ส�ำหรับวัดความดันโลหิต สายสวนหลอดเลือด หรือสายภายในหลอดเลือดอยู่ เปลี่ยนต�ำแหน่งเซ็นเซอร์ตาม
ความจ�ำเป็น

จอภาพดูเหมือน
ใช้งานได้ แต่ไม่
สามารถลงทะเบียน
ข้อมูลผู้ป่วยได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และสายอินเทอร์เฟซเป็นผลิตภัณฑ์
ของ Nellcor™
หากมีการรายงานสัญญาณรบกวน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์ Nellcor™ ได้เชื่อมต่ออย่างแน่นหนา
และผู้ป่วยยังอยู่นิ่ง ๆ
ตรวจสอบว่ามีการรายงานการสูญเสียชีพจรหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์ Nellcor™ เชื่อมต่อ
อย่างแน่นหนา

ข้อมูลผู้ป่วยดูน่า
สงสัย

รีเซ็ตโมดูล

ข้อมูลผู้ป่วยไม่ต่อ
เนื่องหรือเสียหาย

รีเซ็ตโมดูล
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ตรวจสอบการเชื่อมต่อของเซ็นเซอร์และสายอินเทอร์เฟซ
ตรวจสอบการเชื่อมต่อของเซ็นเซอร์และสายอินเทอร์เฟซ
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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
การท�ำงาน:

ความชื้นสัมพัทธ์สิ่งแวดล้อม: 20-90% RH ไม่ควบแน่น
ความดันสิ่งแวดล้อม: บรรยากาศมาตรฐาน (ห้ามใช้ในสภาวะ Hyperbaric)

การเก็บและการขนส่ง:

อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม: -10- +50°C
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�ำหรับสายอินเทอร์เฟซผู้ป่วย Nellcor

การสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก:

การเชื่อมต่อกับ Precision Flow ผ่านสายสื่อสารโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน

เอาต์พุต
การเชื่อมต่อ RJ45:

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

หมายเหตุ: ระบบโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนประกอบด้วย โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนและอะแดปเตอร์ไฟ
AC ที่ให้มา อะแดปเตอร์ไฟ AC ที่ให้มาคืออุปกรณ์ป้องกันคลาส I
ค�ำเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต อุปกรณ์นี้ต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักที่มีสายดิน
ป้องกันเท่านั้น
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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)
IEC 60601-1-10:2007, AMD1:2013
ส�ำหรับใช้ร่วมกับ IEC 606011:2005, COR1:2006, COR2:2007,
AMD1:2012
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: ข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
และประสิทธิภาพที่จ�ำเป็น
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)

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 NellcorTM
ความอิ่มตัว1

ความแม่นย�ำ

ผู้ใหญ่2,3

70 ถึง 100% ±2 หลัก

ทารกแรกเกิด

70 ถึง 100% ±2 หลัก

4,5

ผู้ใหญ่และทารกแรกเกิด ความอิ่มตัวต�่ำ2,3,4

60 ถึง 80% ±3 หลัก

การก�ำซาบต�่ำ6

70 ถึง 100% ±2 หลัก

ผู้ใหญ่และทารกแรกเกิด ที่เคลื่อนไหว

70 ถึง 100% ±3 หลัก

ความอิ่มตัว1

ความแม่นย�ำ

2,7

ผู้ใหญ่

2,3

และทารกแรกเกิด

20 ถึง 250 bpm ±3 หลัก

4,5

การก�ำซาบต�่ำ6

20 ถึง 250 bpm ±3 หลัก

ผู้ใหญ่และทารกแรกเกิด ที่เคลื่อนไหว

2,7

20 ถึง 250 bpm ±3 หลัก

1. ความแม่นย�ำของความอิ่มตัวจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเซ็นเซอร์ ดูตารางข้อมูลจ�ำเพาะความแม่นย�ำของความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือดของ PT00098565 ของ Nellcor™
2. ข้อมูลจ�ำเพาะความแม่นย�ำได้รับการตรวจสอบยืนยันโดยใช้การวัดของอาสาสมัครผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่และมีสุขภาพดี ในระหว่างการศึกษา
ภาวะพร่องออกซิเจนแบบควบคุม ซึ่งครอบคลุมช่วงความอิ่มตัวที่ระบุ กลุ่มตัวอย่างได้รับคัดเลือกจากประชากรในพื้นที่ โดยประกอบด้วยทั้งชาย
และหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 18-50 ปี และมีเม็ดสีผิวที่หลากหลาย การอ่านค่า SpO2 ของเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เปรียบเทียบกับ
ค่า SaO2 ของตัวอย่างเลือดที่ดึงออกมา ที่วัดโดย Hemoximetry ความแม่นย�ำทั้งหมดจะแสดงเป็น ± 1 SD เนื่องจากการวัดของอุปกรณ์เครื่องวัด
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด มีการกระจายตัวทางสถิติ ประมาณสองในสามของค่าการวัดคาดว่าจะอยู่ในช่วงความแม่นย�ำ (ARMS) นี้ได้
3. ข้อก�ำหนดส�ำหรับผู้ใหญ่แสดงไว้ส�ำหรับเซ็นเซอร์ OxiMax™ MAXA และ MAXN พร้อมด้วยเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
4. ข้อก�ำหนดส�ำหรับทารกแรกเกิดแสดงไว้ส�ำหรับเซ็นเซอร์ OxiMax™ MAXA และ MAXN พร้อมด้วยเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
5. การท�ำงานทางคลินิกได้สาธิตให้ดูในประชากรของผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ความแม่นย�ำของ SpO2 ที่สังเกตได้
คือ 2.5% ในการศึกษาผู้ป่วย 42 ราย ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ถึง 23 วัน น�้ำหนัก 750 ถึง 4,100 กรัม และการสังเกตการณ์ 61 ครั้งครอบคลุมช่วง SaO2
ตั้งแต่ 77% ถึง 98%
6. ข้อมูลจ�ำเพาะใช้กบ
ั ประสิทธิภาพของสายเคเบิลส�ำหรับตรวจติดตาม ความแม่นย�ำในการอ่านค่า เมือ
่ มีภาวะการก�ำซาบต�ำ่ (ตรวจพบแอมพลิจด
ู
การมอดูเลต IR พัลส์ 0.03% - 1.5%) ได้รบ
ั การตรวจสอบยืนยันโดยใช้สญ
ั ญาณจากเครือ
่ งจ�ำลองผูป
้ ว
่ ย ค่า SpO2 และอัตราชีพจรจะแตกต่างกัน
ไปตามช่วงการตรวจติดตาม ในช่วงของสภาวะสัญญาณอ่อนแอ และเปรียบเทียบกับความอิม
่ ตัวและอัตราชีพจรทีแ
่ ท้จริงทีท
่ ราบของสัญญาณอินพุต
7. ประสิทธิภาพการเคลือ
่ นไหวได้รบ
ั การตรวจสอบยืนยัน ในระหว่างการศึกษาเลือดทีม
่ ภ
ี าวะพร่องออกซิเจนทีค
่ วบคุมได้ ในช่วง SaO2 ที่ 70% ถึง
98.9% และช่วงอัตราการเต้นของหัวใจทีส
่ ม
ุ่ ตัวอย่างตามวิธส
ี ะดวกที่ 41-105 bpm กลุม
่ ตัวอย่างท�ำการถูและแตะให้เกิดความเคลือ
่ นไหวในแอมพลิ
จูด 1-2 ซม. โดยมีชว
่ งเวลาแบบไม่มค
ี าบ (เปลีย
่ นแบบสุม
่ ) โดยมีการเปลีย
่ นแปลงแบบสุม
่ ในความถีร่ ะหว่าง 1-4 เฮิรตซ์ เปอร์เซ็นต์การมอดูเลตเฉลีย
่
ในช่วงเวลาทีห
่ ยุดนิง่ คือ 3.28 ระหว่างการเคลือ
่ นทีค
่ อ
ื 4.05 ประสิทธิภาพการเคลือ
่ นไหวในช่วงอัตราชีพจรทีร่ ะบุทงั้ หมดได้รบ
ั การตรวจสอบยืนยัน
โดยใช้สญ
ั ญาณสังเคราะห์จากเครือ
่ งจ�ำลองผูป
้ ว
่ ย ซึง่ ประกอบด้วยส่วนประกอบของหัวใจและสัญญาณประดิษฐ์ การใช้งาน: เซ็นเซอร์ MAXA,
MAXAL, MAXP, MAXI, และ MAXN ของ OxiMax™

การอ้างอิง
ส�ำหรับข้อมูลจ�ำเพาะของ Vapotherm Precision Flow โปรดดูค�ำแนะน�ำการใช้งานของ Precision Flow
ส�ำหรับข้อมูลจ�ำเพาะของเซ็นเซอร์ SpO2 โปรดดูเอกสารที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์
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ส่วนที่ 20 สัญญาณเตือนและข้อความแนะนำ�
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 - เซ็นเซอร์บกพร่อง

เปลี่ยนเซ็นเซอร์ เข้าโหมด MANUAL หรือ End Case

ตรวจสอบ SpO2 - เซ็นเซอร์ใช้ด้วยกันไม่ได้

เปลี่ยนเซ็นเซอร์ เข้าโหมด MANUAL หรือ End Case

ตรวจสอบ SpO2 - ไม่มีเซ็นเซอร์เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญาณที่ดี 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 และอัปเดต
ซอฟต์แวร์ Precision Flow

ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร SpO2

แก้ไขการแจ้งเตือนด้วยตัวเอง เข้าสู่โหมด MANUAL หรือ End Case

ระบบได้รับการรีเซ็ตเนื่องจากหมดเวลา (Watchdog
Timeout)
ตรวจสอบการตั้งค่า

ตรวจสอบการตั้งค่า กดปุ่มใด ๆ แตะที่หน้าจอ หรือหมุนปุ่มควบคุมการ
ตั้งค่า
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ส่วนที่ 20 สัญญาณเตือนและข้อความแนะนำ�
ข้อความแนะน�ำแบบไม่มีเสียง

การด�ำเนินการและการแก้ไขปัญหา

%O2 เกินขีดจ�ำกัด*

เพิ่ม %O2 Alarm Limit หรือเข้าสู่โหมด MANUAL

ก�ำลังใช้แบตเตอรี่ส�ำรอง

โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนอยู่ในโหมดแบตเตอรี่ เมื่อแหล่งจ่ายไฟ
ภายนอกหายไป โมดูลจะเปลี่ยนเป็นโหมดแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ

แบตเตอรี่ต�่ำ

เสียบปลั๊กโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนเข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอก

ตรวจสอบ Precision Flow

ล้างสัญญาณเตือนของ Precision Flow และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่
ในโหมด Run โดยมีทั้งแหล่งอากาศและ O2 อยู่

ตรวจสอบ SpO2 - ตรวจพบสัญญาณรบกวน*

เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญาณที่ดี

ตรวจสอบ SpO2 - Pulse Search*

เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญาณที่ดี

ตรวจสอบ SpO2 - เซ็นเซอร์ไม่มีผู้ป่วย*

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

* ข้อความแนะนำ�แบบไม่มีเสียงเหล่านี้จะกลายเป็นสัญญาณเตือนที่มีลำ�ดับความสำ�คัญปานกลาง หากไม่ได้รับการแก้ไขหลัง
จากผ่านไป 2 นาที

3101888-TH Rev C คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการใช้้งานโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน Vapotherm

หน้้า 23

ส่วนที่ 21 คำ�ศัพท์
ค�ำศัพท์และค�ำย่อ
Dyspnea

หายใจไม่อิ่มหรือต้องการอากาศ

COPD

โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

Normoxemia

ระดับออกซิเจนในเลือดปกติ

Hypoxemia

ระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ�

Hyperoxemia

ระดับออกซิเจนในเลือดสูงเกินไป / ความเป็นกรดของเลือด

PID controller

ตัวควบคุมสัดส่วน-ปริพันธ์-อนุพันธ์

ส่วนที่ 22 การอ่านเพิ่มเติม
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
ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะที่เลือดมีสภาพเป็นกรดเกิน การลดจะเริ่มขึ้นภายใน 10 วินาที ซึ่งจะน�ำไปสู่การลดที่
เพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง 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 การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
การแผ่สัญญาณ RF
CISPR 11

การแผ่สัญญาณ RF
CISPR 11
การแผ่สัญญาณรบกวน
กระแสฮาร์มอนิกส์

กลุ่ม 1

คลาส A

คลาส A

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

เป็นไปตามกฎข้อบังคับ

สิ่งแวดล้อมที่มีแม่เหล็กไฟฟ้า - แนวทาง
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนใช้พลังงาน RF ส�ำหรับ
ฟังก์ชันการท�ำงานภายในเท่านั้น ดังนั้น การแผ่สัญญาณ
RF จึง ต�่ำมากและและไม่น่าจะก่อให้เกิดการรบกวนใด ๆ
ต่อ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณใกล้เคียง
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนเหมาะสำ�หรับการใช้งานใน
สถานประกอบการทั้งหมดที่ไม่ใช่ในบ้าน และอาจใช้ใน
บ้าน และในสถานที่ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ เครือข่าย
แหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำ�สาธารณะ ที่จ่ายไฟให้อาคารเพื่อ
วัตถุประสงค์การใช้ภายในครัวเรือนได้ หากมีการปฏิบัติตาม
คำ�เตือนต่อไปนี้:
คำ�เตือน: อุปกรณ์/ระบบนี้ มีเจตนาสำ�หรับใช้งานโดย
บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น อุปกรณ์/ระบบนี้
อาจทำ�ให้เกิดการรบกวนทางคลื่นวิทยุ หรืออาจทำ�ให้
การทำ�งานของอุปกรณ์ใกล้เคียงหยุดชะงักได้ อาจจำ�เป็น
ต้องใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบ เช่น การปรับทิศทาง
ใหม่ หรือการย้ายที่ตั้งโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน หรือการ
ป้องกันสถานที่
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ภาคผนวก A

แนวทางและการแถลงการณ์ของผู้ผลิต - ภูมิคุ้มกัน
การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนมีไว้ส�ำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้า ตามที่ระบุด้านล่าง ลูกค้าหรือ
ผู้ใช้โมดูลช่วยจัดการออกซิเจน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้งานในสภาพแวดล้อมดังกล่าว
การทดสอบ
ภูมิคุ้มกัน

IEC 60601
ระดับการทดสอบ

ระดับการปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับ

การคายประจุไฟฟ้า
สถิต (ESD)
คายประจุ (ESD)

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

คุณภาพไฟฟ้าหลัก ควรเป็นไปตามสภาพ
แวดล้อม
ทางการค้าหรือส�ำหรับโรงพยาบาลทั่วไป
หากผู้ใช้โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนต้องการ
การท�ำงานอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ไฟดับ
ขอแนะน�ำให้ใช้โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนต่อ
เข้ากับ แหล่งจ่ายไฟส�ำรองหรือแบตเตอรี่

30 A/m

30 A/m

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 โวลต์/เมตร
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 วิทยุ
สมัครเล่น การกระจายเสียงวิทยุ AM และ FM และการออกอากาศทางโทรทัศน์ ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นย�ำในทางทฤษฎี เพื่อประเมิน
สภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าเนื่องจากเครื่องส่ง RF ที่อยู่กับที่ ควรพิจารณาการส�ำรวจสถานที่ที่มีแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าความแรงของสนามที่วัดได้ใน
ต�ำแหน่งที่ใช้งานโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนเกินกว่า ระดับ RF ควบคุมที่เกี่ยวข้อง ควรมีการเฝ้าสังเกตโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนเพื่อตรวจสอบ
ยืนยันการท�ำงานปกติของเครื่อง หากสังเกตเห็นประสิทธิภาพการท�ำงานที่ผิดปกติ อาจจ�ำเป็นต้องใช้มาตรการเพิ่มเติม เช่น การปรับทิศทางใหม่
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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