Oxygen Assist Module

for bruk med Vapotherm Precision Flow®
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3101126-NO Rev D Instruksjoner for bruk av Vapotherm Oxygen Assist Module

Symboler
Oppmerksomhet: Se håndboken
Advarsel Les instruksjonene for bruk
Vekselstrøm
Må kun brukes for en pasient
Beskyttende jord
Må ikke dekkes
Type BF klasse 1
Symbolet indikerer at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr må aldri kastes
som usortert kommunalt avfall og må samles separat. Kontakt alltid en autorisert
representant for å få informasjon om avvikling av utstyret.
Enhet på/av
Slå av/avbryt alarmen
Slå alarm av
Batterilading
USB-tilkoblet
Elektronisk pasientjournal
Tilkoblingsstikkontakt for SpO2-pasientkabel
USB-tilkoblingsstikkontakt
Ethernet-tilkoblingsstikkontakt
Tilkoblingsstikkontakt for sykepleier
Tilkoblingsstikkontakt for Precision Flow
Reservert tilkoblingsstikkontakt
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Avsnitt 1 Indikasjoner, advarsler og varsler
Hovedindikasjoner
Oxygen Assist Module er en valgfri modul som vil kun brukes med Vapotherm Precision Flow. Den
er indisert for titrering av oksygen på forespørsel til varme fuktede pustegasser til spontant pustende
pasienter basert på kontinuerlig ikke-invasiv måling av oksygenmetning i blodet.
Oxygen Assist Module er designet for å behandle barn (inkludert nyfødte) og voksne pasienter i
overvåkede kliniske miljøer.

Advarsler og varsler

•
•
•

Advarsel indikerer at en situasjon kan oppstå som er potensielt skadelig for pasienten eller
brukeren.
Forsiktighet indikerer en tilstand som kan føre til skade på utstyret, feilfunksjon eller unøyaktig
drift.
Notat indikerer understrekning av et punkt for å gjøre drift mer effektiv eller lettvint.

Ta deg nødvendig tid til å bli kjent med advarslene, forsiktighetene og merknadene som finnes i
bruksanvisningen og i bruksanvisningen for Precision Flow.
Brukeren av dette produktet har eneansvar for enhver feilfunksjon pga. drift eller vedlikehold utført av
enhver som ikke er opplært av Vapotherm-stab eller offisiell opplæringsdokumentasjon.
Når du håndterer noen som helst del av Precision Flow, følg alltid sykehusets retningslinjer
for infeksjonskontroll og standard forholdsregler. Vapotherm anbefaler også brukere å følge
publikasjonene fra senter for sykdomskontroll (CDC) Retningslinjer for vedlikehold av utstyr for
åndedrettsbehandling og Retningslinjer for forebygging av nosokomial lungebetennelse. Hvis du
ønsker å ha mer informasjon, se bruksanvisningen for Precision Flow.

Generelle advarsler
Føderal lov (USA) begrenser bruken av denne enheten til, eller etter forordning fra en lege. Denne
enheten må kun brukes av klinisk personell som er trent i bruk og drift av Oxygen Assist Module og
Precision Flow.
Service på enheten skal kun utføres av kvalifiserte, sertifiserte serviceteknikere.
Ikke bruk den hvis enheten er skadet eller ikke fungerer riktig. Kontakt din autoriserte koordinator for
kliniske studier.
Ikke bruk den hvis stømledningen er skadet Bruk aldri ledninger bortsett fra den medfølgende. Bruk
aldri skjøteledninger.
ADVARSEL: Ikke modifiser dette utstyret uten tillatelse fra produsenten.
Unnlatelse av å følge denne advarselen kan føre til enhetsfeil eller pasientskade.
Skal kun brukes i kliniske omgivelser med standard pasientovervåking. Operatøren skal stå nær nok til
å kunne høre alarmer.
Skal kun brukes på spontant pustende pasienter. Precision Flow® med eller uten Oxygen Assist
Module anses ikke å være livsstøttende.
Inkorporering av SpO2 i Precision Flow® med Oxygen Assist Module eliminerer ikke
behovet for separat og uavhengig pasientovervåking som angitt av merkingen på
Precision Flow®-systemet. Pasienter med høy insufflasjon av nesen som får oksygen er akutte
og egnet klinisk årvåkenhet skal observeres av pleieteamet. Ytterligere pasientovervåking inkludert
pulsoksimetri er nødvendig hvis Precision Flow® brukes til å gi supplementerende oksygen.
Start aldri automatisk oksygenlevering med Oxygen Assist Module før pasientens SpO2 er stabil.
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Avsnitt 1 Indikasjoner, advarsler og varsler
Hvis du ønsker å ha mer informasjon, se bruksanvisningen for Precision Flow.

Masimo® Advarsler, forsiktighetsregler og merknader
Generelt:

•

Oxygen Assist Module skal kun betjenes av eller under tilsyn av kvalifisert personell.
Håndboken, tilbehør, bruksanvisning, all forholdsregler og spesifikasjoner må alltid leses før
enheten brukes.

Advarsler:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Pasientkablingen må rutes nøye med det formål å redusere muligheten for forvikling eller kvelning.
Sett aldri Oxygen Assist Module eller tilbehøret i en posisjon som kan føre til at enheten faller
på pasienten.
Start eller bruk aldri Oxygen Assist Module før installasjonen har vært bekreftet å være korrekt.
Bruk aldri Oxygen Assist Module under magnetisk resonansavbildning (MR) eller i et MR-miljø.
Bruk aldri Oxygen Assist Module hvis det ser ut til eller mistenkes å være skadet.
Risiko for eksplosjon: Bruk aldri Oxygen Assist Module i nærvær av brennbare
bedøvelsesmidler eller andre brennbare stoffer som er i kombinasjon med luft,
oksygenberikede omgivelser eller nitrogenoksid.
Sikkerhet sikres ved å unngå å stable flere enheter eller plassere noe på enheten under drift.
Følg instruksjonene nedenfor for å beskytte mot personskader:
Unngå å sette enheten på overflater med synlig væskesøl.
Enheten må aldri senkes eller dyppes i væsker.
Ikke forsøk å sterilisere enheten.
Rengjøringsløsningene må kun brukes ved å følge bruksanvisningen.

◦
◦
◦
◦
◦

Enheten må aldri rengjøres mens den er festet til en pasient.

Beskytt mot elektrisk støt ved å alltid fjerne SpO2-sensoren og koble Oxygen Assist Module
fra pasienten før pasienten bades.
Hvis du tror at SpO2-målingen er tvilsom, må pasientens vitale tegn sjekkes først bed å bruke
andre måter og Oxygen Assist Module sjekkes for riktig funksjon.
Unøyaktige SpO2-verdier kan skyldes av følgende:

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Feil applikasjon og plassering av sensor
Forhøyede nivåer av COHb eller MetHb: Høye nivåer av COHb eller MetHb kan
forekomme med en tilsynelatende normal verdi av SpO2. Laboratorieanalyse (COoksimetri) av en blodprøve må alltid utføres hvis du mistenker forhøyede nivåer av COHb
eller MetHb.
Forhøyede nivåer av bilirubin
Forhøyede nivåer av dysfunksjonelt hemoglobin
Vasospastisk sykdom, slik som Raynauds, og perifer vaskulær sykdom
Hemoglobinopatier og syntesesykdommer som talassemier, Hb s, Hb c, sigdceller, osv.
Hypokapniske eller hyperkapniske forhold
Alvorlig anemi
Svært lavt nivå av perfusjon
Ekstrem misregistrering
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Avsnitt 1 Indikasjoner, advarsler og varsler
◦ Unormal pulsasjon eller innsnevring
◦ Alvorlig vasokonstriksjon eller hypotermi
◦ Arterielle katetre og intra-aorta ballongpumpe
◦ Intravaskulære fargestoffer, slik som indocyaningrønt eller metylenblått
◦ Farging og tekstur som skal påføres eksternt, for eksempel neglelakk, akrylnegler, glitter,
◦
•
•
•
•
•
•
•
•

◦

osv.
Fødselsmerker, tatoveringer, misfarging av huden, fuktighet på huden, deformerte eller
unormale fingre, osv.
Forstyrrelser med hudfarge

Forstyrrende stoffer: Fargestoffer eller andre stoffer som inneholder fargestoffer som vil endre
vanlig blodpigmentering, kan føre til feilmålinger.
Oxygen Assist Module må ikke brukes som eneste grunnlag for medisinske beslutninger. Dette
må brukes sammen med kliniske tegn og symptomer
SpO2-målingen på Oxygen Assist Module regnes ikke som en måling av søvnapné.
Oxygen Assist Module kan brukes mens du utfører defibrillering. Dette kan påvirke
nøyaktigheten eller tilgjengeligheten av SpO2-målingen.
Oxygen Assist Module kan brukes mens du utfører elektrokauteri. Dette kan påvirke
nøyaktigheten eller tilgjengeligheten av SpO2-målingen.
SpO2-målingen på Oxygen Assist Module må ikke brukes til analyse av arytmi.
SpO2 er kalibrert hos friske voksne frivillige som har normale nivåer av karboksyhemoglobin
(COHb) og metemoglobin (MetHb).
Oxygen Assist Module eller tilbehør må aldri justeres, repareres, åpnes, demonteres eller
modifiseres. Det kan oppstå skade på personell eller utstyr. Oxygen Assist Module må
returneres for service hvis dette anses å være nødvendig.

Varsler:

•
•
•
•
•
•
•
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Plasser aldri Oxygen Assist Module der pasientene kan endre kontrollene.
Fare for elektrisk støt og brennbarhet: Før enheten rengjøres, må dette alltid slås av og kobles
fra strømkilden.
Pasienter som gjennomgår fotodynamisk terapi kan være følsomme for lyskilder. Pulsoksimetri
må kun brukes under nøye klinisk undersøkelse i korte tidsperioder for minimering av
interferensen med fotodynamisk terapi.
Oxygen Assist Module må aldri plasseres på elektrisk utstyr som kan påvirke enheten, slik at
den ikke fungerer som den skal.
Hvis SpO2-verdier indikerer hypoksemi, bør en laboratorieblodprøve tas for bekreftelse av
pasientens tilstand.
Hvis Lav perfusjon vises ofte, skal du finne et bedre overvåkingssted. I løpet av denne
perioden, må pasienten vurderes, og hvis indikert, skal oksygeneringsstatus verifiseres på
andre måter.
Endre applikasjonsstedet eller bytt ut SpO2-sensoren og/eller pasientkabelen når «Replace
sensor» og/eller «Replace patient cable», eller vedvarende melding om dårlig signalkvalitet
(for eksempel «Low SIQ») vises. Meldingene kan anviser at overvåkingstiden er oppbrukt på
pasientkabelen eller sensoren.
3101126-NO Rev D Instruksjoner for bruk av Vapotherm Oxygen Assist Module

Avsnitt 1 Indikasjoner, advarsler og varsler
• Hvis Oxygen Assist Module brukes under total kroppsbestråling, skal SpO -sensoren holdes
2

•
•
•

•
•
•

alltid utenfor strålingsfeltet. I tilfelle sensoren utsettes for stråling, kan avlesningen være
unøyaktig, eller enheten kan lese null for perioden med aktiv bestråling.

Målevariasjoner kan være dype og påvirkes av prøvetakingsteknikk samt pasientens
fysiologiske forhold. Resultater som viser inkonsekvens med pasientens kliniske status, må
alltid gjentas og/eller suppleres med tilleggstestdata. Blodprøver skal alltid analyseres med
laboratorieinstrumenter før klinisk beslutning med det formål å forstå pasientens tilstand.
Oxygen Assist Moduleeller tilhørende tilbehør må aldri senkes i rengjøringsmidler eller prøv
aldri å sterilisere ved autoklav, bestråling, damp, gass, etylenoksid eller annen metode. Dette
kan skade enheten.
Fare for elektrisk støt: Utfør periodiske tester med det formål å verifisere at
lekkasjestrømmersom brukes på pasienter kretser og systemet finnes innenfor akseptable
grenser som har vært spesifisert av gjeldende sikkerhetsstandarder. Den samlede
lekkasjestrømmen må kontrolleres og være i samsvar med IEC 60601-1 og UL60601-1.
Lekkasjestrømmen til systemet må sjekkes ved tilkobling av eksternt utstyr til systemet. Test
enheten på nytt før videre bruk når en hendelse som komponentfall på ca. 1 meter eller mer
eller søl av blod eller andre væsker oppstår. Personskader kan oppstå.
Produktavhending - Overhold lokale lover om avhending av enheten og/eller tilbehør.
Minimer radioforstyrrelser ved å unngå å plassere annet elektrisk utstyr som avgir
radiofrekvensoverføring i nærheten av Oxygen Assist Module.
Bytt ut SpO2-kabelen eller sensoren hvis en erstatningssensor eller Lav SIQ vises kontinuerlig
mens påfølgende pasienter overvåkes etter å ha fullført feilsøkingstrinn som er oppført i
håndboken.

Notater:

•
•
•
•
•

Bruk aldri en funksjonstester for vurdering av nøyaktigheten av SpO2-målingen på Oxygen
Assist Module.
Ekstreme lys med høy intensitet (slik som pulserende strobelys) som er rettet mot SpO2sensoren kan føre til at Oxygen Assist Module kan ikke oppnå en nøyaktig avlesning.
SpO2-pasientkablingen må aldri sløyfes inn i en tett spole eller vikles rundt enheten. Dette kan
skade pasientkabler.
Ytterligere informasjon som er spesifikk for Masimo-sensorene som er kompatible med
Oxygen Assist Module, inkludert data om parameter/måling i tilfelle bevegelse og lav
perfusjon, kan oppdages i sensorens bruksanvisningen.
SpO2-kabler og sensorer har X-Cal™-teknologi og vil brukes til å minimere risikoen for
unøyaktige avlesninger og uventet tap av pasientoppfølging. Se bruksanvisningen for kabel
eller sensor og sjekk den angitte varigheten av pasientoppfølging.

Enheten er dekket av ett eller flere patenter som kan sjekkes på: www.masimo.com/patents.htm
INGEN UNDERFORSTÅTT LISENS: Besittelse eller kjøp av enheten overfører ikke uttrykkelig eller
underforstått lisens for bruk av enheten med uautoriserte sensorer eller kabler som, alene eller i
kombinasjon med enheten, dekkes av omfanget av ett eller flere av patentene som gjelder enheten.
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Avsnitt 2 Driftsprinsipper
Vapotherm Oxygen Assist Module er utformet for å arbeide med Precision Flow-system for å
håndtere oksygentilførsel iht pasientens kliniske behov som gjenspeiles i deres SpO2-lesing.
Det automatiske kontrollsystemet bruker en proprietær tilbakemeldingsalgoritme som kan spore
pasientens oksygenmetning og utfører en automatisk justering av oksygenkonsentrasjonen som
leveres gjennom respiratorisk støtte.

Vapotherm Oxygen
Assist Module

Vapotherm Precision Flow

Vapotherm Oxygen Assist Module bruker påvist pulsoksymetri og gassleveringsteknologier til
Precision Flow og en proprietær algoritme som kan brukes til å øke eller redusere %O2-innstillingen
i et forsøk på å opprettholde en målverdi for SpO2. Klinikeren setter målverdien til SpO2 og systemet
bruker algoritmen som kombinerer analyse av målinger i sanntid og trender for valg av riktig %O2levering. Bruken av smarte algoritmer for gjennomsnittsberegning og hysterese av Masimo SET™
SpO2-skjermen beskytter systemet mot artefakt som kan føre til for rask sykling av O2-levering.
Oxygen Assist Module er beregnet for bruk sammen med Precision Flow System, som kontrollerer
leveringen av %O2 basert på en innstilling som vil sendes fra Oxygen Assist Module eller settes på
Precision Flow manuelt.
Oxygen Assist Module kommuniserer med Precision Flow ved bruk av den serielle grensesnittporten
som finnes på baksiden av Precision Flow.
MERK: Noen klinikere er av den oppfatning at de maksimale bølgelengdene og strålingseffekten av
lysdioder som vil anvendes i SpO2-sonden, er nyttige. Masimo-sensorer bruker røde og infrarøde
lysdioder. Diodene avgir henholdsvis 660 nm og 905 nm og har en stråleeffekt på mindre enn 15MW.
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Avsnitt 3 Komponenter
Vapotherm Oxygen Assist Module består av følgende deler:

•
•
•
•

Oxygen Assist Module
Stangmontering
Strømforsyning
Masimo SpO2-pasientkabel

ADVARSEL:	Strømadapteren er den eneste adapteren som har vært godkjent for bruk
med Oxygen Assist Module og gir 12VDC til Oxygen Assist Module. Kontakt
Vapotherm hvis du mener at strømadapteren ikke fungerer, eller hvis du trenger
en erstatning. Strømadapteren må kun brukes som angitt av Vapotherm.
Masimo-sensorer er tilgjengelige separat. Godkjente Masimo-sensormodeller inkluderer følgende:

•
•
•

LNCS®-selvklebende sensorer
LNCS® Neo-3-selvklebende sensorer
RD SET™-sensorer

ADVARSEL:	Anvendte deler som kan brukes sammen med Oxygen Assist Module er
Masimo SpO2-sonder som er referert ovenfor. Se Masimo medfølgende
dokumenter for detaljer.
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Avsnitt 4 Montering og tilkoblinger
Systemmontering
1.
2.
3.
4.

Fest Oxygen Assist Module på enheten for stangmontering.
Monter Oxygen Assist Module på rullestativet som er godkjent av Vapotherm som vist.
Ta ut silikonpluggen i oksygensensordekselet som finnes på baksiden av Precision Flow.
Kommunikasjonskabelen må plugges til Oxygen Assist Module og de to tommelskruene må
strammes.
Kommunikasjonskabelen må kobles til Oxygen Assist Module inn i grensesnittporten til
Precision Flow.
Strømforsyningen må kobles til Oxygen Assist Module inn i Oxygen Assist Module og til et
stikkontakt som er merket «Hospital Grade» eller «Only Hospital».

5.
6.

MERK: Bekreft riktig retning på strømforsyningskontakten når den plugges inn i Oxygen
Assist Module.
ADVARSEL: Oxygen Assist Module må ikke plasseres slik at frakobling fra enheten er vanskelig.

Sensortilkobling

•

Koble SpO2-pasientkabelen til SpO2-kontakten på koblingspanelet til Oxygen Assist
Module. Se Feste sensoren til pasientkabelen i Masimo BRUKSANVISNINGER og finn mer
informasjon om hvordan du kobler til sensoren.

Oxygen
Assist
Module
montert og
koblet til
Precision
Flow and
strøm

SpO2-pasientkabel

Vapotherm Oxygen Assist Module-koblingspanel

EMR-tilkobling

USB

SpO2-pasientkabel
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Ethernet
Tilkobling til
sykepleier

Precision Flowkommunikasjon
Timekort

Likestrøm
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Avsnitt 5 Kontroller og skjerm
Oxygen Assist Module styres ved å bruke to faste taster (På/Av; Slå av alarmen), en kontrollbryter
for innstillinger og en berøringsskjerm. Ved tilkobling av enheten til Precision Flow og til pasienten
ved å bruke en SpO2-sensor, vil Oxygen Assist Module gi manuell kontroll (manuell modus) eller
automatisk kontroll (automatisk modus) for levering av oksygen.
Bruke menyer

•

Trykk på ønsket menyfane og hente frem en meny. Parameterboksene vil omdirigere deg til
den tilhørende menyen.
Notater:
Med mindre annet er angitt, vil endringene i innstillingene tre i kraft etter å trykke på tasten.

Still
alarm

1
2
3
4

Pasienttypeindikator
Trendskjerm
Pasient-ID, klokkeslett og dato
Alarmstoppindikator (krysset når den settes til lydløs)

På/Av

5
6
7
8

Meldingsskjerm
%O2-modus (auto; manuell)
Parameterbokser (trykk for å hente frem menyer)
Menytaster

Merk: Oxygen Assist Module er kalibrert og viser funksjonell oksygenmetning. Verdiene som vises for
SpO2 og %O2 på trendskjermen normaliseres i prosent.
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Avsnitt 6 Oppstart og grunnleggende oppsett
Systemoppsett
1.

Konfigurer Precision Flow ved å følge bruksanvisningen til Precision Flow. Koble
tilførselsslangene for oksygen og luft og korriger inntakene, og koble dem deretter til
stikkontaktene. Kople til strømledning.

2.

Koble Oxygen Assist Module-enheten til strøm. «Splash Screen» vises mens systemet
slås på. På/av-tasten vil brukes for å kunne slå på enheten når den er tilkoblet strøm. Velg
systemmenyen. Innstill TID og DATO til deres riktige verdier.

3.

Konfigurer Auto Mode Override (Overstyring av automatisk modus) til ønsket innstilling. De
tilgjengelige alternativene er: Exit Auto Mode (Avslutt automatisk modus), 120, 90, 60, 30,
15, eller 5 sekunder. «Auto Mode Override» bestemmer hvordan Oxygen Assist Module vil
svare på en manuell endring av %O2-levering ved bruk av Precision Flow når Oxygen Assist
Module finnes i Auto Mode (automatisk modus). Manuell endring i %O2 på Precision Flow
ved å velge «Exit Auto Mode» (Avslutt automatisk modus) vil umiddelbart konfigurere Oxygen
Assist Module i manuell %O2 modus. En manuell endring i %O2 på Precision Flow etter valg av
«120/90/60/30/15/5» sekunder vil undertrykke titrering i Auto Mode (automatisk modus) av %O2
for denne perioden før Oxygen Assist Module starter automatisk titrering av %O2 på nytt.

4.

Konfigurerer ønsket høyttalervolum og skjermens lysstyrke.

Systemtilgang
PIN-koder kreves for å få tilgang til programvareoppdateringer, saksdata og institusjonelle
standarder.
Standard PIN-koder:
Programvareoppdatering - 1234
Administrer saksdata - 5678
Institusjonelle standarder - 0987
PIN-koder kan endres på systemskjermen ved å bruke Tilgang-fanen.

Avsnitt 7 Pasientinnleggelse
Pasientmenyen kan brukes til å velge pasienttype og pasientspesifikke innstillinger og starte en ny
sak og bytte mellom auto og manuell %O2-modus.
1.

Innstill pasienttype (nyfødt), %SpO2-mål, øvre og nedre område for %SpO2, Sikkerhetskopier
%O2, og alarmgrense for %O2.

2.

Trykk på Start sak. Når en ny sak vil startes, vil Oxygen Assist Module oppretter en ny pasientID som består av et dato- og tidsstempel. Pasient-ID-en vises øverst på alle skjermbilder.
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Avsnitt 8 Alarmoppsett
Alarmindikasjoner
Oxygen Assist Module kunngjør 1 alarmnivå:

•

Middels prioritet-alarm: Blinkende gult; utbrudd av 3 pip.

Oxygen Assist Module viser lydløse meldinger i meldingsområdet.
Notater:
Før en ny sak startes, må det bekreftes at pasientsensoren er frakoblet og alarmsystemet er
funksjonelt ved å se at en «No Sensor Connected»-alarm (Ingen sensor tilkoblet) vil aktiveres.
Alarmmeldinger sykler i meldingsområdet.
Se avsnittet Alarm- og statusmeldinger, da det inneholder en liste over alarmmeldinger og
nødvendige tiltak.
Se bruksanvisningen for Precision Flow, da det inneholder alarmindikasjoner.

Slå av/avbryt alarmen

•

Trykk på Alarm Silence-tasten og demp alle alarmer i 2 minutter.

Merk: Et krysset bjelleikon vises øverst øverst til høyre på skjermen hvis alle
alarmer er dempet.
Advarsler:
Hvis alarmene er satt til lydløs i 2 minutter, vil en påfølgende alarm med samme alarmprioritet ikke
aktiveres i løpet av 2-minutters periode mens alarmen er satt til lydløs.
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Avsnitt 9 SpO2-oppsett
Valg og plassering av sensor
Vurder følgende ved valg av en sensor:
Pasientens vekt
Pasientens aktivitetsnivå
Pasientens perfusjonsnivåer
Tilgjengelige steder for sensor
Forventet varighet for overvåking av SpO2

•
•
•
•
•

Masimo-sensormodeller inkluderer følgende:
LNCS®-gjenbrukbare sensorer (1)
LNCS®-selvklebende sensorer (2)
LNCS® Neo-3-selvklebende sensorer (3)
RD SET-sensorer (4)

•
•
•
•

Påfør sensoren som følger:
1.
2.
3.

Rengjør applikasjonsstedet. Fjern neglelakk, dersom dette er nødvendig.
Velg en passende sensor og bruk den i samsvar med sensorens dokumentasjon.
I tilfelle sterkt lys, må applikasjonsstedet dekkes med ugjennomsiktig materiale. (Direkte sollys,
kirurgiske og fluorescerende lys, bilirubinlamper og varmelamper med infrarød kan forstyrre
sensorens ytelse.

Sjekk mer informasjon på anvendelse av sensoren ved å se Valg av sted i Masimo-BRUKSANVISNINGEN.

Advarsler:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kun godkjente Masimo-oksimetrisensorer kan brukes til SpO2-målinger. Andre sensorer kan
forårsake unøyaktig avlesning av SpO2.
Før sensoren tas i bruk, må sensordokumentasjonen leses nøye, inkludert alle advarsler,
forsiktighetsregler og instruksjoner.
Nøyaktigheten av målingene for pulsoksimetri kan påvirkes negativt av omgivelsesforhold, feil i
sensorapplikasjon og pasientbevegelse.
Sensoren må aldri brukes på en ekstremitet med blodtrykksmansjett, arteriekateter eller
intravaskulær linje.
Betydelige nivåer av dysfunksjonelt hemoglobin (HbCO eller MetHb) kan føre til unøyaktige
målinger.
Bruk aldri en skadet sensor eller skadede pasientkabler.
Bruk aldri en sensor med eksponerte optiske komponenter.
Bruk aldri sensorer i MR-miljøer. Ledende strøm kan føre til forbrenning.
Bruk av sensoren under defibrilleringsfasen kan føre til feilmålinger.
Feil anvendelse og langvarig bruk av sensoren kan føre til vevskader. Påføringsstedet må
inspiseres ofte for å kunne sikre at riktig sensorposisjon opprettholdes, og hudirritasjon oppdages.
Pakk aldri sensoren for tett.
Bruk aldri overdreven spenning på sensorkabler.
Senk aldri sensoren eller pasientkablene i vann, løsemidler eller rengjøringsløsninger. Sensor,
kontakter og pasientkabler er ikke vanntette.
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Avsnitt 9 SpO2-oppsett
• Sensor- eller pasientkablene kan ikke steriliseres ved bestråling, damp eller etylenoksid. Se

rengjørings- og sterilisasjonsinstruksjonene som finnes i dokumentasjonen for gjenbrukbare
pulsoksymetrisensorer og pasientkabler.

	Merk: Sensorene som er brukt med enheten kan settes i en kategori for overflateenheter
som kommer i kontakt med huden i en begrenset periode. Sensorene har bestått
biokompatibilitetstesten som ble anbefalt og er derfor i samsvar med ISO 10993–1.

Visning av SpO2-parameterboks

Merk: Indikatorlysene gir informasjon om Signal IQ. Grønn refererer til Signal IQ-verdier som er lik eller
større enn 0,3%. Rød refererer til Signal IQ-verdier som er mindre enn 0,3%.
SpO2-området finnes mellom 1 og 100%. «---»-verdien indikerer at ingen måling er tilgjengelig.
Visningsområdet for puls finnes mellom 1 og 240 bpm. «---»-verdien indikerer at ingen måling er tilgjengelig.
Merk: SpO2, puls, og Signal IQ vil oppdateres en gang per sekund.

Måloppsett for SpO2
1.

Trykk på SpO2-målboksen på startskjermen, eller velg Pasientmenyen og konfigurer SpO2-målet.

2.

Trykk på %SpO2-målparameterboksen som finnes på berøringsskjerm, og konfigurer pasientens
målverdi for SpO2 ved å bruke innstillingsknappen.
Konfigurer målintervallet ved å trykke på parameterbokser for øvre og nedre intervall for
%SpO2 på berøringsskjermen, og konfigurer prosentforskjellen fra %SpO2-målverdi ved å bruke
innstillingsknappen.

3.

MERK: Innstilling av målintervallet endrer ikke målverdien for SpO2. Innstillingen vil justere
tiden i beregningen ved vurdering av trender.
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Avsnitt 10 %O2-oppsett
Mål og formål: Det automatiske kontrollsystemet for %O2 bruker pasientens målte verdier for SpO2
med det formål å kontrollere levering av %O2 i samsvar med pasientbehov. Etter aktivering av den
automatiske kontrollmodusen for %O2 , vil systemet prøve å opprettholde pasientens SpO2-nivå på
eller nær et forhåndskonfigurert målverdi for SpO2 (se Videre lesning).
1.

Velg Pasientmeny og konfigurer %O2-modus.

2.

Trykk på parameterboksen Sikkerhetskopier %SpO2 som finnes på berøringsskjerm, og
konfigurer pasientens sikkerhetskopiering av SpO2 ved å bruke innstillingsknappen.
Merk: Se beskrivelse av Tilbakeslag %O2-funksjonalitet på neste side for å ha mer informasjon.

3.

Sett inn tidskort for Oxygen Assist Module og trykk på Start sak. Trykk du på O2 Mode AUTOknappen når pasienten er stabil og innstill enheten i Auto Mode (standardmodus er manuell).

	Merk: Aktiver Auto %O2 Mode (automatisk modus) ved å sette inn et tidskort og aktivere
pasientsak på Oxygen Assist Module.
4.

Startskjermen vil nå vise AUTO mode (automatisk modus) og Oxygen Assist Module vil starte
automatisk titrering av %O2 basert på pasientens SpO2-nivå og den angitte målverdien for
%SpO2. %O2 som leveres av Precision Flow kan være mellom 21 og 100%, med mindre det er
satt en grense for %O2. Den leverte mengden %O2 kan sees på Precision Flow-skjermen eller på
startskjermens grafisk trendvisning av Oxygen Assist Module Home.
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Avsnitt 10 %O2-oppsett
Tilbakeslagsfunksjonalitet for %O2
I tilfelle korte forekomster av ugyldige eller upålitelig SpO2-verdier, vil en feilmelding vises og den vil
gjenspeile feiltilstanden og Oxygen Assist Module vil fortsette å levere den beregnede mengden %O2
til SpO2-avlesningen blir gyldig og pålitelig.
Så lenge SpO2-signalet er ugyldig eller upålitelig, vil %O2-levering innstilles til det største av følgende:

•
•
•

Backup %O2-innstilling.
Grunnleggende %O2-innstilling, algoritme beregnet som verdien som kreves for å holde
pasienten på SpO2-settpunktet mens Oxygen Assist Module var i Auto %O2 Mode (automatisk
modus).
Den midterste verdien av de tre siste Auto-verdiene for %O2 som ble levert før SpO2-feilen.

Oxygen Assist Module vil automatisk gå ut av automatisk modus i følgende situasjoner:

•
•

Klinisk personale endrer innstillingene for %O2 ved Precision Flow. Oxygen Assist Module oppfører
seg i samsvar med innstillinger for Auto Mode Override (Overstyring av automatisk modus).
Oxygen Assist Module oppdager ugyldige eller upålitelige verdier for SpO2 som beskrevet
ovenfor ien periode på mer enn 2 minutter.

I tilfelle Oxygen Assist Module har gått ut av Auto-modus, må pasienten, sensorplasseringen,
tilkoblinger og innstillinger sjekkes. Når dette er indikert, må Oxygen Assist Module innstilles tilbake til
automatisk modus i Pasientmenyen.

Avsnitt 11 Systemavstenging
Avstengning av systemet
1.

Velg End Case (Avslutt sak) på Patient menu(pasientmeny).

2.

Slå av Oxygen Assist Module ved å trykke på På/Av-knappen. Fjern den medfølgende
strømadapteren fra stikkontakten.

Avsnitt 12 Grafisk trend-skjerm
Trenddata vil nå vises på startskjermen. Den viser trendverdier for SpO2 (blå) og %O2 (grønn) med de
siste verdiene på høyre side av skjermen og eldste til venstre på skjermen. %O2 -alarmgrense vises
med den stiplete røde linjen. Trendskjermen oppdateres hvert sekund. Trenddataene kan også vises
på Trend-skjerm, der tiden for trendvisningen kan justeres.
Trenddataene kan vises på Trend-skjermen og visningen kan endres ved å bruke
navigasjonsknappene.

Avsnitt 13 Logging av variabler
Følgende variabler vil logges med intervaller på ett sekund og lagres på ubestemt tid i ikke-flyktig minne.
Det ikke-flyktige minnet beholder innstillingene etter et strømbrudd eller etter at systemet er slått av.

•
•
•
•

Tidsstempel
SpO2
%O2
Auto/Manuell modus
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Avsnitt 14 Rengjøring og desinfisering
Oxygen Assist Module må alltid blir rengjort og desinfisert mellom pasienter. Følg trinnene nedenfor for
å sikre en ren og desinfisert enhet.

•
•

Tørk av hovedenheten med Super Sani-Cloth®.
Undersøk for synlig tilsøling. Hvis synlig tilsøling er tilstede, bruk en børste (f.eks. Spectrum M16børste) for å fjerne synlig tilsøling.

•

Fukt modulen med en annen Super Sani-Cloth®. Hold overflaten våt i minst seks minutter. Bruk
flere Super Sani-Cloth® om nødvendig.
Forsiktighet: Ikke bruk blekemidde, organiske løsninger eller slipende rengjøringsmidler.

For rengjøring- og desinfiseringsinstruksjoner for Precision Flow, se bruksanvisningen for Precision Flow.
For rengjøring- og desinfiseringsinstruksjoner for SpO2--sensoren og pasientkabelen, se instruksjonene
som følger med sensoren.

Avsnitt 15 Nedlasting av data
1.

Sett USB-stasjonen inn i Oxygen Assist Module.

2.

Velg Saksdata og skriv inn PIN på Systemskjermen.

3.

Velg Saksfil eller Saksfiler du ønsker å laste ned, og trykk på Last ned-knappen.
MERK: Det kan ta flere minutter å fullføre nedlasting av flere store Saksfiler.

4.

Når du har lagret dataene, trykker du på OK og fjerner du USB-stasjonen.

5.

Slett Saksfiler med det formål å fjerne Lokal lagring.

Avsnitt 16 Programvareoppdateringer
1.

Sett USB-stasjonen med programvarefil inn i Oxygen Assist Module.

2.

Velg Oppdateringer og skriv inn PIN på Systemskjermen.

3.

Velg Oppdater programvare.
MERK: Systemet vil starte på nytt gjennom oppdateringsprosessen til programvaren

Avsnitt 17 Referert dokumentasjon
Se instruksjoner for Precision Flow ved å gå til vårt nettsted www.vapotherm.com
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Avsnitt 18 Feilsøking og støtte
Generelt
Hvis du trenger hjelp med Oxygen Assist Module fra Vapotherm, ikke nøl med å kontakte Vapothermteknisk supportavdeling på TS@vtherm.com.
Oxygen Assist Module har et batteri som kan skiftes av brukeren. Monteringsplaten på baksiden av
Oxygen Assist Module må fjernes med det formål å få tilgang til batterirommet. Ta ut gammelt batteri
og bytt ut med et nytt batteri (Kontakt teknisk supportavdeling fra Vapotherm på TS@vtherm.com).
Før enheten brukes, må en visuell inspeksjon av skjermen, kabinettet og ledningene utføres med det
formål å bekrefte at det finnes ingen synlige skader.

Feilsøking: SpO2
Tilstand

Uten signal:
SpO2 og PR ved 0

Unøyaktig
SpO2-verdier

Sannsynlig årsak

Handling

Klinisk (pasienttilstand).

Sjekk pasienten.

Ikke tilkoblet sensor.

Sjekk sensor- og kabeltilkoblinger.

Sensor ut av pasienten.

Sjekk sensorapplikasjonen.

Sensor eller kabler er skadet.

Sjekk sensoren og kablene. Bytt dem ut
om nødvendig.

Overdreven pasientbevegelse eller
elektrokirurgisk interferens.

Hold pasienten stille om mulig. Sjekk
sensoren og sensorapplikasjonen. Flytt
sensoren til et annet sted eller bruk en
sensor som tåler mer bevegelse.

Klinisk (pasienttilstand).

Sjekk pasienten.

For mye omgivende lys.

Sjekk sensoren. Dekk sensoren med
ugjennomsiktig materiale.

Overdreven bevegelse.

Hold pasienten stille om mulig. Sjekk
sensoren og sensorapplikasjonen. Flytt
sensoren til et annet sted eller bruk en
sensor som tåler mer bevegelse.

Neglelakk på applikasjonsstedet.

Fjern neglelakk.

Sensoren har vært påført på
en ekstremitet som har en
blodtrykksmansjett, arteriekateter eller
intravaskulær linje.

Ta sensoren til et annet sted.
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Avsnitt 19 Spesifikasjoner
Fysiske egenskaper
Dimensjoner:

Høyde 9”, bredde 9”, dybde 4”

Vekt:

1.8 kg

Montering:

Enhet for stangmontering av VESA Oxygen Assist Module.

Tilkoblinger:

Med Oxygen Assist Module-kommunikasjonskabel til Precision Flow

Systemkrav
Strøm:

Den medfølgende 12VDC strømforsyningen opererer over 100-240VAC, 18W,
47-63Hz
Strømadapteren gir magnetisk isolasjon av Oxygen Assist Module til
strømforsyningen.

Batteri:

Li-ion, 34-37 Wh, internt

Ekstern batterilader:

Ikke aktuelt

Miljø
Omgivelsestemperatur: 18-30 °C
Drift:

Relativ omgivelsefuktighet: 20-90 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende
Omgivelsetrykk: Standard atmosfærisk (skal ikke brukes i hyperbariske forhold)

Lagring og forsendelse:
Kontakt med pasient:

Omgivelsestemperatur: -10- +50°C
Relativ omgivelsefuktighet: 20-90 % relativ fuktighet
Indirekte ved bruk av SpO2-sensor og Precision Flow O2-kanyle

Beskyttelse mot væskeinntrengning: IPX2 – dryppsikker
Trykkområder for alarmlyd

Middels prioritetsalarm 65dBA maksimum ved voluminnstilling 10

Driftshøyde

2000 meter

Innganger
Sensorer:

SpO2-kontakt for Masimo-grensesnittkabel med pasienten

Ekstern enhetskommunikasjon:

Tilkobling til Precision Flow ved å bruke Oxygen Assist Modulekommunikasjonskabel

Utganger
RJ45-tilkobling:

ADVARSEL: Tilkoblingen er ikke ment for nettverkstilkobling. Dette skal
kun brukes for Vapotherm-bruk.

MERK: Oxygen Assist Module-systemet består av Oxygen Assist Module og medfølgende
strømadapter. Den medfølgende strømadapteren er beskyttelsesklasse I-enhet.
ADVARSEL: Unngå risikoen for elektrisk støt ved å koble dette utstyret til en strømforsyning
med beskyttende jord.
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Standarder
IEC 60601-1:2005 (tredje utgave)
+ CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007
+ A1:2012 (eller IEC 60601-1:
2012-omtrykk)
IEC 60601-1-10:2007, AMD1:2013
for bruk i forbindelse med IEC
60601-1:2005, COR1:2006,
COR2:2007, AMD1:2012

Medisinsk elektrisk utstyr – Del 1: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og
viktig ytelse

Medisinsk elektrisk utstyr – Del 1-10: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet
og viktig ytelse – Sikkerhetsstandard: Krav til utvikling av fysiologiske regulatorer
med lukket sløyfe (FDA-konsensusstandard FR-anerkjennelsesnummer 19-9)

IEC 60601-1-6:2010, AMD1:2013
for bruk i forbindelse med IEC
62366:2007, AMD1:2014 and
IEC 60601-1:2005, COR1:2006,
COR2:2007, AMD1: 2012 eller
tilsvarende konsolidert versjon IEC
60601-1: 2012 (utgave 3.1)

Medisinsk elektrisk utstyr – Del 1-6: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet
og viktig ytelse – Sikkerhetsstandard: Brukervennlighet

IEC 60601-1- 8: 2006 (Andre
utgave) + Endring1: 2012 for bruk i
forbindelse med IEC 60601-1: 2005
(Tredje utgave) + Endring1: 2012

Del 1-8: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og viktig ytelse –
Sikkerhetsstandard: Generelle krav, tester og veiledning for alarmsystemer i
medisinsk elektrisk utstyr og medisinske elektriske systemer

IEC 60601-1-2. Ut. 4.0 (2014-02)

Generelle krav til sikkerhet – Sikkerhetsstandard: Elektromagnetisk
kompatibilitet – Krav og tester

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

Medisinsk elektrisk utstyr – Del 2-61: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet
og viktig ytelse til pulsoksymeterutstyr

IEC 62304:2006 (Første utgave) +
A1:2015
(eller IEC 62304:2015 CSV)

Programvare for medisinsk utstyr: Livssyklusprosesser-programvare

IEC 62366-1:2015

Medisinsk utstyr – Del 1: Anvendelse av brukbarhetsteknikk på medisinsk utstyr
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Avsnitt 19 Spesifikasjoner
Nøyaktighetsspesifikasjoner til Masimo SET®
Metning (% SpO2) – Under forhold uten bevegelse 1
		 Voksne, barn
70% - 100% ± 2 sifre
			
0% - 69% uspesifisert
		 Nyfødte
70% - 100% ± 3 sifre
			
0% - 69% uspesifisert
Metning (% SpO2) – Under forhold uten bevegelse 2, 3
		 Voksne, barn
			
		 Nyfødte
			

70% - 100% ± 3 sifre
0% - 69% uspesifisert
70% - 100% ± 3 sifre
0% - 69% uspesifisert

Hjertefrekvens (bpm) – Under forhold uten bevegelse 1
		 Voksne, barn, nyfødte
25 til 240 ± 3 sifre
Hjertefrekvens (bpm) – Under forhold med bevegelse 2, 3
		 Voksne, barn, nyfødte
25 til 240 ± 5 sifre
1 Masimo SET-teknologien med Masimo-sensorer har blitt validert for nøyaktighet ved tilstander uten bevegelse i studier av
humant blod på friske voksne mannlige og kvinnelige frivillige med lys til mørk hudpigmentering i studier om indusert hypoksi i
intervallet mellom 70 og 100% for SpO2 mot et CO-oksymeter og EKG-monitor. Denne variasjonen er lik ±1 standardavvik. Ett
standardavvik omfatter 68% av befolkningen.
2 Masimo SET-teknologien med Masimo-sensorer har blitt validert for nøyaktighet ved tilstander uten bevegelse i studier av
humant blod på friske voksne mannlige og kvinnelige frivillige med lys til mørk hudpigmentering mens gni- og tappebevegelser
utføres, ved 2 til 4 Hz ved en amplitude på 1 til 2 cm og en ikke-repeterende bevegelse mellom 1 til 5 Hz ved en amplitude på
2 til 3 cm i studier om indusert hypoksi i intervallet mellom 70 og 100% for SpO2 mot et CO-oksymeter og EKG-monitor. Denne
variasjonen er lik ±1 standardavvik, som omfatter 68% av befolkningen.
3 Masimo SET-teknologien har blitt validert for lav perfusjonsnøyaktighet i benktopptesting mot en Biotek Index 2™-simulator
og Masimos simulator med signalstyrker på mer enn 0,02% og overføring på mer enn 5% for metninger fra 70 til 100%. Denne
variasjonen er lik ±1 standardavvik. Ett standardavvik omfatter 68% av befolkningen.
4 Masimo SET-teknologien med Masimo Neo-sensorer har blitt validert for nøyaktighet ved tilstander uten bevegelse av nyfødte
i studier av humant blod på friske voksne mannlige og kvinnelige frivillige med lys til mørk hudpigmentering mens gni- og
tappebevegelser utføres, ved 2 til 4 Hz ved en amplitude på 1 til 2 cm og en ikke-repeterende bevegelse mellom 1 til 5 Hz ved
en amplitude på 2 til 3 cm i studier om indusert hypoksi i intervallet mellom 70 og 100% for SpO2 mot et CO-oksymeter og EKGmonitor. Denne variasjonen er lik ±1 standardavvik. Ett standardavvik omfatter 68% av befolkningen. 1% er lagt til resultatene for
å ta hensyn til virkningene av fosterhemoglobin som finnes hos nyfødte.
5 Masimo SET-teknologien med Masimo-sensorer har blitt validert for nøyaktigheten av pulsfrekvensen i området mellon 25 og
240 bpm ved benktopptesting mot en Biotek Index 2™-simulator. Denne variasjonen er lik ±1 standardavvik. Ett standardavvik
omfatter 68% av befolkningen.
6 Se sensorens bruksanvisning for fullstendig informasjon om applikasjonen. De gjenbrukbare sensorene må plasseres på nytt
minst hver fjerde time og selvklebende sensorene minst hver 8. time, med mindre annet er angitt.
11 Sensornøyaktighet som er spesifisert når den brukes sammen med Masimo-teknologi mens en Masimo-pasientkabel
brukes for LNOP-sensorer, RD SET-sensorer, LNCS-sensorer eller M-LNCS-sensorer. Tallene representerer Arms (RMS-feil
sammenlignet med referanse). Tatt i betraktning det faktum at målinger av pulsoksymetre er statistisk fordelt, kan kun omtrent
to tredjedeler av målingene forventes å være innenfor et område på ± Arms sammenlignet med referanseverdien. SpO2nøyaktigheten er spesifisert fra 70% til 100%, med mindre annet er merket. Nøyaktigheten til pulsfrekvensen er spesifisert fra 25
til 240 bp
12 Masimo M-LNCS-, LNOP-, RD SET- og LNCS-sensortypene har samme optiske og elektriske egenskaper og kan kun variere
i applikasjonstype (selvklebende/ikke-selvklebende/krok og løkke), kabellengder, plassering av optisk komponent (topp eller bunn
av sensoren som justert med kabelen), type/størrelse av selvklebende material og kontakttype (LNOP 8-pinners modulær plugg,
RD 15-pinners modulær plugg, LNCS 9-pinners, kabelbasert og M-LNCS 15-pinners, kabelbasert). All informasjon om sensorens
nøyaktighet og instruksjoner relatert til sensorapplikasjonen kan finnes i bruksanvisningen for sensoren.

Referanser
Se bruksanvisningen for Precision Flow for spesifikasjoner for Vapotherm Precision Flow.
For spesifikasjon av SpO2-sensoren, se dokumentasjonen som tilbys sammes med sensoren.
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Avsnitt 20 Alarm og hjelpemeldinger
Enhetens viktigste ytelse består av riktig levering av passende FiO2 basert på pasientens kliniske
behov som gjenspeiles i deresi SpO2-lesingen. Brukeren trenger å respondere på riktig måte til
alarmer for å sikre at den viktige ytelsen til enheten opprettholdes.
Oxygen Assist Module does gir ingen SpO2-alarmer. Det må brukes separat og uavhengig
pasientovervåking.
Alarmforsinkelsen er tiden mellom pasienthendelsen og tiden Oxygen Assist Module oppdager
problemet. Generasjonsforsinkelsen til alarmsignalet er tiden mellom når Oxygen Assist Module
oppdager problemet og tiden når alarmen aktiveres. Den maksimale forsinkelsen er på omtrent 1
sekund.
Alarm og rådgivningsmeldinger vil vises nedenfor når et Tilfelle er aktivt og hvis Oxygen Assist
Module er i automodus. Tilbakeslag av %O2 vil leveres hvis SpO2 -signal mangler.
Alarmmelding med middels prioritet

Handling og feilsøking

Lavt batterinivå - Avstenging er nært forestående Koble Oxygen Assist Module til ekstern strøm
Sjekk SpO2 - Selvklebende sensor utløpt

Bytt sensor, gå inn i MANUELL-modus eller Avslutt sak

Sjekk SpO2 - Defekt selvklebende sensor

Bytt sensor, gå inn i MANUELL-modus eller Avslutt sak

Sjekk SpO2 - Defekt kabel

Bytt kabel, gå inn i MANUELL-modus eller Avslutt sak

Sjekk SpO2 - Defekt sensor

Bytt sensor, gå inn i MANUELL-modus eller Avslutt sak

Sjekk SpO2 - Inkompatibel selvklebende sensor

Bytt sensor, gå inn i MANUELL-modus eller Avslutt sak

Sjekk SpO2 - Inkompatibel kabel

Bytt kabel, gå inn i MANUELL-modus eller Avslutt sak

Sjekk SpO2 - Inkompatibel sensor

Bytt sensor, gå inn i MANUELL-modus eller Avslutt sak

Sjekk SpO2 - Ingen selvklebende sensor tilkoblet

Koble sensoren med godt signal på nytt, gå inn i MANUELLmodus eller Avslutt sak

Sjekk SpO2 - Ingen kabel tilkoblet

Koble kabelen med godt signal på nytt, gå inn i MANUELL-modus
eller Avslutt sak

Sjekk SpO2 - Ingen sensor tilkoblet

Koble sensoren med godt signal på nytt, gå inn i MANUELLmodus eller Avslutt sak

Sjekk SpO2 - Sensor utløpt

Bytt sensor, gå inn i MANUELL-modus eller Avslutt sak

Sjekk SpO2 - Ukjent selvklebende sensor

Bytt sensor, gå inn i MANUELL-modus eller Avslutt sak

Sjekk SpO2 - Ukjent kabel

Bytt kabel, gå inn i MANUELL-modus eller Avslutt sak

Sjekk SpO2 - Ukjent sensor

Bytt sensor, gå inn i MANUELL-modus eller Avslutt sak

Sett inn tidskort eller Avslutt sak

Tidskortet er utløpt eller fjernet. Sett inn tidskort eller Avslutt sak

Precision Flow-kommunikasjonsfeil

Gjenopprett tilkoblingen til Precision Flow, gå inn i MANUELLmodus eller Avslutt sak

Ugyldig programvareversjon av Precision Flow

Gjenopprett tilkoblingen til Precision Flow eller Avslutt sak og
Oppdatere Precision Flow-programvare

SpO2-kommunikasjonsfeil

Varsle selvkorrigeringer, gå inn i MANUELL-modus eller Avslutt
sak

Tilbakestilling av system - Sjekk Innstillinger

Sjekk Innstillinger. Trykk på en hvilken som helst tast,
berøringsskjerm eller vri innstillingsknappen
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Avsnitt 20 Alarm og hjelpemeldinger
Stille melding

Handling og feilsøking

%O2 ved brukersett %O2-grense*

Øk %O2-alarmgrense, eller gå inn i MANUELL modus

Batteri-backup i bruk

Oxygen Assist Module er i Batterimodus. Når den eksterne
strømmen går tapt, vil modulen automatisk bytte til Batterimodus.

Lavt batteri

Koble Oxygen Assist Module til ekstern strøm

Sjekk Precision Flow

Slett Precision Flow-alarmen og bekreft at den er i Kjøremodus
og at både Luft- og O2 -kilder er til stede

Sjekk SpO2 - Selvklebende sensor nær utløpsdato Bytt ut SpO2 - Selvklebende sensor
Sjekk SpO2 - Kabel utløpt*

Bytt pasientkabel

Sjekk SpO2 - Kabel nær utløpsdato

Bytt ut SpO2-pasientkabel

Sjekk SpO2 - Sjekk sensortilkobling*

Koble til sensoren med godt signal på nytt

Sjekk SpO2 - Demomodus*

Koble til sensoren med godt signal på nytt

Sjekk SpO2 - Forstyrrelser oppdaget*

Koble til sensoren med godt signal på nytt

Sjekk SpO2 - Lav perfusjonsindeks*

Koble til sensoren med godt signal på nytt

Sjekk SpO2 - IQ med lavt signal*

Koble til sensoren med godt signal på nytt

Sjekk SpO2 - Pulssøk*

Koble til sensoren med godt signal på nytt

Sjekk SpO2 - Sensorfeil*

Koble til sensoren med godt signal på nytt

Sjekk SpO2 - Initialisering av sensor*

Koble til sensoren med godt signal på nytt

Sjekk SpO2 - Sensor nær utløpsdato

Bytt ut SpO2-sensor

Sjekk SpO2 - Sensor ut av pasient*

Koble til sensoren med godt signal på nytt

Sjekk SpO2 - SpO2 kun modus*

Koble til sensoren med godt signal på nytt

Lokalt lager er lavt

Slett tidligere saksdatafiler fra Lokalt lager

Lokalt lager er fullt

Slett tidligere saksdatafiler fra Lokalt lager

SpO2-mål > 95%

Endre SpO2-mål til 95% eller lavere

SpO2-mål < 85%

Endre SpO2-mål til 85% eller over

Tid nær utløpsdato

Sett inn Nytt tidskort før tiden utløper eller Avslutt sak

* Disse stille meldingene blir Alarmer med middels prioritet hvis de ikke korrigeres etter 2 minutter.
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Avsnitt 21 Terminologi
Terminologi og akronymer
Dyspné

Kortpustethet eller luftsult

KOLS

Kronisk obstruktiv lungesykdom

Pi

Perfusjonsindeks

APOD

Adaptive Probe-Off Detection (se videre data)

Normoksemi

Normale nivåer av oksygen i blodet

Hypoksemi

Lavt nivå av oksygen i blodet

Hyperoksemi

For høye nivåer av oksygen i blodet/surhet i blodet

PID-kontroller

Proporsjonal – integrert – derivatkontroller

Avsnitt 22 Videre lesing
Perfusjonsindeks
Perfusion Index (Pi) er en relativ vurdering av pulsstyrken på overvåkingsstedet. Det uttrykes som
en numerisk verdi som kan variere fra 0,02% til 20%, der lavere verdier indikerer svak pulsstyrke, og
høyere verdier indikerer sterk pulsstyrke. Indeksen representerer forholdet mellom pulserende og
ikke-pulserende blodkomponenter på et bestemt sted, der et høyere verdi indikerer en høyere andel
pulserende blod. Pi er brukt til vurdering av den relative effektiviteten til forskjellige applikasjonssteder,
og varsling av klinikeren hvis det oppstår endringer i pasientens fysiologiske tilstand. Fra et klinisk
synspunkt brukes det ofte til å velge det beste kroppsstedet for pulsoksimetri, der klinikere skal velge
stedet hvor Pi (og dermed pulsstyrken) vil være den høyeste.

Automatisk FiO2-kontroll
Det automatiske kontrollsystemet for FiO2 bruker pasientens målte verdier for SpO2 med det formål å
kontrollere levering av FiO2 i samsvar med pasientbehov. Systemet forsøker å opprettholde pasientens
SpO2-nivå ved eller nær en forhåndskonfigurert SpO2-målverdi ved kontinuerlig titrering til FiO2 basert på
den målte SpO2-verdien. Systemet reagerer på forbigående endringer i SpO2, og langsiktige endringer i
pasientens FiO2-krav.
Kontrollalgoritmen som brukes vil skape en tilbakemeldingssløyfe i system for gasslevering. Den
sammenligner pasientens SpO2-avlesning til den forhåndskonfigurerte SpO2-målverdien, og angir
tilsvarende FiO2-leveringshastighet. Algoritmen foretar umiddelbare justeringer (innen 10 sekunder) til
endringer i SpO2-avlesninger, lærer fra tidligere endringer og forutsetter kortsiktige endringer og som et
resultat fungerer som det som kalles en proporsjonal – integrert – derivatkontroller (PID-kontroller).
For eksempel kan algoritmen gjøre følgende automatiske leveringsjusteringer av FiO2:

•
•
•

I tilfelle normoksi og hvis SpO2-avlesningen er stabil og forblir over den forhåndskonfigurerte
SpO2-målverdien, vil algoritmen starte en gradvis avvenning/reduksjon i levering av FiO2. Ingen
videre avvenning finner sted forutsatt at SpO2-verdien faller under den forhåndskonfigurerte
SpO2-målverdien.
I perioder med hypoksemi (SpO2-avlesing < SpO2-målsettpunkt), starter algoritmen en
økning i levering av FiO2 innen 10 sekunder etter at hypoksemi påvises. Levering av FiO2 vil
stige i en kontinuerlig rytme mens hypoksemi vedvarer. FiO2-økningen er proporsjonal med
alvorlighetsgraden av hypoksemi.
I perioder med hyperoksemi (SpO2-avlesing > SpO2-målsettpunkt), starter algoritmen en
reduksjon i levering av FiO2. Avhengig av alvorligheten av hyperoxemia, vil reduksjonen startes
innen 10 sekunder. Dette fører til en økt og vedvarende reduksjon så lenge pasienten er i
hyperoksemi.
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Vedlegg A
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
ADVARSLER:

•
•
•
•

Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert eksterne enheter slik som antennekabler og
eksterne antenner) skal brukes ikke nærmere enn 30 cm til noen som helst del av Precision
Flow® med Oxygen Assist Module-systemet, inkludert kabler spesifisert av Vapotherm. Ellers
kan det resultere i nedsettelse av ytelsen til dette utstyret.
Bruk av dette utstyret ved siden av eller stablet med annet utstyr bør unngås fordi det kan
resultere i uriktig drift. Hvis slik bruk er nødvendig, skal dette utstyret og det andre utstyret
observeres for å bekrefte at de fungerer normalt.
Bruk av tilleggsutstyr, transdusere og kabler bortsett fra de spesielt levert av produsenten av
dette utstyret kan resultere i økte elektromagnetiske utslipp eller nedsatt elektromagnetisk
immunitet for utstyret og resultere i uriktig drift.
Ikke bruk kabler som ikke leveres av utstyrsprodusenten.

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetiske utslipp
Oxygen Assist Module er beregnet til bruk i de elektromagnetiske omgivelser spesifisert nedenfor.
Kunden eller brukeren av Oxygen Assist Module skal sørge for at den brukes i et slikt miljø.
Strålingstest
RF-stråling
CISPR 11

RF-stråling
CISPR 11

Harmonisk stråling
IEC 61000-3-2
Spenningsfluktureringer/
flimmerstøy
IEC 61000-3-3
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I samsvar med
Gruppe 1

Klasse A

Klasse A

Overholder

Elektromagnetiske omgivelser – veiledning
Oxygen Assist Module bruker RF-energi kun for sin
interne funksjon. Derfor er RF-strålingene meget lav og
det er usannsynlig at den kan forårsake forstyrrelser for
elektronisk utstyr i nærheten.
Oxygen Assist Module er egnet for bruk i alle andre
institusjoner enn husholdninger, og kan brukes i
innenlandske bedrifter og de som er direkte koblet ti
det offentlige lavspente nettet som forsyner bygninger
som brukes til innenlandske formål, forutsatt at følgende
advarsel blir fulgt:
Advarsel Dette utstyret/systemet er kun beregnet for
bruk av helsepersonell. Dette utstyret/systemet kan
forårsake radioforstyrrelse eller kan forstyrre driften av
utstyr i nærheten. Det kan være nødvendig å foreta
begrensende tiltak slik som å orientere eller plassere
Oxygen Assist Module på nytt eller beskytte stedet.
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Vedlegg A

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet
Oxygen Assist Module er beregnet til bruk i de elektromagnetiske omgivelser spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av
Oxygen Assist Module skal sørge for at den brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

Elektrostatisk
utladning (ESD)
IEC 61000-4-2

Elektrisk rask
forbigående/burst
IEC 61000-4-4

Overspenning
IEC 61000-4-5

Spenningsfall, korte
avbrudd og
spenningsvariasjoner
på
inngangslinjer for
strømforsyning
IEC 61000-4-11

Effektfrekvens
(50/60 Hz)
magnetfelt

IEC 60601
testnivå

± 8 kV kontakt
± 2, 4, 8, eller 15 kV luft

Overholdelsesnivå

± 8 kV
± 2, 4, 8, eller 15 kV luft

Elektromagnetiske omgivelser –
veiledning
Gulv bør være av tre, betong eller
keramiske fliser. Hvis gulvene er
dekket med syntetisk materiale,
skal den relative fuktigheten være
minst 30 %.
10 sekunders ventetid mellom
utslippene.

± 2 kV for
strømforsyningsledninger
± 1 kV for inngangs-/
utgangslinjer
100 kHz repetisjonsfrekvens
± 0,5, 1 og 2 kV linje(r) til
bakken
± 1 kV linje(r) til linje(r)
<5 % Ut
(>95 % fall i Ut)
i 0,5 sykluser ved fasevinkel
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270°, og 315°
40 % Ut
(60 % fall i Ut) i 5 sykluser
70 % Ut
(30 % fall i Ut) i 25 sykluser
<5 % Ut
(95 % fall i Ut) i 5 s

30 A/m

± 2 kV
± 1 kV
100 kHz
repetisjonsfrekvens

± 0,5, 1, og 2 kV
± 1 kV

Kvaliteten av nettstrømforsyningen
skal være den som er vanlig fra
offentlig eller sykehusets strømnett.

Strømkvaliteten skal være som i
et typisk kommersielt miljø eller
sykehusmiljø.

Per standard

Strømkvaliteten skal være som i
et typisk kommersielt miljø eller
sykehusmiljø.
Hvis brukeren av Oxygen Assist
Module krever fortsatt betjening
under strømbrudd, vil tilkobling av
Oxygen Assist Module anbefales
fra en strømforsyning som kan ikke
avbrytes eller et batteri.

30 A/m

Magnetfelt for kraftfrekvens
bør være på nivåer som er
karakteristiske for et typisk sted
i et typisk kommersielt eller
sykehusmiljø.

IEC 61000-4-8
MERK Ut er vekselstrømspenningen før testnivået påføres.
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Vedlegg A

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet
Oxygen Assist Module er beregnet til bruk i de elektromagnetiske omgivelser spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av
Oxygen Assist Module skal sørge for at den brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601 TESTNIVÅ

Overholdelsesnivå

Elektromagnetiske omgivelser – veiledning
Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr skal ikke
brukes nærmere noen del av [ME EQUIPMENT eller ME
SYSTEM], inkludert kabler, enn anbefalt separasjonsavstand
som har vært beregnet fra ligningen som gjelder frekvensen
til senderen.
Anbefalt separasjonsavstand
d =1,2√P
d =1,2√P 80 MHz til 800 MHz

Ledet RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz til 80 MHz
6 Vrms i ISM-band

Utstrålt RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz til 2,7 GHz

3Vrms
6 Vrms i ISM-band

3V/m

d =2,3√P 800 MHz til 2,3 GHz
der P er maksimal utgangseffekt av senderen i watt
(W) ifølge produsenten av senderen og d er anbefalt
separasjonsavstand i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere, som bestemt ved en
elektromagnetisk undersøkelse av stedeta, bør være mindre
enn samsvarnivået i hvert frekvensområde.b
Det kan forekomme forstyrrelser nær utstyret som er merket
med følgende symbol:

MERK 1 Ved 80 MHz og 800 Mhz, vil det høyere frekvensområdet gjelde.
MERK 2 Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra
strukturer, gjenstander og mennesker.
Feltstyrker fra faste sendere, slik som basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trådløse) og landmobileradioer, amatørradio, AMog FM-radiosendinger og TV-sendinger kan ikke forutsies med nøyaktighet. Vurder det elektromagnetiske miljøet på grunn av
faste RF-sendere ved å vurdere en elektromagnetisk stedundersøkelse. Hvis Hvis den målte feltstyrken der Oxygen Assist Module
vil anvendes overstiger det gjeldende RF- samsvarnivået som er nevt ovenfor, bør Oxygen Assist Module sjekkes med det formål
å bekrefte at den fungerer som de skal. Ytterligere tiltak kan være nødvendige i tilfelle unormal ytelse, for eksempel å orientere
eller flytte Oxygen Assist Module til et annet sted.
a

b

Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz, bør feltstyrker være mindre enn [V1] V/m.
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Vedlegg A

Anbefalt separasjonsavstander mellom
bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og Oxygen Assist Module
Oxygen Assist Module er beregnet til bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålte RF-forstyrrelser vil styres. Kunden eller
brukeren av Oxygen Assist Module kan bidra til å forhindre elektromagnetisk interferens ved å opprettholde en minimumsavstand
mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og Oxygen Assist Module i samsvar med anbefalinger nedenfor,
ved å ta hensyn til den maksimale utgangseffekten til kommunikasjonsutstyret.
Separasjonsavstand i henhold til frekvensen av senderen
m

Nominell maksimal
utgangseffekt for
senderen
W

50 kHz til 80 MHz
utenfor ISM-band

150 kHz til 80 MHz
i ISM-band

800 MHz til 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

Den anbefalte separasjonsavstanden d i meter (m) for sendere med en maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor,
kan beregnes med ligningen som gjelder frekvensen til senderen, der P er maksimal utgangseffekt til sender i watt (W) ) ifølge
produsenten av senderen.
MERK 1 Ved 80 MHz og 800 Mhz, vil separasjonsavstanden for det høyere frekvensområdet gjelde.
MERK 2 Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning vil påvirkes av absorpsjon og
refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.
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