Pomocný kyslíkový modul
k použití s Vapotherm Precision Flow®

Návod k použití
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Symboly
Pozor: Poraďte se s příručkou
Výstraha: Návod k použití si musíte přečíst
Střídavý proud
Použití s jedním pacientem
Ochranné uzemnění
Nezakrývat
Typ BF, třída 1
Tento symbol označuje, že odpad elektrických a elektronických přístrojů nesmí být
likvidován jako netříděný komunální odpad a musí se sbírat zvlášť. Kontaktujte prosím
oprávněného zástupce výrobce ohledně informací týkajících se vyřazení vašeho
přístroje z provozu.
Zařízení Zap/Vyp
Tlačítko ztlumení poplachu/odložení
Poplach je ztlumený
Nabíjení baterie
USB připojeno
Zásuvka na připojení elektronického zdravotního záznamu
SpO2 Zásuvka na připojení kabelu k pacientovi
Zásuvka na připojení USB
Zásuvka na připojení Ethernetu
Zásuvka připojení na přivolání zdravotní sestry
Zásuvka připojení přesného průtoku
Zásuvka na rezervované připojení
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Část 1

Indikace, varování a bezpečnostní upozornění

Primární indikace
Pomocný kyslíkový modul je volitelný modul používaný pouze s přístrojem Vapotherm Precision Flow
a je indikovaný k titraci na požádání kyslíku do teplých zvlhčených dýchacích plynů podávaných
spontánně dýchajícím pacientům na základě trvalého neinvazivního sledování nasycení krve
kyslíkem.
Pomocný kyslíkový modul je určen k léčbě pediatrických (včetně novorozenců) a dospělých pacientů
ve sledovaném klinickém prostředí.

Výstrahy a varování

•
•
•

Výstraha upozorňuje na to, že se může objevit situace, která může mít nepříznivé dopady na
pacienta nebo uživatele.
Varování upozorňuje na situaci, která může vést k poškození, poruše nebo nepřesné činnosti
zařízení.
Poznámka upozorňuje na důležitou informaci pro zvýšení efektivity nebo komfortu při práci se zařízením.

Dejte si čas k seznámení se s výstrahami, upozorněními a poznámkami uvedenými v tomto návodu k
použití a v návodu k použití Precision Flow.
Uživatel tohoto výrobku nese výhradní odpovědnost za každou poruchu, která vznikne při použití
nebo údržbě osobou, která neabsolvovala školení společnosti Vapotherm anebo není obeznámena s
oficiální školicí dokumentací.
Při práci s jakoukoliv částí přístroje Precision Flow® postupujte vždy podle pokynů pro prevenci
infekce v nemocnici a standardních preventivních opatření. Vapotherm také doporučuje, aby uživatelé
dodržovali publikaci Center for Disease Control (CDC) Guidelines for Maintenance of In-Use
Respiratory Therapy Equipment a Guidelines for Prevention of Nosocomial Pneumonia. Více informací
viz návod k použití Precision Flow.

Všeobecné výstrahy
Federální zákony (Spojených států) vymezují podmínky použití lékařům anebo podle objednávek
lékařů. Toto zařízení by mělo být používáno pouze klinickým personálem, který je vyškolen v
používání a provozu Pomocného kyslíkového modulu a Precision Flow.
Servis zařízení smí provádět výhradně kvalifikovaní a certifikovaní servisní technici.
Jestliže se zařízení poškodí anebo nebude pracovat správně, nepoužívejte ho. Kontaktujte
oprávněného koordinátora klinické zkušební studie.
Jestliže se poškodí napájecí kabel, zařízení nepoužívejte. Nepoužívejte žádné kabely kromě
doručených. Nepoužívejte prodlužovací kabely.
Výstraha: Bez schválení výrobce neprovádějte na zařízení žádné úpravy. Nedodržení
tohoto varování může mít za následek poruchu zařízení nebo poškození pacienta.
K použití pouze v klinickém nastavení se standardem sledování péče o pacienta. Obsluha zůstane
dostatečně blízko, aby slyšela poplachy.
K použití pouze u spontánně dýchajících pacientů. Precision Flow s nebo bez Pomocného kyslíkového
modulu není k podpoře života.
Začlenění SpO2 do Precision Flow s Pomocným kyslíkovým modulem neeliminuje
potřebu samostatného a nezávislého sledování pacienta indikovaného štítkem
systému Precision Flow. Pacienti na vysokorychlostní nosní insuflaci přijímající přídavný kyslík
jsou akutní pacienti, kteří vyžadují odpovídající klinickou pozornost týmem, který se o takové pacienty
stará. Pokud se přístroj Precision Flow® používá pro podávání přídavného kyslíku, je nezbytné
provádět sledování pacienta včetně pulzní oxymetrie.
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Část 1

Indikace, varování a bezpečnostní upozornění

Nezahajujte automatickou dodávku kyslíku Pomocným kyslíkovým modulem, dokud není pacientovo
SpO2 stabilní.
Více informací viz návod k použití Precision Flow.

Masimo® Výstrahy, upozornění a poznámky
Všeobecné informace:

•

Obecně: Tento návod, příslušenství, návod použití,veškeré bezpečnostní informace a
technické údaje byste si měli před použitím přečíst.

Výstrahy:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Jako u všech lékařských přístrojů opatrně veďte kabeláž k pacientovi, abyste snížili možnost
zapletení nebo škrcení.
Neumisťujte Pomocný kyslíkový modul nebo příslušenství v žádné pozici, která může
způsobit pád na pacienta.
Nespouštějte ani neprovozujte Pomocný kyslíkový modul, pokud nebyla sestava ověřena, že
je správná.
Nepoužívejte Pomocný kyslíkový modul během zobrazování magnetické rezonance,(MRI)
nebo v prostředí MRI.
Nepoužívejte Pomocný kyslíkový modul, pokud se zdá nebo máte podezření, že je poškozen.
Nebezpečí exploze. Nepoužívejte Pomocný kyslíkový modul v přítomnosti zápalných
anestetik nebo jiných zápalných látek v kombinaci se vzduchem, v prostředí obohaceném
kyslíkem nebo oxidem dusným.
K zajištění bezpečnosti neskládejte na sebe více přístrojů a během provozu na přístroj nic
nepokládejte.
Abyste se chránili před zraněním, dodržujte pokyny uvedené níže:

◦
◦
◦
◦
◦

Neumisťujte přístroj na površích s viditelně rozlitými kapalinami.
nenamáčejte a neponořujte přístroj do kapalin.
Nepokoušejte se přístroj sterilizovat.
Čisticí roztok používejte jen tehdy, pokud je to přikázáno v tomto návodu k použití.
Nepokoušejte se přístroj čistit, když je připojen k pacientovi.

Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, vždy odstraňte snímač SpO2 a zcela
odpojte Pomocný kyslíkový modul od pacienta před koupáním pacienta.
Pokud se zdá měření SpO2 pochybné, nejdříve zkontrolujte základní fyziologické funkce pacienta
jinými způsoby a pak zkontrolujte správné fungování Pomocného kyslíkového modulu.
Nepřesné záznamy SpO2 mohou být způsobeny:

◦
◦
◦
◦
◦
◦

Nesprávnou aplikací a umístěním snímače
Zvýšenou úrovní COHb nebo MetHb: Ke zvýšené úrovni COHb nebo MetHb může dojít
se zdánlivě normálním SpO2. Když se dají očekávat zvýšené úrovně COHb nebo MetHb,
měl by být proveden laboratorní rozbor vzorku krve (CO-Oximetrie).
Zvýšené úrovně bilirubinu
Zvýšené úrovně dyshemoglobinu
Vasospastická nemoc, jako je Raynaudův syndrom, a okrajová vaskulární nemoc.
Hemoglobinopatie a poruchy syntézy, jako jsou talasémie, Hb s, Hb c, srpkovitý erytrocyt apod.
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◦ Hypokapnické nebo hyperkapnické stavy
◦ Závažná anémie
◦ Velmi nízká arteriální perfúze
◦ Extrémní pohybový artefakt
◦ Abnormální venózní pulzace
◦ Závažná vazokonstrkce nebo hypotermie (podchlazení)
◦ Arteriální katétry a balonek uvnitř aorty
◦ Intravaskulární barvivo, jako je indokyanin zelený nebo metylen modrý
◦ Externě použité zbarvení a textura, jako je lak na nehty, akrylové nehty, flitry apod.
◦ Mateřská znaménka, tetování, odbarvení kůže, vlhkost na kůži, deformované nebo
•
•
•
•
•
•
•
•

◦

abnormální prsty apod.
Nemoci zbarvení kůže

Narušující látky: Barviva nebo jakékoliv látky obsahující barviva, které mění běžnou pigmentaci
krve, mohou způsobit chybné záznamy.
Pomocný kyslíkový modul by neměl být používán jako jediný základ pro lékařské rozhodování.
Musí být používán ve spojení s klinickými známkami a symptomy.
Měření SpO2 u Pomocného kyslíkového modulu není měřením apnoe.
Pomocný kyslíkový modul může být používán během defibrilace, ale může to ovlivnit přesnost
nebo dostupnost měření SpO2 .
Pomocný kyslíkový modul může být používán během elektrokauterie, ale může to ovlivnit
přesnost nebo dostupnost měření SpO2 .
Měření SpO2 u Pomocného kyslíkového modulu by se nemělo používat k analýze arytmie.
SpO2 je empiricky nakalibrovaný u zdravých dospělých dobrovolníků s běžnými hladinami
karboxyhemoglobinu (COHb) a metemoglobinu (MetHb).
Nenastavujte, neopravujte, neotvírejte nedemontujte ani neměňte Pomocný kyslíkový modul
nebo příslušenství. Mohlo by dojít ke zranění personálu nebo poškození přístroje. V případě
potřeby vraťte Pomocný kyslíkový modul do servisu.

Výstrahy:

•
•
•
•
•
•

Neumisťujte Pomocný kyslíkový modul tam, kde by mohl pacient změnit ovládací prvky.
Úraz elektrickým proudem a nebezpečí vznícení. Před čištěním vždy přístroj vypněte a odpojte
od napájecího zdroje.
Když pacienti podstupují fotodynamickou léčbu, mohou být citliví na světelné zdroje. Pulzní
Oxymetrie se může používat pouze pod pečlivým klinickým dohledem po krátkou dobu k
minimalizování rušení s fotodynamickou léčbou.
Neumisťujte pomocný kyslíkový modul na elektrické zařízení, které může přístroj ovlivnit a
zabránit mu, aby fungoval správně.
Pokud hodnoty SpO2 indikují hypoxemii, měl by být odebrán vzorek krve z laboratoře pro
potvrzení stavu pacienta.
Pokud je často zobrazována zpráva o nízké perfuzi, najděte lépe perfuzovanou monitorovací
stránku. V provizorním režimu získejte přístup k pacientovi a pokud je indikován, ověřte stav
okysličení jinými prostředky.

Strana 6

3101126-CZ Rev D Vapotherm Pomocný kyslíkový modul Návod k použití

Část 1
Indikace, varování a bezpečnostní upozornění
• Změňte místo aplikace nebo vyměňte snímač SpO a/nebo kabel k pacientovi, když se
2

•
•
•
•

•
•
•

objeví zpráva Vyměňte snímač s/nebo Vyměňte kabel k pacientovi nebo se zobrazí zpráva
o přetrvávající špatné kvalitě signálu (jako je Low SIQ). Tyto zprávy mohou indikovat, že čas
monitorování pacienta na kabelu k pacientovi nebo snímači vypršel

Pokud požíváte Pomocný kyslíkový modul během ozáření, udržujte snímač SpO2 mimo pole
radiace. Pokud je snímač vystaven radiaci, mohou být záznamy nepřesné nebo může přístroj
číst nulu po dobu trvání aktivní doby ozáření.
Změna v měření může být silná a může být ovlivněna vzorkovací technikou i fyziologickým stavem
pacienta. Jakékoliv výsledky nekonzistence s klinickým stavem pacienta by měly být zopakovány
a/nebo doplněny dodatečnými testovacími údaji. Vzorky krve by měly být analyzovány
laboratorními nástroji před klinickým rozhodováním, abyste zcela pochopili stav pacienta.
Neponořujte Pomocný kyslíkový modul ani žádné s ním spojené příslušenství do žádného
čistícího roztoku ani se nepokoušejte ho sterilizovat autoklávem, ozářením, plynem, oxidem
etylenu ani žádným jiným způsobem. Poškodilo by to vážně přístroj.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Provádějte pravidelné testy pro ověření toho, že
únikové proudy obvodů použitých na pacienta a systém jsou v rámci přijatelných limitů, jak
je specifikováno platnými bezpečnostními normami. Shrnutí únikových proudů musí být
kontrolováno a musí být v souladu s IEC 60601-1 a UL60601-1. Únikový proud systému musí
být kontrolován při připojování externího zařízení k systému. Pokud dojde k události, jako
je upadnutí systému průměrně 1 metr nebo více nebo rozlití krve, před dalším použitím ho
znovu otestujte. Mohlo by dojít ke zranění personálu.
Likvidace produktu - V souladu s místními zákony ohledně likvidace přístroje a/nebo jeho
příslušenství.
K minimalizaci rádiového rušení by neměly být jiné elektrické přístroje, které vysílají rádiovou
frekvenci, v těsné blízkosti Pomocného kyslíkového modulu.
Vyměňte kabel SpO2 kabel nebo snímač, když se vyměňuje snímač nebo když je trvale
zobrazena zpráva Nízké SIQ při monitorování po sobě jdoucích pacientů po dokončení kroků
odstraňování závad uvedených v tomto návodu.

Poznámky:

•
•
•
•
•

Tester funkčnosti nemůže být použit k přístupu měření SpO2 na Pomocného kyslíkového modulu.
Vysoce extrémní světlo (jako jsou ostře blikající pulzační světla) nasměrovaná na snímač
SpO2 , nemusí umožnit, aby Pomocný kyslíkový modul získal přesné záznamy.
Neotáčejte kabel k pacientovi SpO2 do obtažené smyčky ani ho neobtáčejte kolem přístroje,
protože by to mohlo poškodit kabeláž k pacientovi.
Dodatečné informace specifické pro snímače Masimo kompatibilní s Pomocným kyslíkovým
modulem, včetně informací o výkonu parametru/měření během pohybu a nízké perfuze,
můžete najít v návodu k použití snímače (DFU).
Kabely a snímače SpO2 jsou poskytovány s technologií X-Cal™ pro minimalizaci rizika
nepřesných záznamů a neočekávané ztráty monitorování pacienta. Viz kabel nebo snímač
DFU pro specifickou dobu trvání monitorování.

Tento přístroj je pokryt jedním nebo více patenty jak je uvedeno na: www.masimo.com/patents.htm
ŽÁDNÁ NAZNAČENÁ LICENCE Vlastnictví nákupu tohoto zařízení nesděluje žádnou výslovnou ani
implicitní licenci k použití neschválených snímačů nebo kabelů, které by, samy nebo v kombinaci s
tímto zařízením, spadaly do rozsahu jednoho nebo více patentů týkajících se tohoto přístroje.
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Část 2

Princip činnosti

Vapotherm Pomocný kyslíkový modul je navržen pro práci se systémem Precision Flow pro řízení
dodávky kyslíku na základě klinických potřeb pacienta, jak se odráží v jejich záznamech SpO2 .
Tento automatický řídicí systém používá vlastní algoritmus pro řízení odezvy ke sledování saturace
pacienta kyslíkem a automaticky nastaví koncentraci dodávaného kyslíku prostřednictvím podpory
dýchání.

Vapotherm Pomocný
kyslíkový modul

Vapotherm Precision Flow

Vapotherm Pomocný kyslíkový modul používá vyzkoušenou pulzní oxymetrii a technologie dodávky
plynu Precision Flow a vlastní algoritmus, který zvyšuje nebo snižuje nastavení %O2 ve snaze
udržet cílovou hodnotu SpO2 . Klinik nastaví cílovou hodnotu SpO2 a systém používá algoritmus,
který kombinuje analýzu měření v reálném čase a směřování k výběru příslušné dodávky %O2 .
Použití chytrého průměrujících algoritmů a algoritmů hystereze monitorem Masimo SET™ SpO2 se
chrání systém před artefakty, které by mohly způsobit příliš rychlé cyklování dodávky O2 . Pomocný
kyslíkový modul je navržen k použití systému Precision Flow, který ovládá dodávku %O2 na
základě nastavení odeslaného z Pomocného kyslíkového modulu nebo nastaveného manuálně na
samotném Precision Flow.
Pomocný kyslíkový modul komunikuje s Precision Flow prostřednictvím portu sériového rozhraní
umístěného v zadní části jednotky Precision Flow.
POZNÁMKA: Někteří kliničtí pracovníci mohou shledávat vrcholovou délku vlny a sílu vyzařování
světlo emitujících diod zahrnuté do sondy SpO2 užitečnými. Snímače Masimo používají diody
emitující červené a infračervené světlo. Tyto diody emitují při 660 nm a 905 nm a mají vyzařovací
výkon menší, než 15mV.
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Část 3

Součástky

Vapotherm Pomocný kyslíkový modul se skládá z následujících částí:

•
•
•
•

Pomocný kyslíkový modul
Montážní sestava pólu
Síťové napájení
Vyměňte SpO2 kabel k pacientovi

VÝSTRAHA: Dodaný adaptér je adaptér schválený k použití pouze s Pomocným kyslíkovým
modulem a dodává se pouze k 12VDC Pomocnému kyslíkovému modulu.
Kontaktujte společnost Vapotherm pokud si myslíte, že váš síťový adaptér
není funkční nebo pokud potřebujete výměnu. Používejte pouze síťový adaptér
dodaný společností Vapotherm.
Snímače Massimo jou dostupné samostatně. Schválené modely snímače Massimo zahrnují
následující:

•
•
•

LNCS® Lepicí snímače
LNCS® Neo-3 Lepicí snímače
RD SET™ Snímače

VÝSTRAHA: Použité díly, které musí být použity s Pomocným kyslíkovým modulem
jsou Masimo SpO2 sondy zvedené výše. Ohledně podrobností se poraďte s
doprovodnou dokumentací Nellcor.
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Část 4

Montáž a připojení

Montáž systému
1.
2.

Připevněte Pomocný kyslíkový modul k montážní sestavě pólu.
Podle obrázku namontujte Pomocný kyslíkový modul k schválenému pojízdnému stojanu
Vapotherm.
Demontujte silikonovou zátku na krytu snímače kyslíku na zadní straně Precision Flow.
Zasuňte komunikační kabel do Pomocného kyslíkového modulu a utáhněte dva vyčnívající šrouby.
Připojte komunikační kabel z Pomocného kyslíkového modulu do portu rozhraní Precision Flow.
Zasuňte síťové napájení Pomocného kyslíkového modulu do Pomocný kyslíkový modulu a do
elektrického vývodu označeného “Nemocniční stupeň” nebo “Pouze pro nemocnice.”

3.
4.
5.
6.

POZNÁMKA: Zajistěte správnou orientaci konektoru síťového napájení při vložení do
Pomocného.
kyslíkového modulu.
VÝSTRAHA: Neumisťujte Pomocný kyslíkový modul tak, aby se přístroj dal obtížně odpojit.

Připojení snímače

•

Připojte SpO2 kabel pacienta k zásuvce SpO2 na panelu konektoru Pomocného kyslíkového
modulu. Podívejte se prosím do Připojení snímače k pacientovi v NÁVODU K POUŽITÍ
Masimo , abyste se naučili, jak snímač připojit.

Pomocný
kyslíkový
modul
nainstalovaný a
zastrčený
do Precision Flow a
síťového
SpO2 kabel
pacienta

konektoru panelu Vapotherm Pomocného kyslíkového modulu

Připojitelnost
EMR
SpO2 kabel
pacienta
Strana 10

Připojitelnost
volání sestřičky

Komunikace
Napájení
Precision Flow
Časová karta
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Část 5

Montáž a připojení

Pomocný kyslíkový modul je řízený dvěma pevnými klávesami (Zap/Vyp), nastavení ovládacího
knoflíku a dotykovou obrazovkou. Když je připojen k Precision Flow a k pacientovi přes snímač
SpO2, Pomocný kyslíkový modul poskytuje manuální ovládání (Manuální režim) nebo automatické
ovládání (Automatický režim) dodávky kyslíku.
Použití Nabídky

•

K vyvolání nabídky stiskněte požadovanou tabulku nabídky. Nebo vás schránky parametru
přesměrují na příslušnou nabídku.
Poznámky:
Pokud není uvedeno jinak, změna nastavení vstoupí v platnost, když stisknete klávesu.

Ztlumení
alarmu

1
2
3
4

Indikátor typu pacienta
Zobrazení trendu
Identifikační č. pacienta, zobrazení času a data
Indikátor tichosti alarmu (při ztišení překřížený)

Zap/Vyp

5
6
7
8

Zobrazení zpráv
%O2 Režim (automatický; manuální)
Políčka (stiskněte pro vyvolání nabídky)
Klávesy nabídky

Poznámka: Pomocný kyslíkový modul je nakalibrován k zobrazení saturace funkčního kyslíku. Obě
hodnoty SpO2 a %O2 zobrazené na displeji trendu jsou normalizovány jako procentní hodnoty.
3101126-CZ Rev D Vapotherm Pomocný kyslíkový modul Návod k použití
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Část 6

Zapojení a základní nastavení

Uspořádání systému
1.

Nastavte Precision Flow podle návodu k použití Precision Flow. Připojte hadice na přívod
kyslíku a vzduchu ke správnému vstupu a pak je připojte k vývodům ve zdi. Zapojte napájecí
kabel.

2.

Zapojte Pomocný kyslíkový modul do elektřiny. Při spouštění systému se ukáže obrazovka
“Splash Screen”. Klávesa Zap/Vyp se používá k zapnutí přístroje, když se zapojen do elektřiny.
Zvolte nabídku systému. Nastavte DATUM a ČAS na jejich správné hodnoty.

3.

Nastavte Přepsat automatický režim na požadované nastavení. Možnosti jsou: Opusťte
automatický režim, 120, 90, 60, 30, 15, nebo 5 sekund. “Auto Mode Override” stanovuje, jak
bude Pomocný kyslíkový modul odpovídat na manuální změnu dodávky %O2 pomocí Precision
Flow, když je Pomocný kyslíkový modul v automatickém režimu. Manuální změna v % O2 na
přístroji Precision Flow se zvoleným režimem “Exit Auto Mode” automaticky umístí Pomocný
kyslíkový modul do automatického režimu %O2 . Manuální změna v %O2 na přístroji Precision
Flow s “120/90/60/30/15/5” zvolenými sekundami pozastaví titraci Auto Mode %O2 po dobu,
než Pomocný kyslíkový modul restartuje automatickou titraci %O2 .

4.

Nastavte preferovanou hlasitost mikrofonu a jas obrazovky.

Přístup k systému
Pro přístup k aktualizaci software je vyžadován PIN, případové údaje a institucionální výchozí údaje.
Výchozí PIN:
Aktualizace software - 1234
Spravujte případová data - 5678
Institucionální výchozí nastavení - 0987
PIN může být změněno na obrazovce alarmu pomocné přístupové tabulky.

Část 7

Přijetí pacienta

Nabídka Pacient umožňuje volbu typu pacienta a nastavení specifických pro pacienta i spuštění
nového případu a přepínání mezi automatickým a manuálním režimem %O2 .
1.

Nastavte typ pacienta (Novorozenec), %SpO2 cílovou hodnoti, %SpO2 horní a spodní rozsah,
zálohování %O2, a limit alarmu %O2 .

2.

Stiskněte Spustit případ Když je spuštěný nový případ, Pomocný kyslíkový modul vytvoří nové
ID pacienta sestávající se z datového a časového razítka. OD pacienta se zobrazí v horní části
všech obrazovek.

Strana 12
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Část 8

Nastavení alarmu

Indikace alarmu
Pomocný kyslíkový modul oznámí 1 úroveň poplachu:

•

Poplach střední priority: Blikající žlutě, dávka 3 pípnutí.

Pomocný kyslíkový modul zobrazí tiché poradenské zprávy v oblasti zpráv.
Poznámky:
Před zahájením nového případu s odpojeným snímačem pacienta potvrďte, že systém poplachu je
funkční pozorováním toho, že je poplach vyvolán spuštěním „Není připojen žádný snímač“.
Cyklus poplachových zpráv v oblasti zpráv.
Pro seznam poplachových hlášení a vyžadovaných opatření se podívejte do části Poplachová a
stavová hlášení.
Pro indikace poplachu Precision Flow viz Návod k použití Precision Flow.

Tlačítko ztlumení poplachu/odložení

•

Stiskněte pevnou klávesu Ztlumení poplachu a ztlumíte všechny poplachy
po dobu 2 minut.

Poznámka: Pokud je poplach ztlumený, v horním pravém rohu obrazovky Se objeví
ikona přeškrtnutého zvonku.
Upozornění:
Pokud jsou poplachy ztlumeny po dobu 2 minut, následný poplach se stejnou prioritou nebude
během 2-minutové doby ztlumení poplachu oznámen.
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Část 9

Nastavení SpO2

Volba snímače a jeho umístění.
Při výběru snímače zvažte následující:
Hmotnost pacienta
Stupeň aktivity pacienta
Stupeň perfuze pacienta
Dostupná místa snímače
Očekávaná doba trvání monitorování SpO2

•
•
•
•
•

Schválené modely snímače Massimo zahrnují následující:
LNCS® Lepicí snímače (1)
LNCS® Lepicí snímače (2)
LNCS® Neo-3 Lepicí snímače (3)
Snímače RD SET (4)

•
•
•
•

Snímač použijte následovně:
1.
2.
3.

Očistěte místo aplikace. Odstraňte lak na nehty, pokud je to nutné.
Zvolte vhodný snímač a použijte tak, jak ne nařízeno v dokumentaci snímače.
Pokud je zde okolní světlo, přikryjte místo aplikace neprůhledným materiálem. (Přímé sluneční
světlo, chirurgické a fluorescenční světlo, bilirubinové lampy a infračervené ohřívací lampy mohou
rušit výkon snímače.

Pro více informací o aplikaci snímače se podívejte do návodu k použití snímače Masimo.

Upozornění:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Použijte pouze schválené oxymetrické snímače Massimo pro měření SpO2 . Jiné snímače mohou
způsobit nesprávné záznamy SpO2 .
Před použitím snímače si pečlivě přečtěte dokumentaci snímače, včetně všech varování,
upozornění a pokynů.
Přesnost mohou být záznamy pulzní oxymetrie nepříznivě ovlivněny okolními podmínkami,
chybami při aplikaci snímače a pohybem pacienta.
Umístění doporučeného snímače na okrajové části s manžetou na měření krevního tlaku,
arteriálním katetrem nebo intravaskulárním vedením.
Významné úrovně dysfunkčního hemoglobinu (Pomocného kyslíkového modulu) mphou způsobit
nepřesné záznamy.
Nepoužívejte poškozený snímač nebo kabely k pacientovi.
Nepoužívejte snímač s nechráněnými optickými součástkami.
Nepoužívejte jej v prostředí MR. Vodící proud by vás mohl popálit.
Použití snímače během defibrilace může způsobit nesprávný záznam.
Nesprávná aplikace nebo nevhodná doba trvání použití snímače může způsobit poškození
tkáně. Místo aplikace často prohlížejte, aby bylo zajištěno udržení správné umístění snímače,a
ke zjištění jakéhokoliv podráždění kůže.
Neomotávejte snímač příliš těsně.
Nevyvíjejte na kabely snímače nadměrné napětí.
Neponořujte snímač nebo kabely k pacientovi do vody, rozpouštědla nebo čisticí roztoky.
Snímače, konektory a kabely pacienta nejsou voduodolné.

Strana 14

3101126-CZ Rev D Vapotherm Pomocný kyslíkový modul Návod k použití

Část 9
Nastavení SpO2
• Nesterilizujte snímač ani kabely k pacientovi zářením, parou nebo oxydem etylenu.

Podívejte se
do pokynů k čištění a sterilizaci v dokumentaci pro znovu použitelné snímače pulzní oxymetrie a
kabely k pacientovi.

Poznámka: Snímače použité s tímto přístroje mohou být kategorizované jako přístroje
přicházející do kontaktu s kůží. Snímače prošly doporučovaným testováním
biokompatibility a proto jsou v souladu s SO 10993–1.

SpO2 zobrazení kolonky parametru

Poznámka: Kontrolky poskytují informaci o signálu IQ. Zelená označuje hodnoty signálu stejné nebo
větší, než 0,3%. Červená označuje hodnoty signálu menší, než 0,3%.
Rozsah zobrazení SpO2 je od 1-100%. Hodnota “---“ indikuje, že není dostupné žádné měření. Rozsah
zobrazení rychlosti pulzu je od 1-240 bpm. Hodnota “---“ indikuje, že není dostupné žádné měření.
Poznámka: Rychlost SpO2 a pulzu se aktualizuje jednou za sekundu.

SpO2 cílové nastavení
1.

Stiskněte SpO2 Cílové políčko na hlavní obrazovce nebo zvolte nabídku Pacient pro nastavení
cílové hodnoty SpO2 .

2.

Stiskněte políčko Cílový parametr %SpO2 na dotykové obrazovce a nastavte cílovou hodnotu
pacientova SpO2 pomocí nastavení ovládacího knoflíku.

3.

Nastavte Cílový rozsah stisknutím políčka parametru Horní a Spodní rozsah %SpO2 na dotykové
obrazovce a nastavte procentní rozdíl od cílové hodnoty %SpO2 pomocí nastavení ovládacího knoflíku.

	POZNÁMKA: Nastavení cílové rychlosti nezmění cílovou hodnotu SpO2 . Toto nastavení nastaví
pouze čas v rozsahu výpočtu při prohlížení trendů.
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Část 10

Nastavení %O2

Cíl a účel: Automatický řídicí systém %O2 používá naměřené hodnoty SpO2 pacienta pro řízení%O2
na základě potřeb pacienta. Když je automatický řídicí režim %O2 povolen, systém se pokouší udržet
úroveň SpO2 pacienta u nebo blízko předem nakonfigurované cílové hodnoty SpO2 (viz také Další
záznam).
1.

Zvolte nabídku Pacient pro nastavení režimu %O2 .

2.

Stiskněte políčko Záloha %O2 na dotykové obrazovce a nastavte záložní hodnotu pacientova O2
pomocí nastavení ovládacího knoflíku.
Poznámka: Více informací viz popis Fallback %O2 Funkčnosti na následujíc stránce.

3.

Vložte časovou kartu Pomocného kyslíkový modulu a stiskněte Spustit případ. Když je pacient
stabilní, stiskněte tlačítko AUTOMATICKÝ režim O2 pro uvedení přístroje do Automatického
režimu /výchozí nastavení je Manuální.

	Poznámka: Pro povolení Automatického režimu %O2 musí být vložena časová karta a spuštěn
případ pacienta na Pomocném kyslíkovém modulu.
4.

Hlavní obrazovka nyní zobrazí AUTOMATICKÝ režim a Pomocný kyslíkový modul začne
automatickou titraci %O2 na základě úrovně SpO2 pacienta a nastavené cílové hodnoty %SpO2
. %O2 dodané přístrojem Precision Flow může být v rozsahu 21-100%, pokud není nastaven
limit %O2 . Dodaný %O2 můžete vidět na displeji Precision Flow nebo na hlavní obrazovce
Pomocného kyslíkového modulu na displeji grafického trendu.
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Část 10

Nastavení %O2

Funkčnost Fallback %O2
Pro krátké případy neplatných nebo nespolehlivých záznamů SpO2 se zobrazí chybové hlášení,
které odráží chybový stav a Pomocný kyslíkový modul bude pokračovat v dodávání vypočítaného
%O2 , dokud se záznam SpO2 nestane platným a spolehlivým.
Zatímco je signál SpO2 neplatný nebo nespolehlivý, je dodávka %O2 nastavena na větší z následujícího:

•
•
•

Nastavení záložního %O2 .
Základní nastavení %O2 , algoritmus byl vypočítaný jako hodnota potřebná u udržené
pacienta na nastavené hodnotě SpO2 během doby, kdy byl Pomocný kyslíkový modul v
automatickém režimu %O2 .
Střední hodnota posledních tří hodnot Auto %O2 dodávaných před poruchou SpO2 .

Pomocný kyslíkový modul automaticky existuje v Automatickém režimu za následujících okolností:

•
•

Klinický personál mění nastavení %O2 na přístroji Precision Flow. Pomocný kyslíkový modul
se chová podle nastavení Auto Mode Override.
Pomocný kyslíkový modul detekuje neplatný nebo nespolehlivý záznam SpO2 tak, jak je
popsáno výše, po dobu více než 2 minut.

Pokud Pomocný kyslíkový modul opustil Automatický režim, zkontrolujte pacienta, umístění snímače,
připojení a nastavení. Tam, kde je to klinicky indikováno, uveďte Pomocný kyslíkový modul zpět do
Automatického režimu v nabídce Pacient.

Část 11

Vypnutí systému

Vypnutí systému
1.

Na obrazovce Nabídka pacienta zvolte Závěrečný případ.

2.

Pro vypnutí Pomocného kyslíkového modulu stiskněte tlačítko On/Off pro vypnutí přístroje, pak
odstraňte síťový AC adaptér ze zásuvky střídavého proudu na zdi.

Část 12

Grafické zobrazení trendu

Na hlavní obrazovce se zobrazí údaje u trendu. Ukazuje hodnoty trendu SpO2 (modrá) a %O2
(zelená), s nejnovějšími hodnotami na pravé straně displeje a nejstaršími na levé. %O2 limit poplachu
se zobrazí červenou přerušovanou čarou. Zobrazení trendu je aktualizováno každou sekundu. Údaje
o trendu si můžete prohlížet také na obrazovce Trend, kde se dá nastavit čas zobrazení trendu.
Na obrazovce Trend se dají údaje o trendu prohlížet a zobrazení se dá měnit pomocí navigačních tlačítek.

Část 13

Záznam proměnných

Následujíc proměnné jsou zaznamenané v intervalu jedné sekundy a uloženy na dobu neurčitou
do energeticky nezávislé paměti. Energeticky nezávislá paměť si uchovává svoje nastavení i po
výpadku sítě nebo když byl systém vypnutý.

•
•
•
•

Časové razítko
SpO2
%O2
Automatický/manuální režim
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Část 14

Čištění a dezinfekce

Přístroj Pomocný kyslíkový modul se musí vyčistit a dezinfikovat při každém střídání pacientů. Při
čištění a dezinfikování přístroje postupujte přesně podle dále uvedených pokynů.

•
•
•

Otřete hlavní jednotku přípravkem Super Sani-Cloth®.
Zkontrolujte viditelné znečištění. V případě viditelného znečištění kartáčem (například kartáčem
Spectrum M16) odstraňte všechny nečistoty.
Hlavní jednotku zvlhčete jiným přípravkem Super Sani-Cloth®. Nechte povrch vlhký minimálně po
dobu šesti minut. V případě potřeby přidejte přípravek Super Sani-Cloth®
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte bělidla, organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.

Pro pokyny k čištění a dezinfekci pro Precision Flow viz Návod k použití Precision Flow.
Pro pokyny k čištění a dezinfekci pro snímač SpO2 a kabel k pacientovi viz návod dodaný se snímačem.

Část 15

Stahování dat

1.

Vložte mechaniku USB do Pomocného kyslíkového modulu.

2.

Na obrazovce Systém vyberte Případové údaje a zadejte PIN.

3.

Vyberte, který soubor nebo které Případové soubory chcete stáhnout a stiskněte tlačítko Stáhnout.
POZNÁMKA: Stahování více velkých případových souborů může trvat několik minut, než se
dokončí.

4.

Jakmile jsou údaje uloženy, stiskněte OK a vytáhněte mechaniku USB.

5.

Podle potřeby vymažte případové soubory, abyste vyčistili místní úložiště.

Část 16

Aktualizace software

1.

Vložte mechaniku USB do Pomocného kyslíkového modulu.

2.

Na obrazovce Systém vyberte Aktualizace a zadejte PIN.

3.

Zvolte Aktualizovat software
POZNÁMKA: Systém se restartuje během postupu aktualizace software

Část 17

Odkazovaná dokumentace

Precision Flow Návod k použití můžete najít na webových stránkách www.vapotherm.com
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Část 18

Odstraňování problémů a podpora

Všeobecné informace:
Pokud potřebujete pomoc s Pomocným kyslíkovým modulem systému Vapotherm, kontaktujte
prosím technickou podporu společnosti Vapotherm na e-mailu TS@vtherm.com.
Pomocný kyslíkový modul má uživatelem vyměnitelnou baterii. Demontujte montážní desku v zadní
části Pomocného kyslíkového modulu pro přístup k prostoru baterie. Demontujte starou baterii a
vyměňte ji za novou (Kontaktujte technickou podporu společnosti Vapotherm na e-mailu Ts@vtherm.
com).
Před použitím proveďte vizuální kontrolu displeje, skříně a vedení pro potvrzení toho, že zde není
žádné viditelné poškození.

Odstraňování závad: SpO2
Stav

Bez signálu:
SpO2 a PR při 0

Nepřesné hodnoty
SpO2

Pravděpodobná příčina

Opatření

Klinický (stav pacienta)

Zkontrolujte pacienta

Snímač není připojen.

Zkontrolujte snímač a připojení kabelu.

Snímač je mimo pacienta.

Zkontrolujte aplikaci snímače.

Snímač nebo kabely jsou poškozené.

Zkontrolujte snímač a kabely. V případě
potřeby vyměňte.

Nadměrný pohyb pacienta nebo
elektrochirurgické rozhraní.

Pokud je to možné, udržte pacienta
v klidu. Zkontrolujte snímač a použití
snímače. Posuňte snímač na jiné místo
nebo použijte snímač, který toleruje více
pohybu.

Klinický (stav pacienta)

Zkontrolujte pacienta

Nadměrné osvětlení okolí.

Zkontrolujte aplikaci snímače. Zakryjte
snímač neprůhledným materiálem.

Nadměrný pohyb.

Pokud je to možné, udržte pacienta
v klidu. Zkontrolujte snímač a použití
snímače. Posuňte snímač na jiné místo
nebo použijte snímač, který toleruje více
pohybu.

Lak na nehty na místě aplikace.

Odstraňte lak na nehty.

Snímač je aplikován na konec, který
má manžetu na měření krevního tlaku,
arteriální katetr nebo intravaskulární
vedení.

Přesuňte snímač na jiné místo.
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Technické parametry

Fyzické vlastnosti
Rozměry:

výška 9”, šířka 9”, hloubka 4”

Hmotnost:

4,1 lbs.

Připevnění

VESA Pomocný kyslíkový modul Montážní sestava pólu

Připojení:

Přes Pomocný kyslíkový modul komunikační kabel k Precision Flow

Systémové požadavky

Baterie

Zahrnuté 12VDC síťové napájení obsluhuje nad 100-240VAC, 18W, 47-63Hz
Tento síťový adaptér poskytuje magnetickou izolaci Pomocného kyslíkového
modulu k síťovému napájení.
Li-ion, 34-37 Wh, interní

Externí nabíječka baterií

Není dostupné

Napájení:

Okolní prostředí
Okolní teplota: 18 - 30°C
Provoz:

Relativní vlhkost okolního prostředí: 20- 90% RV (nekondenzující)
Okolní tlak: Běžný atmosferický tlak (nepoužívaný u hyperbarického stavu)

Skladování a přeprava:

Okolní teplota: -10 - +50°C
Relativní vlhkost okolního prostředí: 20- 90% RV

Kontakt s pacientem:

Nepřímo přes snímač SpO2 a Precision Flow O2 kanylu

Ochrana před vniknutím tekutiny:

IPX2 – Odolný proti ukápnutím

Tlak při zvukové výstraze

Výstraha střední priority 65dBA maximum při nastavení objemu 10

Provozní nadmořská výška

2000 metrů

Vstupy
Snímače:
Komunikace s externím zařízením

SpO2 konektor pro rozhraní pacienta Masimo
Připojení k Precision Flow přes komunikační kabel Pomocného kyslíkového
modulu

Výstupy
Připojení RJ45:

VÝSTRAHA: Toto připojení není určeno pro konektivitu sítě. Je k použití
pouze s přístrojem Vapotherm.

POZNÁMKA: Systém Pomocný kyslíkový modul se skládá z Pomocného kyslíkového modulu
a dodávaného adaptéru střídavého napětí. Dodávaný adaptér střídavého napětí je přístrojem
ochranné třídy I.
VÝSTRAHA: Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, musí být toto zařízení
připojeno k přívodní síti s ochranným uzemněním.

Strana 20

3101126-CZ Rev D Vapotherm Pomocný kyslíkový modul Návod k použití

Část 19

Technické parametry

Normy
IEC 60601-1:2005 (třetí vydání) +
CORR. 1:2006 + CORR 2:2007 +
A1:2012 (nebo IEC 60601-1: dotisk
2012)

Lékařský elektrický přístroj - Část 1: Všeobecné požadavky na základní
bezpečnost a základní výkon.

IEC 60601-1-10:2007, AMD1:2013
pro použití ve spojení s IEC 606011: IEC 60601-1:2005, COR1:2006,
COR2:2007, AMD1:2012

Lékařský elektrický přístroj - Část 1- 10: Všeobecné požadavky pro základní
bezpečnost A základní výkon - Kolaterální norma: Požadavky na vývoj ovladačů
Physiologic Closed-loop Controllers (FDA Consensus Standard FR Recognition
Number 19-9)

IEC 60601- 1- 6 - 2010, AMD1: 2013
K použití ve spojení s IEC
62366:2007, AMD1:2014 a IEC
Lékařský elektrický přístroj - Část 1- 6: Všeobecné požadavky pro základní
60601-1:2005, COR1:2006,
bezpečnost a základní výkon - Kolaterální norma: Použitelnost
COR2:2007, AMD1: 2012 nebo
ekvivalent konsolidované verze IEC
60601-1:2012 (vydání 3.1)
IEC 60601- 1- 8: 2006 (druhé
Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a základní výkon –
vydání) + dopl.1: 2012 pro použití ve
kolaterální norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a návod pro poplachové
spojení s IEC 60601-1: 2005 (třetí
systémy u lékařských elektrických přístrojů a lékařských elektrických systémů.
vydání) + dopl.1: 2012
IEC 60601-1-2. Vydání 4,0 (201402)

Všeobecné požadavky na bezpečnost - kolaterální normy: Elektromagnetická
kompatibilita – Požadavky a zkoušky

ISO 80601-2-61:2017, COR1:2018
pro použití IEC 60601-1:2005,
COR1:2006, COR2:2007,
AMD1:2012

Lékařský elektrický přístroj - Část 2- 61: Konkrétní požadavky pro základní
bezpečnost a základní výkon a zařízení pulzního oximetru.

IEC 62304:2006 (první vydání) +
A1:2015
( nebo IEC 62304- 2015 CSV)

Software lékařského zařízení: Postupy životního cyklu software

IEC 62366-1: 2015

Lékařský elektrický přístroj - Část 1: Aplikace použitelných technických oborů na
lékařské přístroje
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Technické parametry

Masimo SET Specifikace přesnosti
®

Saturace (% SpO2) – Za stavu žádného pohybu 1
		 Dospělí, děti
70% - 100% ± 2 číslice				
			
0% - 69% nespecifikováno
		 Novorozenci
70% - 100% ± 3 číslice
			
0% - 69% nespecifikováno
Saturace (% SpO2) – Za stavu žádného pohybu 2, 3
		 Dospělí, děti

70% - 100% ± 3 číslice			

			
		 Novorozenci
			

0% - 69% nespecifikováno
70% - 100% ± 3 číslice
0% - 69% nespecifikováno

Rychlost pulzu (bpm) – Za stavu žádného pohybu 1
		 Dospělí, děti, novorozenci
25 až 240 ± 3 číslice
Rychlost pulzu (bpm) – Za stavu žádného pohybu 2, 3
		 Dospělí, děti, novorozenci
25 až 240 ± 5 číslic
1 Masimo SET technologie se snímači Masimo byla potvrzena pro přesnost bez pohybu u studií krve u lidí na zdravých
dobrovolnících z řad mužů i žen se světlou až tmavou pigmentací kůže ve studiích vyvolaní hypoxie v rozsahu 70-100% SpO2
oproti laboratornímu CO-Oximetru a monitoru ECG. Tato změna se rovná +1 standardní odchylka Plus nebo mínus jedna
standardní odchylka zahrnuje 68% obyvatel.
2 Masimo SET technologie se snímači Masimo byla potvrzena pro přesnost bez pohybu u studií krve u lidí na zdravých
dobrovolnících z řad mužů i žen se světlou až tmavou pigmentací kůže ve studiích vyvolaní hypoxie v rozsahu 70-100% SpO2
oproti laboratornímu CO-Oximetru a monitoru ECG. Tato změna se rovná ±1 standardní odchylka, což zahrnuje 68% obyvatel.
3 Masimo SET technologie se snímači Masimo byla potvrzena pro nízkou přesnost perfuze u testování na stole oproti simulátoru
Biotek Index 2™ a simulátoru Masimo se sílou signálu vyšší, než 0.02% a přenesením větším než 5% pro saturaci v rozsahu od
70 do 100%. Tato změna se rovná +1 standardní odchylka Plus nebo mínus jedna standardní odchylka zahrnuje 68% obyvatel.
2 Masimo SET technologie se snímači Masimo Neo byla potvrzena pro přesnost pohybu novorozenců u studií krve u lidí u lidí na
zdravých dobrovolnících z řad mužů i žen se světlou až tmavou pigmentací kůže při provádění třecích a klepavých pohybů při 2
až 4 Hz při amplitudě 1 až 2 cm a neopakovaných pohybů při 1 až 5 Hz při amplitudě 2 až 3 cm ve studiích indukované hypoxie
v rozsahu 70-100% SpO2 oproti laboratornímu CO-Oximetru a monitoru ECG. Tato změna se rovná +1 standardní odchylka
Plus nebo mínus jedna standardní odchylka zahrnuje 68% obyvatel. 1% bylo přidáno k výsledkům na účet očinku fetálního
hemoglobinu přítomného u novorozenců.
5 Masimo SET technologie se snímači Masimo byla potvrzena pro přesnost rychlosti pulzu pro rozsah 25 -240 u testování
na stole oproti simulátoru Biotek Index 2™. Tato změna se rovná +1 standardní odchylka Plus nebo mínus jedna standardní
odchylka zahrnuje 68% obyvatel.
6 Viz nasměrování snímače pro použití (DFU) pro úplné informace o aplikaci. Pokud není označeno jinak, přemístěte opětovně
použitelné snímače minimálně každé 4 hodiny a lepicí snímače minimálně každých 8 hodin.
11 Přesnost snímače je specifikovaný, když je použitý technologií Masimo pomocí kabelu k pacientovi Masimo pro snímače
LNOP, snímače RD SET, snímače LNCS nebo snímače M-LNCS. Čísla představují ramena (chyba RMS v porovnání s
odkazem). Protože jsou měření pulzního oxymetru statisticky distribuovány, dá se očekávat, že pouze dvě třetiny těchto měření
budou spadat do rozsahu ± ramen v porovnání s referenční hodnotou. Pokud není poznamenáno jinak, je přesnost SpO2
specifikována od 70% do 100%. Přesnost rychlosti pulzu je specifikována od 25 do 240 úderů za minutu.
12 typy snímačů Masimo M-LNCS, LNOP, RD SET a LNCS mají stejné optické a elektrické vlastnosti a mohou se lišit pouze
v typu aplikace (lepící/nelepící/na háček a smyčku), délkou kabelu, umístěním optických součástek (horní nebo spodní část
snímače spojená s kabelem) druh/velikost lepicího materiálu a typ konektoru (LNOP 8 pin modulární zástrčka, RD 15 pin
modulární zástrčka, LNCS 9 pin, s kabelem a M-LNCS 15 pin s kabelem). Všechny informace o přesnosti snímačů a pokyny k
aplikaci snímače jsou poskytnuty s připojenými návody k použití snímače.

Odkazy
Technické údaje Vapotherm Precision Flow viz návod k použití Precision Flow.
Na technické údaje snímače SpO2 se podívejte do dokumentace dodané se snímačem.
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Alarmy a poradenské zprávy

Základní výkon přístroje se sestává ze správného dodání příslušného FiO2 na základě klinických
potřeb pacienta tak, jak to odrážejí jejich záznamy SpO2 . Uživatel musí odpovídajícím způsobem
reagovat na poplachy, aby byly zachovány důležité funkce zařízení.
Pomocný kyslíkový modul nevydává poplachy SpO2 . Musí být použito oddělené a samostatné
monitorování pacienta.
Zpoždění poplachového stavu je čas mezi událostí pacienta a dobou, kdy Pomocný kyslíkový modul
detekuje problém. Zpoždění vyvolání signálu poplachu je čas mezi časem, kdy Pomocný kyslíkový
modul detekuje problém a kdy je vyvolán poplach. Maximální zpoždění je přibližně 1 sekundu.
Níže uvedené poplachové a poradenské zprávy se zobrazí, když je případ aktivní a když je Pomocný
kyslíkový modul v automatickém režimu. Záložní %O2 bude dodaný, když chybí signál SpO2 .

Poplach střední priority

Opatření a odstraňování problémů

Málo nabitá baterie - hrozící zastavení provozu

Zapojte Pomocný kyslíkový modul do externí elektrické sítě.

Check SpO2 - Lepicí snímač má ukončenou životnost

Vyměňte snímač, zadejte MANUAL Mode nebo End Case

Check SpO2 - Vadný lepicí snímač

Vyměňte snímač, zadejte MANUAL Mode nebo End Case

Zkontrolujte SpO2 - Vadný kabel

Vyměňte kabel, zadejte MANUAL Mode nebo End Case

Zkontrolujte SpO2 - Vadný snímač

Vyměňte snímač, zadejte MANUAL Mode nebo End Case

Zkontrolujte SpO2 - Nekompatibilní lepicí snímač

Vyměňte snímač, zadejte MANUAL Mode nebo End Case

Zkontrolujte SpO2 - Nekompatibilní kabel

Vyměňte kabel, zadejte MANUAL Mode nebo End Case

Zkontrolujte SpO2 - Nekompatibilní snímač

Vyměňte snímač, zadejte MANUAL Mode nebo End Case

Zkontrolujte SpO2 - Není připojený žádný lepicí snímač

Vyměňte snímač, zadejte MANUAL Mode nebo End Case

Zkontrolujte SpO2 - Není připojený žádný kabel

Vyměňte kabel, zadejte MANUAL Mode nebo End Case

Zkontrolujte SpO2 - Není připojený žádný snímač

Vyměňte snímač, zadejte MANUAL Mode nebo End Case

Zkontrolujte SpO2 - Snímač má ukončenou životnost

Vyměňte snímač, zadejte MANUAL Mode nebo End Case

Zkontrolujte SpO2 - Nerozpoznaný lepicí snímač

Vyměňte snímač, zadejte MANUAL Mode nebo End Case

Zkontrolujte SpO2 - Nerozpoznaný kabel

Vyměňte kabel, zadejte MANUAL Mode nebo End Case

Zkontrolujte SpO2 - Nerozpoznaný snímač

Vyměňte snímač, zadejte MANUAL Mode nebo End Case

Vložte Time Card nebo End Case
Chyba komunikace Precision Flow

Time Card vypršela nebo byla odstraněna. Vložte Time Card
nebo End Case
Obnovte připojení Precision Flow, zadejte MANUAL Mode nebo
End Case

Neplatná verze softwaru Precision Flow

Obnovte připojení Precision Flow Connection nebo End Case a
aktualizujte Precision Flow Software

Chyba komunikace SpO2

Upozornění se samo opraví, zadejte MANUAL Mode nebo End Case

Resetování systému - zkontrolujte nastavení

Zkontrolujte nastavení Stiskněte jakoukoliv klávesu, dotykovou
obrazovku nebo otočte nastavovací ovládací knoflík.
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Tiché poradenské zprávy

Opatření a odstraňování problémů

%O2 u uživatele nastavený limit set %O2 *

Zvýšení %O2 limit upozornění, nebo zadejte režim MANUAL

Používá se záložní baterie

Pomocný kyslíkový modul je v režimu Baterie. Když je externí
výkon ztracen, modul se automaticky přepne do režimu
Baterie.

Baterie je téměř vybitá

Zastrčte Pomocný kyslíkový modul do externí elektřiny

Vapotherm Precision Flow

Vymažte upozornění Precision Flow a zajistěte, aby byl v
režimu chodu jak u přítomných zdrojů vzduchu, tak O2

Zkontrolujte SpO2 - Lepicí snímač má
ukončenou životnost

Vyměňte SpO2 lepicí snímač

Zkontrolujte SpO2 - Kabel má ukončenou životnost*

Vyměňte kabel k pacientovi

Zkontrolujte SpO2 - Kabel má brzy ukončenou
životnost
Zkontrolujte SpO2 - Zkontrolujte připojení
snímače*

Vyměňte SpO2 Kabel k pacientovi
Znovu připojte snímač s dobrým signálem

Zkontrolujte SpO2 - Demo režim*

Znovu připojte snímač s dobrým signálem

Zkontrolujte SpO2 - Zjištěno rušení*

Znovu připojte snímač s dobrým signálem

Zkontrolujte SpO2 - Low Perfusion Index*

Znovu připojte snímač s dobrým signálem

Zkontrolujte SpO2 - Nízký signál IQ*

Znovu připojte snímač s dobrým signálem

Zkontrolujte SpO2 - Hledání pulzu*

Znovu připojte snímač s dobrým signálem

Zkontrolujte SpO2 - Snímač je vadný*

Znovu připojte snímač s dobrým signálem

Zkontrolujte SpO2 - Snímač se spouští*

Znovu připojte snímač s dobrým signálem

Zkontrolujte SpO2 - Snímač má brzy ukončenou
životnost

Vyměňte SpO2 Snímač

Zkontrolujte SpO2 - Snímač je mimo pacienta*

Znovu připojte snímač s dobrým signálem

Zkontrolujte SpO2 - SpO2 režim Pouze*

Znovu připojte snímač s dobrým signálem

Nedostatek lokální paměti

Vymažte předcházející případové soubory z místního úložiště

Lokální paměť je plná

Vymažte předcházející případové soubory z místního úložiště

SpO2 cílová hodnota > 95%

Změňte cílovou hodnotu SpO2 na 95% nebo nižší

SpO2 cílová hodnota< 85%

Změňte cílovou hodnotu SpO2 na 85% nebo vyšší

Blízko doby vypršení

Vložte novou časovou kartu, než vyprší, nebo uzavřete případ

* Tyto tiché poradenské zprávy se stanou poplachem střední priority, pokud to není opraveno do 2 minut.
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Terminologie a zkratky
Dyspnea

Dechová nedostatečnost nebo nedostatek vzduchu

COPD

Chronická obstrukční plicní nemoc

Pi

Index perfuze

APOD

Adaptive Probe-Off Detekce (viz další výklad)

Normoxemie

Normální hladina kyslíku v krvi

Hypoxemie

Nízká hladina kyslíku v krvi

Hyperoxemie

Nadměrně vysoké hladiny kyslíku v krvi / kyselost krve

Regulátor PID

Proporční-integrální-derivativní regulátor

Část 22

Další výklad

Index perfuze
Index perfuze (Pi) je relativní vyhodnocení síly impulzu na místě monitorování, vyjádřené jako číselná
hodnota v rozsahu 0,02% až 20%, kde spodní hodnoty označují slabou sílu pulzu a vyšší hodnoty
označujíc silnou sílu pulzu. Tento index představuje poměr pulzativních součástek krve k nepulzativním
na konkrétním místě, s vyšším počtem označení vyšší proporce pulzatilní krve. Pi se používá k
vyhodnocení relativní účinnosti různých míst aplikace a k upozornění klinických pracovníků na změny v
psychologickém stavu pacienta. Klinicky se často používá, aby pomohl zvolit nejlepší místo pro pulzní
oxymetrii, s tím, že kliničtí pracovníci vybírají místo, ve kterém je Pi ( a tím síla pulzu) nejvyšší.

Automatické řízení FiO2
Automatický řídicí systém FiO2 používá naměřené hodnoty SpO2 pacienta pro řízení dodávky FiO2
na základě potřeb pacienta. Systém se pokouší udržovat hodnotu SpO2 pacienta na cílové hodnotě
nebo blízko předem nakonfigurované cílové hodnoty SpO2 trvalou titrací dodávaného FiO2 na
základě naměřeného SpO2. Systém odpovídá na přechodné změny v SpO2i na dlouhodobé změny v
požadavcích pacientova FiO2 .
Řídicí algoritmus vytváří smyčku odezvy v rámci systému dodávky plynu. Porovnává záznamy
pacientova SpO2 se záznamy předem nakonfigurované cílové hodnoty SpO2 a nastavuje podle toho
rychlost dodání FiO2 . Algoritmus provádí téměř bezprostřední nastavení (do 10 sekund) na změny v
záznamech SpO2 , učí se z minulých změn a připravuje se na krátkodobé změny a tím působí jako to, co
se nazývá proporční-integrální-derivativní regulátor (PID regulátor).
Například algoritmus může pro vést následující automatická nastavení dodávky FiO2 :

•
•
•

Během období normoxie, když je záznam SpO2 stabilní a zůstává nad předem nakonfigurovanou
cílovou hodnotou SpO2 , zahajuje algoritmus postupné přestávání/snižování dodávky FiO2
. Jakmile záznamy SpO2 spadnou pod předem nakonfigurovanou cílovou hodnotu SpO2 ,
nedochází k žádnému přestávání dodávky.
Během období hypoxemie (záznam SpO2 < SpO2 cílová nastavená hodnota), zahájí algoritmus
zvýšení dodávky FiO2 do 10 sekund od zjištění hypoxemie. Dodávka FiO2 se pak trvale zvyšuje,
pokud hypoxemie přetrvává. Rychlost zvýšení FiO2 je proporcionální závažnosti hypoxemie.
Během období hyperoxemie (záznam SpO2> SpO2 cílová nastavená hodnota), zahájí algoritmus
snížení dodávku FiO2. Podle závažnosti hyperoxemie začne snižování do 10 sekund, což vede ke
zvýšenému a udržovanému snižování, dokud pacient zůstává ve stavu hyperoxemie.
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Příloha A
Elektromagnetická kompatibilita (EMK))
Upozornění:

•
•
•
•

Přenosná RF komunikační zařízení (včetně periferních zařízení, jako jsou anténní kabely
a externí antény) se smí používat minimálně ve vzdálenosti 30 cm (12 inches) od jakékoliv
části systému Precision Flow® Pomocného kyslíkového modulu, včetně kabelů určených
společností Vapotherm. Jinak hrozí zhoršení provozních vlastností zařízení.
Je potřeba zamezit použití tohoto přístroje v blízkosti jiného zařízení nebo na jiném zařízení,
protože by to mohlo vést k nesprávné provozní činnosti. Jestliže se nebude možné takovému
použití vyhnout, musí se toto zařízení a jiné zařízení sledovat, abyste měli jistotu, že pracují
normálně.
Použití příslušenství, snímačů a kabelů, které neodpovídají požadavkům výrobce
tohoto zařízení nebo které nedodal výrobce tohoto zařízení, může vést ke zvýšeným
elektromagnetickým emisím nebo snížené elektromagnetické odolnosti tohoto zařízení a
zařízení pak nemusí pracovat správně.
Nepoužívejte žádné kabely nedodané výrobcem tohoto zařízení.

Poučení a prohlášení a výrobce o elektromagnetických emisích
Pomocný kyslíkový modul je určen k použití v elektromagnetickém prostředí s dále uvedenými
parametry.
Zákazník nebo uživatel Pomocného kyslíkového modulu se musí postarat o to, aby se zařízení
používalo v takovém prostředí.
Test emisí
Emise RF
CISPR 11

Emise RF
CISPR 11

Harmonické emise
IEC 61000-3-2
Kolísání napětí/
vydávání záblesků
IEC 61000-3-3
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Třída
Skupina 1

Třída A

Třída A

Vyhovuje

Elektromagnetické prostředí – poučení
Pomocný kyslíkový modul používá RF energii pouze
k jeho interní funkci. Emise RF jsou proto velmi nízké
a pravděpodobně nezpůsobí žádné rušení okolních
elektronických zařízení.
Pomocný kyslíkový modul je vhodný k použití ve všech
Zařízeních jiných než domácích a může být používán v
domácích zařízeních a zařízeních přímo připojených k
Veřejná síť napájená s nízkým napětím, která zásobuje
budovy používané k domácím účelům, pokud dáváte
pozor na následující výstrahu:
Výstraha: Tento přístroj/systém smí používat pouze
zdravotnický odborný personál Toto zařízení / systém
může způsobit rádiové rušení nebo může narušit
provozní činnost okolních zařízení. Může být nezbytné
přijmout preventivní opatření, například jinak nasměrovat
nebo přemístit Pomocný kyslíkový modul případně místo
odstínit.
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Poučení a prohlášení a výrobce o elektromagnetické odolnosti
Pomocný kyslíkový modul je určen k použití v elektromagnetickém prostředí s dále uvedenými parametry. Zákazník nebo
se uživatel Pomocného kyslíkového modulu musí postarat o to, aby se zařízení používalo v takovém prostředí.
Test odolnosti

Elektrostatický
výboj (ESD)
IEC 61000-4-2

IEC 60601
Testovací úroveň

Míra splnění
požadavků

Elektromagnetické prostředí –
poučení

±8 kV kontakt
± 2, 4, 8, a 15 kV vzduch

± 8 kV
± 2, 4, 8, a 15 kV
vzduch

Podlahy musí být dřevěné, betonové
nebo z keramických dlaždic. Jestliže
budou podlahy pokryty syntetickým
materiálem, musí relativní vlhkost
dosahovat minimálně 30 %.
Čekací doba 10 sekund mezi vybitími.

Elektrický rychlý
přechodový/
prasklý
IEC 61000-4-4
Proudový náraz
IEC 61000-4-5

Prudký pokles
napětí, krátká
přerušení a
odchylky napětí u
vstupního vedení
síťového napájení
IEC 61000-4-11

Síťová frekvence
(50/60 Hz)
magnetické pole

±2 kV pro napájecí vedení
± 1 kV pro vstupní/výstupní
vedení
100 kHz rychlost opakování

± 2 kV
± 1 kV
100 kHz rychlost
opakování

± 0.5, 1 a 2 kV vedení k
uzemnění
± 1 kV vedení k vedení

± 0.5, 1, a 2 kV

<5 % Ut
(>95 % dip in Ut)
pro 0,5 cyklu při úhlu fáze 0°,
45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270°, a 315°
40 % Ut
(60 % dip in Ut) pro 5 cyklů
70 % Ut
(30 % dip in Ut) pro 25 cyklů
<5 % Ut
(> 95 % dip in Ut) po dobu 5
sek

30 A/m

± 1 kV

Kvalita síťového napájení musí
odpovídat typickému komerčnímu nebo
nemocničnímu prostředí.

Kvalita síťového napájení by měla být
stejná, jako u běžného komerčního nebo
nemocničního prostředí.

Podle normy

Kvalita síťového napájení by měla být
stejná, jako u běžného komerčního nebo
nemocničního prostředí.
Pokud uživatel Pomocného
kyslíkového modulu vyžaduje trvalý
provoz během přerušení síťového
napájení, doporučujeme, aby byl
Pomocný kyslíkový modul poháněný
z nepřerušovaného síťového napájení
nebo baterie.

30 A/m

Síťová frekvence magnetického pole by
měla být Na úrovních charakteristických
pro běžné umístění V běžném
komerčním nebo nemocničním Okolní
prostředí

IEC 61000-4-8
POZNÁMKA Ut je hodnota síťového napětí A/C před aplikací zkušební hodnoty.
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Příloha A

Poučení a prohlášení a výrobce o elektromagnetické odolnosti
Pomocný kyslíkový modul je určen k použití v elektromagnetickém prostředí s dále uvedenými parametry. Zákazník nebo uživatel
Pomocného kyslíkového modulu se musí postarat o to, aby se zařízení používalo v takovém prostředí.
Test odolnosti

IEC 60601 ÚROVEŇ
TESTU

Míra splnění
požadavků

Elektromagnetické prostředí – poučení
Přenosné nebo mobilní RF komunikační zařízení by mělo
Být používáno ne blíže k žádné části zařízení [ME ZAŘÍZENÍ
nebo ME SYSTÉMU], včetně kabelů, než je doporučováno
vzdálenost oddělení vypočítaná z rovnice
Platné pro frekvenci vysílače.
Doporučené vzdálenosti oddělení
d =1,2√P

Rádiové rušení
šířené po
vedení
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz až 80 MHz
6 Vrms v pásmech
ISM

3Vrms
6 Vrms v pásmech
ISM

Vyzařované
rádiové rušení
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz až 2,7 GHz

3V/m

d =1,2√P 80 MHz až 800 MHz
d =2,3√P 800 MHz až 2,3 GHz
kde P je maximální hodnocení výstupního napájení vysílače
ve wattech (W) podle výrobce vysílače a d je doporučená
vzdálenost oddělení v metrech (m).
Síla pole z pevných RF vysílačů, jak je určeno
elektromagnetickým průzkumema místa, by měla být menší,
než úroveň souladu v každém frekvenčním rozsahu.b
Může dojít k rušení v blízkosti zařízení označeného
následujícím symbolem:

POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MHz, platí vzdálenost oddělení pro vyšší frekvenční rozsahy.
POZNÁMKA 2 Tyto směrnice se nesmí používat ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorpcí a odrazem
od konstrukce, předmětů a lidí.
Síla pole od pevných vysílačů, jako je základní stanice pro rádio (mobilní, bezdrátové) telefony a pozemní mobilní
rádia, amatérské rádio, AM a FM rádiové vysílání nemůže být předpověděno teoreticky s přesností. Pro zpřístupnění
elektromagnetického prostředí kvůli pevným RF vysílačům by měl být zvažován elektromagnetický průzkum místa. Jestliže
Naměřená síla pole v místě, kde je Pomocný kyslíkový modul používán, přesahuje
platnou úroveň souladu uvedenou výše, měl by být Pomocný kyslíkový modul pozorován, abyste ověřili normální provoz. Pokud
je pozorován
abnormální provoz, mohou být nezbytná dodatečná opatření, jako je přesměrování nebo přemístění Pomocného kyslíkového
modulu.
a

b

Nad rozsah frekvence 150 kHz až 80 MHz, by měla být síla pole menší, než [V1] V/m.

Strana 28

3101126-CZ Rev D Vapotherm Pomocný kyslíkový modul Návod k použití

Příloha A

Doporučené vzdálenosti oddělení mezi
přenosným a mobilním RF komunikačním zařízením a Pomocným kyslíkovým modulem
Pomocný kyslíkový modul je určen k použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém je RF rušení regulováno. Zákazník nebo
uživatel Pomocného kyslíkového modulu může pomoci zabránit elektromagnetickému rušení dodržováním minimální vzdálenosti
mezi přenosnými a mobilními RF komunikačními přístroji (vysílači) a Pomocným kyslíkovým modulem tak, jak je doporučeno
níže, podle maximálního výstupního napájení komunikačního přístroje.
Vzdálenost od sebe podle frekvence vysílače
m

Jmenovitý maximální
výkon vysílače
W

50 kHz až 80 MHz
kromě pásem ISM

150 kHz až 80 MHz
v pásmech ISM

800 MHz až 2,5 GHz

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

U vysílačů zařazených do maximálního výstupního napájení neuvedeného výše může být doporučená vzdálenost oddělení d v
metrech(m) odhadnuta pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače, kde P je maximální hodnocení výstupního napájení vysílače
ve wattech (W) podle výrobce vysílače.
POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MHz, platí vzdálenost oddělení pro vyšší frekvenční rozsahy.
POZNÁMKA 2 Tyto směrnice se nesmí používat ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorpcí a odrazem
od konstrukcí, předmětů a osob.
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0297
Vapotherm Inc.
100 Domain Drive
Exeter, NH 03833
USA
Telefon: 603- 658- 0011
Fax: 603- 658- 0181

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

Tato technologie může být patentována,
viz www.vapotherm.com/patents
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