โมดูลช่วยจัดการออกซิเจน
ส�ำหรับระบบ Vapotherm Precision Flow®
คู ่ มื อ อ ้ างอิ งฉ บั บ ย่ อ

หน้าจอ
สัมผัส

ไฟ LED ปิด
เสียงเตือน

ปุ่มปิดเสียง
เตือน

ปุ่มหมุนควบคุม
การตั้งค่า

คู่่�มืือนี้้�ให้้คำำ�แนะนำำ�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับวิิธีีการตั้้�งค่่าและการใช้้งานโมดููลช่่วย
จััดการออกซิิเจนของ Vapotherm สำำ�หรัับระบบ Precision Flow®
ก่่อนใช้้งาน Precision Flow® ของ Vapotherm พร้้อมกัับโมดููลช่่วย
จััดการออกซิิเจน โปรดอ่่านคำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการใช้้งาน ซึ่่�งสามารถหา
อ่่านได้้ที่่�เว็็บไซต์์ของเรา vtherm.com/pfreference

ไฟ LED
เปิด/ปิด

ปุ่มเปิด/ปิด

ข้อความแนะน�ำแบบไม่มีเสียง
ข้อความสัญญาณเตือน/การแจ้งเตือน
%O2 ที่ผู้ใช้ตั้งค่าขีดจ�ำกัด %O2*
ก�ำลังใช้แบตเตอรี่ส�ำรอง
แบตเตอรี่ต�่ำ
ตรวจสอบ Precision Flow
ตรวจสอบ SpO2*

การปฏิบัติ
เพิ่ม %O2 Alarm Limit หรือเข้าสู่โหมด MANUAL
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนอยู่ในโหมดแบตเตอรี่ เมื่อแหล่งจ่ายไฟภายนอกหายไป
โมดูลจะเปลี่ยนเป็นโหมดแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ
เสียบปลั๊กโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนเข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอก
ล้างสัญญาณเตือนของ Precision Flow และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในโหมด Run
โดยมีทั้งแหล่งอากาศและ O2 อยู่
ดูข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วย
สัญญาณที่ดี หรือเปลี่ยนเซ็นเซอร์ SpO2 หรือสายเคเบิลของผู้ป่วย

พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องเหลือน้อย

ลบไฟล์เคสก่อนหน้าออกจากที่จัดเก็บในเครื่อง

พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องเต็ม

ลบไฟล์เคสก่อนหน้าออกจากที่จัดเก็บในเครื่อง

ค่าเป้าหมาย SpO2 > 95%

เปลี่ยนค่าเป้าหมาย SpO2 เป็น 95% หรือต�่ำกว่า

ค่าเป้าหมาย SpO2 < 85%

เปลี่ยนค่าเป้าหมาย SpO2 เป็น 85% หรือสูงกว่า

เวลาใกล้หมดอายุ

เสียบการ์ดเวลาใบใหม่ก่อนหมดเวลา หรือ End Case

* ข้อความแนะน�ำแบบไม่มีเสียงเหล่านี้จะกลายเป็นสัญญาณเตือนที่มีล�ำดับความส�ำคัญปานกลาง หากไม่ได้รับ
การแก้ไขหลังจากผ่านไป 2 นาที

ข้อความของสัญญาณเตือนระดับความส�ำคัญปานกลาง
ข้อความสัญญาณเตือน/การแจ้งเตือน
แบตเตอรี่ต�่ำ - ใกล้ปิดเครื่อง
ตรวจสอบ SpO2
เสียบการ์ดเวลาหรือ End Case
ข้อผิดพลาดการสื่อสารของ Precision Flow
เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ Precision Flow
ใช้ไม่ได้
ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร SpO2
รีเซ็ตระบบ - ตรวจสอบการตั้งค่า

การปฏิบัติ
เสียบปลั๊กโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนเข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอก
ดูข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วย
สัญญาณที่ดี หรือเปลี่ยนเซ็นเซอร์ SpO2 หรือสายเคเบิลของผู้ป่วย
การ์ดเวลาหมดอายุหรือถูกดึงออก เสียบการ์ดเวลาหรือ End Case
คืนค่าการเชื่อมต่อ Precision Flow เข้าสู่โหมด MANUAL หรือ End Case
คืนค่าการเชื่อมต่อ Precision Flow หรือ End Case และอัปเดตซอฟต์แวร์ Precision
Flow
การแจ้งเตือนอาจแก้ไขด้วยตัวเองได้ แต่ถ้าแก้ไขเองไม่ได้ ให้เข้าโหมด MANUAL
หรือ End Case
ตรวจสอบการตั้งค่า กดปุ่มใด ๆ แตะที่หน้าจอ หรือหมุนปุ่มควบคุมการตั้งค่า

รายชื่อสัญญาณเตือนและข้อความแนะน�ำทั้งหมด สามารถหาอ่านได้ในค�ำแนะน�ำส�ำหรับ
การใช้งานโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนของ Vapotherm

ตั้งค่าระบบ
•
•
•
•
•
•
•

เชื่่�อมต่่อโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนเข้้ากัับ Precision Flow และตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่า
Precision Flow อยู่ในโหมด RUN และไฟ LED สีเขียวติดอยู่
เชื่่�อมต่่อสายเคเบิิลผู้้�ป่่วย SpO2 เข้้ากัับโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน ต่่อเซ็็นเซอร์์เข้้ากัับสายเคเบิิล
ของผู้ป่วย ติดเซ็นเซอร์เข้ากับผู้ป่วย
เสีียบปลั๊๊�กโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจนเข้้ากัับแหล่่งจ่่ายไฟภายนอกและเปิิดเครื่่�อง
บนหน้้าจอระบบ ตรวจสอบการตั้้�งค่่า
บนหน้้าจอผู้้�ป่่วย ตรวจสอบการตั้้�งค่่า เลืือกพารามิิเตอร์์ด้้วยหน้้าจอสััมผััส และหมุุนปุ่่�มควบคุุม
การตั้งค่าสีน�้ำเงินเพื่อปรับค่า
เริ่่�มเคสการรัักษา
กดปุ่่�ม O2 Mode AUTO เพื่่�อเริ่่�มโหมดอััตโนมััติิ เมื่่�อผู้้�ป่่วยอยู่่�ในสภาวะ SpO2 ที่่�คงที่่�แล้้ว

ข้อบ่งชี้ คำ�เตือน และข้อควรระวัง
ข้อบ่งชี้เบื้องต้น:
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนเป็นโมดูลเสริมที่ใช้กับ Vapotherm Precision Flow เท่านั้น และมีการบ่งชี้ส�ำหรับ
การไตเตรทออกซิเจนตามความต้องการ ให้เป็นก๊าซช่วยหายใจที่มีความอุ่นชื้น ซึ่งส่งไปยังผู้ป่วยที่หายใจเอง
ได้ โดยอาศัยการตรวจสอบความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอย่างต่อเนื่องแบบไม่คุกคาม
โมดูลช่วยจัดการออกซิเจนมีไว้เพื่อรักษาผู้ป่วยเด็ก (รวมถึงทารกแรกเกิด) และผู้ป่วยผู้ใหญ่ในสภาพแวดล้อม
ทางคลินิกที่มีการเฝ้าติดตาม
การรวม SpO2 เข้ากับเครื่อง Precision Flow ที่มีโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน ไม่ได้ขจัดความจ�ำเป็น
ในการเฝ้าติดตามผู้ป่วยที่แยกออกมาและเป็นอิสระ ตามที่ติดฉลากไว้บนระบบ Precision Flow
ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ใช้การพ่นยาทางจมูกด้วยความเร็วสูงที่ได้รับออกซิเจนเสริมเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และ
ควรได้รับการสังเกตติดตามความปลอดภัยทางคลินิกที่เหมาะสมโดยทีมรักษาพยาบาล การเฝ้าติดตามเพิ่มเติม
ในผู้ป่วย เช่น การวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดยังคงมีความจ�ำเป็น หากใช้ Precision Flow ในการ
ให้ออกซิเจนเสริม
บรรจุภัณฑ์ของโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนประกอบด้วย:
เครือ
่ งโมดล
ู ช่วยจัดการออกซิเจน
คู่่�มือื อ้้างอิิงฉบัับย่่อ
สายไฟ
เสายึด

สายเคเบิิลผู้้�ป่่วย SpO2

ดาวน์โหลดข้อมูล
•
•
•
•
•

เสีียบไดรฟ์์ USB
บนหน้้าจอระบบ เลืือก Case Data และป้้อน PIN
เลืือกไฟล์์เคส หรืือไฟล์์ที่่�จะดาวน์์โหลด แล้้วกดปุ่่�มดาวน์์โหลด
เมื่่�อบัันทึึกข้้อมููลแล้้ว ให้้กดตกลง และนำำ�ไดรฟ์์ USB ออก
หากต้้องการ ให้้ลบไฟล์์เคสเพื่่�อล้้างที่่�จััดเก็็บข้้อมููลในเครื่่�อง

•
•
•

บนหน้้าจอผู้้�ป่่วย ให้้เลืือก End Case
ในการปิิดเครื่่�อง ให้้กดปุ่่�มเปิิด/ปิิด เพื่่�อปิิดเครื่่�อง จากนั้้�นถอดโมดููลออกจากแหล่่งจ่่ายไฟ AC
เช็็ดด้้วย Super Sani-Cloth®เพื่่�อทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้�อก่่อนใช้้กัับผู้้�ป่่วยรายใหม่่

1
2
3
4

ตัวบ่งชี้ประเภทผู้ป่วย
การแสดงแนวโน้ม
ID ผู้ป่วย แสดงเวลาและวันที่
ตัวบ่งชี้การปิดเสียงสัญญาณเตือน (ขีดคร่อมเมื่อปิดเสียง)

ปิด

5
6
7
8

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

ค�ำเตือนทั่วไป
•
•

•

สำำ�หรัับใช้้กับ
ั ผู้้�ป่่วยที่ห
่� ายใจเองได้้เท่่านั้้�น เครื่่�อง Precision Flow ที่่มี
� ห
ี รืือไม่่มีโี มดููลช่่วยจััดการ
ออกซิเจนก็ตาม ไม่ใช่เครือ
่ งช่วยชีวต
ิ
การรวม SpO2 เข้้ากัับเครื่่�อง Precision Flow ที่่�มีีโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน ไม่่ได้้ขจััด
ความจ�ำเป็นในการเฝ้าติดตามผูป
้ ว
่ ยทีแ
่ ยกออกมาและเป็นอิสระ ตามทีต
่ ด
ิ ฉลากไว้บนระบบ
Precision Flow ผป
ู้ ว
่ ยฉุกเฉินทีใ
่ ช้การพ่นยาทางจมก
ู ด้วยความเร็วสูงทีไ
่ ด้รบ
ั ออกซิเจนเสริมเป็น
ผป
ู้ ว
่ ยทีม
่ อ
ี าการรุนแรง และควรได้รบ
ั การสังเกตติดตามความปลอดภัยทางคลินก
ิ ทีเ่ หมาะสมโดย
ทีมรักษาพยาบาล การเฝ้าติดตามเพิม
่ เติมในผป
ู้ ว
่ ย เช่น การวัดความอิม
่ ตัวของออกซิเจนในเลือด
ยังคงมีความจ�ำเป็น หากใช้ Precision Flow ในการให้ออกซิเจนเสริม
อย่่าเริ่่�มการส่่งออกซิิเจนอััตโนมััติด้
ิ ว
้ ยโมดููลช่่วยจััดการออกซิิเจน จนกว่่า SpO2 ของผู้้�ป่่วยจะคงที่่�
VAPOTHERM, INC.

100 โดเมนไดรฟ์
เอ็กซิเตอร์ นิวแฮมป์เชียร์
03833
โทรศัพท์: 603-658-0011
สหรัฐอเมริกา

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

โทรศัพท์: 855 557 8276 สหรัฐอเมริกา
+1 (603) 658-5121 ต่างประเทศ
ts@vtherm.com

อาจจะมีการจดสิทธิบัตร www.vapotherm.com/patents
3102113 Rev. A

0297
AJW Technology Consulting GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf
Germany
Phone: +49 (0) 211 3013 2232

