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โมดูลช่วยจัดการออกซิเจน
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ค่่มือนี้ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นเกี�ยวกับวิธีีกำรตั้งค่ำและกำรใช้้งำนโมด่ลช้่วย
จัดกำรออกซิิเจนของ Vapotherm ส�ำหรับระบบ Precision Flow® 
ก่อนใช้้งำน Precision Flow® ของ Vapotherm พร้อมกับโมด่ลช้่วย
จัดกำรออกซิิเจน โปรดอ่ำนค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรใช้้งำน ซิ่�งสำมำรถหำ
อ่ำนได้ที่ี�เว็บไซิต์ของเรำ vtherm.com/pfreference



ข้อความสัญญาณเตือน/การแจ้งเตือน การปฏิบัติ                                   

 %O2 ที่ผู้ใช้ตั้งค่าขีดจ�ากัด %O2* เพิ�ม %O2 Alarm Limit หรือเข้ำส่่โหมด MANUAL

ก�าลังใช้แบตเตอรี่ส�ารอง
โมด่ลช้่วยจัดกำรออกซิิเจนอย่่ในโหมดแบตเตอรี� เมื�อแหล่งจ่ำยไฟภำยนอกหำยไป 
โมด่ลจะเปลี�ยนเป็นโหมดแบตเตอรี�โดยอัตโนมัติ

แบตเตอรี่ต�่า เสียบปลั๊กโมด่ลช้่วยจัดกำรออกซิิเจนเข้ำกับแหล่งจ่ำยไฟภำยนอก

ตรวจสอบ Precision Flow
ล้ำงสัญญำณเตือนของ Precision Flow และตรวจสอบให้แน่ใจว่ำอย่่ในโหมด Run 
โดยมีที่ั้งแหล่งอำกำศและ O2 อย่่

ตรวจสอบ SpO2*
ด่ข้อควำมแจ้งเตือนบนหน้ำจอส�ำหรับข้อม่ลเพิ�มเติม เช้ื�อมต่อเซิ็นเซิอร์อีกครั้งด้วย
สัญญำณที่ี�ดี หรือเปลี�ยนเซิ็นเซิอร์ SpO2 หรือสำยเคเบิลของผ่้ป่วย

พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องเหลือน้อย ลบไฟล์เคสก่อนหน้ำออกจำกที่ี�จัดเก็บในเครื�อง

พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องเต็ม ลบไฟล์เคสก่อนหน้ำออกจำกที่ี�จัดเก็บในเครื�อง

ค่าเป้าหมาย SpO2 > 95% เปลี�ยนค่ำเป้ำหมำย SpO2 เป็น 95% หรือต��ำกว่ำ

ค่าเป้าหมาย SpO2 < 85% เปลี�ยนค่ำเป้ำหมำย SpO2 เป็น 85% หรือส่งกว่ำ

เวลาใกล้หมดอายุ เสียบกำร์ดเวลำใบใหม่ก่อนหมดเวลำ หรือ End Case

ข้อความแนะน�าแบบไม่มีเสียง

ข้อความสัญญาณเตือน/การแจ้งเตือน การปฏิบัติ                                   

แบตเตอรี่ต�่า - ใกล้ปิดเครื่อง เสียบปลั๊กโมด่ลช้่วยจัดกำรออกซิิเจนเข้ำกับแหล่งจ่ำยไฟภำยนอก

ตรวจสอบ SpO2

ด่ข้อควำมแจ้งเตือนบนหน้ำจอส�ำหรับข้อม่ลเพิ�มเติม เช้ื�อมต่อเซิ็นเซิอร์อีกครั้งด้วย
สัญญำณที่ี�ดี หรือเปลี�ยนเซิ็นเซิอร์ SpO2 หรือสำยเคเบิลของผ่้ป่วย

เสียบการ์ดเวลาหรือ End Case กำร์ดเวลำหมดอำยุหรือถ่กด่งออก เสียบกำร์ดเวลำหรือ End Case

ข้อผิดพลาดการสื่อสารของ Precision Flow คืนค่ำกำรเช้ื�อมต่อ Precision Flow เข้ำส่่โหมด MANUAL หรือ End Case

เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ Precision Flow 
ใช้ไม่ได้

คืนค่ำกำรเช้ื�อมต่อ Precision Flow หรือ End Case และอัปเดตซิอฟต์แวร์ Precision 
Flow

ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร SpO2

กำรแจ้งเตือนอำจแก้ไขด้วยตัวเองได้ แต่ถ้ำแก้ไขเองไม่ได้ ให้เข้ำโหมด MANUAL 
หรือ End Case

รีเซ็ตระบบ - ตรวจสอบการตั้งค่า ตรวจสอบกำรตั้งค่ำ กดปุ่มใด ๆ แตะที่ี�หน้ำจอ หรือหมุนปุ่มควบคุมกำรตั้งค่ำ

* ข้อควำมแนะน�ำแบบไม่มีเสียงเหล่ำนี้จะกลำยเป็นสัญญำณเตือนที่ี�มีล�ำดับควำมส�ำคัญปำนกลำง หำกไม่ได้รับ
กำรแก้ไขหลังจำกผ่ำนไป 2 นำที่ี

ข้อความของสัญญาณเตือนระดับความส�าคัญปานกลาง

รำยช้ื�อสัญญำณเตือนและข้อควำมแนะน�ำที่ั้งหมด สำมำรถหำอ่ำนได้ในค�ำแนะน�ำส�ำหรับ
กำรใช้้งำนโมด่ลช้่วยจัดกำรออกซิิเจนของ Vapotherm



 
 

 

ข้อบ่งชี้ ค�าเตือน และข้อควรระวัง

ข้อบ่งชี้เบื้องต้น:

โมด่ลช้่วยจัดกำรออกซิิเจนเป็นโมด่ลเสริมที่ี�ใช้้กับ Vapotherm Precision Flow เที่่ำนั้น และมีกำรบ่งช้ี้ส�ำหรับ
กำรไตเตรที่ออกซิิเจนตำมควำมต้องกำร ให้เป็นก๊ำซิช้่วยหำยใจที่ี�มีควำมอุ่นช้ื้น ซิ่�งส่งไปยังผ่้ป่วยที่ี�หำยใจเอง
ได้ โดยอำศัยกำรตรวจสอบควำมอิ�มตัวของออกซิิเจนในเลือดอย่ำงต่อเนื�องแบบไม่คุกคำม 

โมด่ลช้่วยจัดกำรออกซิิเจนมีไว้เพื�อรักษำผ่้ป่วยเด็ก (รวมถ่งที่ำรกแรกเกิด) และผ่้ป่วยผ่้ใหญ่ในสภำพแวดล้อม
ที่ำงคลินิกที่ี�มีกำรเฝ้ำติดตำม

การรวม SpO2 เข้ากับเครื่อง Precision Flow ที่มีโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน ไม่ได้ขจัดความจ�าเป็น
ในการเฝ้าติดตามผู้ป่วยที่แยกออกมาและเป็นอิสระ ตามที่ติดฉลากไว้บนระบบ Precision Flow 
ผ่้ป่วยฉุกเฉินที่ี�ใช้้กำรพ่นยำที่ำงจม่กด้วยควำมเร็วส่งที่ี�ได้รับออกซิิเจนเสริมเป็นผ่้ป่วยที่ี�มีอำกำรรุนแรง และ
ควรได้รับกำรสังเกตติดตำมควำมปลอดภัยที่ำงคลินิกที่ี�เหมำะสมโดยที่ีมรักษำพยำบำล กำรเฝ้ำติดตำมเพิ�มเติม
ในผ่้ป่วย เช้่น กำรวัดควำมอิ�มตัวของออกซิิเจนในเลือดยังคงมีควำมจ�ำเป็น หำกใช้้ Precision Flow ในกำร
ให้ออกซิิเจนเสริม

บรรจุภัณฑ์ของโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนประกอบด้วย:
เครื�องโมดล่ช่้วยจดักำรออกซิเิจน ค่มื่ออ้ำงอิงฉบบัย่อ
สำยไฟ เสำยด่ สำยเคเบลิผ้่ป่วย SpO2
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 %O2 ที่ผู้ใช้ตั้งค่าขีดจ�ากัด %O2* เพิ�ม %O2 Alarm Limit หรือเข้ำส่่โหมด MANUAL

ก�าลังใช้แบตเตอรี่ส�ารอง
โมด่ลช้่วยจัดกำรออกซิิเจนอย่่ในโหมดแบตเตอรี� เมื�อแหล่งจ่ำยไฟภำยนอกหำยไป 
โมด่ลจะเปลี�ยนเป็นโหมดแบตเตอรี�โดยอัตโนมัติ

แบตเตอรี่ต�่า เสียบปลั๊กโมด่ลช้่วยจัดกำรออกซิิเจนเข้ำกับแหล่งจ่ำยไฟภำยนอก

ตรวจสอบ Precision Flow
ล้ำงสัญญำณเตือนของ Precision Flow และตรวจสอบให้แน่ใจว่ำอย่่ในโหมด Run 
โดยมีที่ั้งแหล่งอำกำศและ O2 อย่่

ตรวจสอบ SpO2*
ด่ข้อควำมแจ้งเตือนบนหน้ำจอส�ำหรับข้อม่ลเพิ�มเติม เช้ื�อมต่อเซิ็นเซิอร์อีกครั้งด้วย
สัญญำณที่ี�ดี หรือเปลี�ยนเซิ็นเซิอร์ SpO2 หรือสำยเคเบิลของผ่้ป่วย

พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องเหลือน้อย ลบไฟล์เคสก่อนหน้ำออกจำกที่ี�จัดเก็บในเครื�อง

พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องเต็ม ลบไฟล์เคสก่อนหน้ำออกจำกที่ี�จัดเก็บในเครื�อง

ค่าเป้าหมาย SpO2 > 95% เปลี�ยนค่ำเป้ำหมำย SpO2 เป็น 95% หรือต��ำกว่ำ

ค่าเป้าหมาย SpO2 < 85% เปลี�ยนค่ำเป้ำหมำย SpO2 เป็น 85% หรือส่งกว่ำ

เวลาใกล้หมดอายุ เสียบกำร์ดเวลำใบใหม่ก่อนหมดเวลำ หรือ End Case

ตั้งค่าระบบ

• เช้ื�อมต่อโมด่ลช้่วยจัดกำรออกซิิเจนเข้ำกับ Precision Flow และตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ 
Precision Flow อย่่ในโหมด RUN และไฟ LED สีเขียวติดอย่่

• เช้ื�อมต่อสำยเคเบิลผ่้ป่วย SpO2 เข้ำกับโมด่ลช้่วยจัดกำรออกซิิเจน ต่อเซิ็นเซิอร์เข้ำกับสำยเคเบิล
ของผ่้ป่วย ติดเซิ็นเซิอร์เข้ำกับผ่้ป่วย

• เสียบปลั๊กโมด่ลช้่วยจัดกำรออกซิิเจนเข้ำกับแหล่งจ่ำยไฟภำยนอกและเปิดเครื�อง
• บนหน้ำจอระบบ ตรวจสอบกำรตั้งค่ำ
• บนหน้ำจอผ่้ป่วย ตรวจสอบกำรตั้งค่ำ เลือกพำรำมิเตอร์ด้วยหน้ำจอสัมผัส และหมุนปุ่มควบคุม

กำรตั้งค่ำสีน�้ำเงินเพื�อปรับค่ำ
• เริ�มเคสกำรรักษำ
• กดปุ่ม O2 Mode AUTO เพื�อเริ�มโหมดอัตโนมัติ เมื�อผ่้ป่วยอย่่ในสภำวะ SpO2 ที่ี�คงที่ี�แล้ว
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ปิด

ค�าเตือนทั่วไป

• ส�ำหรับใช้้กับผ้่ป่วยที่ี�หำยใจเองได้เท่ี่ำน้ัน เครื�อง Precision Flow ที่ี�มหีรอืไม่มีโมดล่ช่้วยจัดกำร
ออกซิเิจนกต็ำม ไม่ใช่้เครื�องช่้วยช้วิีต

• การรวม SpO2 เข้ากับเคร่ือง Precision Flow ทีมี่โมดลูช่วยจดัการออกซิเจน ไม่ได้ขจดั
ความจ�าเป็นในการเฝ้าตดิตามผู้ป่วยทีแ่ยกออกมาและเป็นอิสระ ตามทีต่ดิฉลากไว้บนระบบ 
Precision Flow ผ่ป่้วยฉุกเฉินทีี่�ใช้้กำรพ่นยำที่ำงจมก่ด้วยควำมเรว็สง่ที่ี�ได้รับออกซิเิจนเสรมิเป็น
ผ่ป่้วยทีี่�มอีำกำรรุนแรง และควรได้รับกำรสงัเกตติดตำมควำมปลอดภยัที่ำงคลินิกที่ี�เหมำะสมโดย
ที่มีรักษำพยำบำล กำรเฝ้ำติดตำมเพิ�มเติมในผ้่ป่วย เช่้น กำรวดัควำมอิ�มตวัของออกซิิเจนในเลือด
ยังคงมคีวำมจ�ำเป็น หำกใช้้ Precision Flow ในกำรให้ออกซิเิจนเสรมิ

• อย่ำเริ�มกำรส่งออกซิเิจนอตัโนมติัด้วยโมดล่ช่้วยจัดกำรออกซิเิจน จนกว่ำ SpO2 ของผ้่ป่วยจะคงที่ี�

• บนหน้ำจอผ่้ป่วย ให้เลือก End Case
• ในกำรปิดเครื�อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด เพื�อปิดเครื�อง จำกนั้นถอดโมด่ลออกจำกแหล่งจ่ำยไฟ AC
• เช้็ดด้วย Super Sani-Cloth®เพื�อที่�ำควำมสะอำดและฆ่่ำเช้ื้อก่อนใช้้กับผ่้ป่วยรำยใหม่

ดาวน์โหลดข้อมูล

• เสียบไดรฟ์ USB 
• บนหน้ำจอระบบ เลือก Case Data และป้อน PIN
• เลือกไฟล์เคส หรือไฟล์ที่ี�จะดำวน์โหลด แล้วกดปุ่มดำวน์โหลด
• เมื�อบันที่่กข้อม่ลแล้ว ให้กดตกลง และน�ำไดรฟ์ USB ออก
• หำกต้องกำร ให้ลบไฟล์เคสเพื�อล้ำงที่ี�จัดเก็บข้อม่ลในเครื�อง

1 ตัวบ่งช้ี้ประเภที่ผ่้ป่วย 5 กำรแสดงข้อควำม
2  กำรแสดงแนวโน้ม  6  โหมด %O2 (อัตโนมัติ, แมนนวล)
3  ID ผ่้ป่วย แสดงเวลำและวันที่ี�  7  กล่องพำรำมิเตอร์ (กดเพื�อเรียกเมน่)
4  ตัวบ่งช้ี้กำรปิดเสียงสัญญำณเตือน (ขีดคร่อมเมื�อปิดเสียง)  8  ปุ่มเมน่


