
โมดลูช่วยจดัการออกซิเจน
ส�าหรับใช้กับ Vapotherm Precision Flow®

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรใช้งำน
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สัญลักษณ์

โปรดให้ควำมสนใจ:	ดูคู่มือ

ค�ำเตือน:	ต้องอ่ำนค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรใช้งำน

ไฟฟ้ำกระแสสลับ

ใช้กับผู้ป่วยรำยเดียว

สำยดินป้องกัน

ห้ำมบัง

ประเภท	BF	คลำส	1

สัญลักษณ์นี้บอกว่ำขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องไม่ทิ้งเป็นขยะมูลฝอยที่ไม่จัด
ประเภท	และต้องท�ำกำรแยกขยะ	โปรดติดต่อตัวแทนที่ได้รับอนุญำตของผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเกี่ยว
กับกำรปลดระวำงอุปกรณ์ของท่ำน

เปิด/ปิด	อุปกรณ์

ปิดเสียง/ระงับ	สัญญำณเตือน

ปิดเสียงสัญญำณเตือน

กำรชำร์จแบตเตอรี่

เชื่อมต่อ	USB

ช่องทำงกำรเชื่อมต่อเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

ช่องเสียบสำยเคเบิลส�ำหรับผู้ป่วย	SpO2

ช่องเสียบ	USB

ช่องเสียบอีเทอร์เน็ต

ช่องเสียบสำยเรียกพยำบำล

ช่องเสียบส�ำหรับ	Precision	Flow

ช่องเสียบที่ส�ำรองไว้



หน้า 4  3101126-TH Rev D คำ�าแนะน�าส�าหรับการใช้งานโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน Vapotherm    

ส่วนที่ 1   ข้อบ่งชี้ คำ�าเตือน และข้อคำวรระวัง

ข้อบ่งชี้เบื้องต้น

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเป็นโมดูลเสริมที่ใช้กับ	Vapotherm	Precision	Flow	เท่ำนั้น	และมีกำรบ่งชี้ส�ำหรับกำรไตรเตรท 
ออกซิเจนตำมควำมต้องกำร	ให้เป็นก๊ำซช่วยหำยใจที่มีควำมอุ่นชื้น	ซึ่งส่งไปยังผู้ป่วยที่หำยใจเองได้	โดยอำศัยกำรตรวจ
สอบควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอย่ำงต่อเนื่องแบบไม่คุกคำม	

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนมีไว้เพื่อรักษำผู้ป่วยเด็ก	(รวมถึงทำรกแรกเกิด)	และผู้ป่วยผู้ใหญ่ในสภำพแวดล้อมทำงคลินิกที่มี
กำรเฝ้ำติดตำม

คำ�าเตือน และข้อคำวรระวัง

• ค�ำเตือน	บอกถึงสภำวะที่อำจเกิดขึ้นที่มีโอกำสที่จะเป็นอันตรำยต่อผู้ป่วยหรือผู้ปฏิบัติงำน
• ข้อควรระวงั	บอกถงึสภำวะทีอ่ำจน�ำไปสูค่วำมเสยีหำยของเคร่ือง	กำรท�ำงำนท่ีผดิปกต	ิหรอืกำรปฏบิตังิำนท่ีไม่ถกูต้อง
• หมำยเหตุ	บอกถึงจุดเน้นในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้มีประสิทธิิภำพมำกขึ้นหรือสะดวกขึ้น

โปรดใช้เวลำเพื่อท�ำควำมคุ้นเคยกับค�ำเตือน	ข้อควรระวัง	และหมำยเหตุที่ระบุไว้ในค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรใช้งำนเหล่ำนี้	และ
ในค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรใช้งำน	Precision	Flow

ผู้ใช้งำนผลิตภณัฑ์น้ีจะต้องรบัผิดชอบแต่เพียงผู้เดยีวส�ำหรบัควำมผิดปกตใิด	ๆ	อันเน่ืองมำจำกกำรใช้งำนหรือกำรบ�ำรงุรกัษำ 
ท่ีด�ำเนินกำรโดยบคุคลใดกต็ำมท่ีไม่ได้รบักำรฝึกอบรมจำกเจ้ำหน้ำท่ีของ	Vapotherm	หรอืเอกสำรกำรฝึกอบรมอย่ำงเป็น
ทำงกำร

ในขณะที่ใช้งำนส่วนใด	ๆ	ของระบบ	Precision	Flow	ให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล	และตำม
ข้อควรระวังมำตรฐำนเสมอ	นอกจำกนี้	Vapotherm	ยังแนะน�ำให้ผู้ใช้ปฏิบัติตำมคู่มือที่เผยแพร่ของ	ศูนย์ควบคุมโรค	(CDC)	
ส�ำหรับกำรดูแลรักษำอุปกรณ์บ�ำบัดระบบทำงเดินหำยใจที่ใช้งำนอยู่	และตำมแนวทำงในกำรป้องกันโรคปอดอักเสบใน 
โรงพยำบำล	ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม	โปรดดูค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรใช้งำน	Precision	Flow

คำ�าเตือนทั่วไป

กฎหมำยของรัฐบำลกลำง	(สหรัฐอเมริกำ)	มีข้อห้ำมในกำรใช้เครื่องมือนี้	หรือต้องใช้ตำมค�ำสั่งของแพทย์	อุปกรณ์นี ้
ควรใช้งำนโดยเจ้ำหน้ำที่ทำงคลินิกที่ได้รับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรใช้งำนและกำรท�ำงำนของโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	
และ	Precision	Flow	เท่ำนั้น	

กำรให้บริกำรส�ำหรับเครื่องนี้	ควรด�ำเนินกำรโดยช่ำงเทคนิคที่มีคุณสมบัติและได้รับกำรรับรองเท่ำนั้น

ห้ำมใช้งำนเครื่อง	หำกเครื่องเสียหำยหรือท�ำงำนไม่ถูกต้อง	ให้ติดต่อผู้ประสำนงำนกำรศึกษำทดลองทำงคลินิกที่ได้รับ
อนุญำตของคุณ

ห้ำมใช้งำน	หำกสำยไฟเสียหำย	ห้ำมใช้สำยไฟอื่นใด	นอกจำกสำยไฟที่ให้มำ	ห้ำมใช้สำยไฟพ่วง

คำ�าเตือน: ห้ามดัดแปลงเคำรื่องนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต การไม่ปฏิบัติตามคำ�าเตือนนี้ อาจส่งผลให้อุปกรณ์

ขัดข้องหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้

ส�ำหรับใช้เฉพำะในสถำนพยำบำลที่มีมำตรฐำนกำรเฝ้ำติดตำมดูแลผู้ป่วยเท่ำนั้น	ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องอยู่ใกล้พอที่จะได้ยิน
เสียงสัญญำณเตือน

ส�ำหรับใช้กับผู้ป่วยที่หำยใจเองได้เท่ำนั้น	เครื่อง	Precision	Flow®	ที่มีหรือไม่มีโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนก็ตำม	ไม่ใช่
เครื่องช่วยชีวิต	

การรวม SpO2 เข้ากับเคำรื่อง Precision Flow® ที่มีโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน ไม่ได้ขจัดคำวามจ�าเป็นในการเฝ้า

ติดตามผู้ป่วยที่แยกออกมาและเป็นอิสระ ตามที่ติดฉลากไว้บนระบบ Precision Flow®	ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ใช้กำรพ่นยำ
ทำงจมูกด้วยควำมเร็วสูงที่ได้รับออกซิเจนเสริมเป็นผู้ป่วยที่มีอำกำรรุนแรง	และควรได้รับกำรสังเกตติดตำมควำมปลอดภัย
ทำงคลินิกที่เหมำะสมโดยทีมรักษำพยำบำล	กำรเฝ้ำติดตำมเพิ่มเติมในผู้ป่วย	เช่น	กำรวัดควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
ยังคงมีควำมจ�ำเป็น	หำกใช้	Precision	Flow®	ในกำรให้ออกซิเจนเสริม	

อย่ำเริ่มกำรส่งออกซิเจนอัตโนมัติด้วยโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	จนกว่ำ	SpO2	ของผู้ป่วยจะคงที่
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ส่วนที่ 1   ข้อบ่งชี้ คำ�าเตือน และข้อคำวรระวัง
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม	โปรดดูค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรใช้งำน	Precision	Flow

Masimo® คำ�าเตือน ข้อคำวรระวัง และหมายเหตุ
ข้อมูลทั่วไป:

• โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะต้องใช้งำนโดย	หรืออยู่ภำยใต้กำรดูแลของบุคลำกรที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเท่ำนั้น	
ควรอ่ำนคู่มือ	อุปกรณ์เสริม	ค�ำแนะน�ำกำรใช้งำน	ข้อมูลข้อควรระวังทั้งหมด	และข้อมูลจ�ำเพำะก่อนใช้งำน

คำ�าเตือน:

• เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ทุกชนิด	ควรเดินสำยเคเบิลของผู้ป่วยอย่ำงระมัดระวัง	เพื่อลดโอกำสที่สำยจะ
พันผู้ป่วย	หรือบีบรัดผู้ป่วย

• อย่ำวำงโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนหรืออุปกรณ์เสริมในต�ำแหน่งใด	ๆ	ที่อำจท�ำให้ล้มทับตัวผู้ป่วยได้

• อย่ำเริ่มหรือใช้งำนโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	จนกว่ำจะตรวจสอบว่ำกำรตั้งค่ำถูกต้องแล้ว

• อย่ำใช้โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	ในระหว่ำงกำรตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ	(MRI)	หรือในสภำพแวดล้อม	MRI

• อย่ำใช้โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	หำกดูเหมือนว่ำหรือสงสัยว่ำเครื่องจะเสีย

• อันตรำยจำกกำรระเบิด:	อย่ำใช้โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนในที่ที่มียำชำที่ติดไฟได้	หรือมีสำรไวไฟอื่น	ๆ	ร่วมกับ
อำกำศ	ในสภำพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยออกซิเจน	หรือไนตรัสออกไซด์

• เพื่อควำมปลอดภัย	ให้หลีกเลี่ยงกำรวำงอุปกรณ์ซ้อนกันหลำยชิ้น	หรือวำงสิ่งของบนอุปกรณ์ระหว่ำงกำรใช้งำน

• เพื่อป้องกันกำรบำดเจ็บ	ให้ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำด้ำนล่ำง:
 ◦ หลีกเลี่ยงกำรวำงอุปกรณ์บนพื้นผิวที่มีของเหลวหกอยู่
 ◦ อย่ำแช่หรือจุ่มอุปกรณ์ในของเหลว
 ◦ อย่ำพยำยำมฆ่ำเชื้ออุปกรณ์
 ◦ ใช้น�้ำยำท�ำควำมสะอำดตำมค�ำแนะน�ำในคู่มือกำรใช้งำนนี้เท่ำนั้น
 ◦ อย่ำพยำยำมท�ำควำมสะอำดอุปกรณ์ขณะที่ติดอยู่กับผู้ป่วย

• เพื่อป้องกันไฟฟ้ำช็อต	ให้ถอดเซ็นเซอร์	SpO2	และถอดโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนออกจำกผู้ป่วยให้หมด	ก่อน
อำบน�้ำให้ผู้ป่วยเสมอ

• หำกกำรวัด	SpO2	ดูไม่น่ำเชื่อถือ	ก่อนอื่นให้ตรวจสอบสัญญำณชีพของผู้ป่วยด้วยวิธิีอื่น	จำกนั้นตรวจสอบว่ำ
โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนท�ำงำนอย่ำงเหมำะสมหรือไม่

• กำรอ่ำน	SpO2	ที่ไม่ถูกต้อง	อำจเกิดจำก:

 ◦ กำรใช้งำนเซ็นเซอร์และต�ำแหน่งกำรวำงไม่เหมำะสม
 ◦ ระดับ	COHb	หรือ	MetHb	ที่สูงขึ้น:	COHb	หรือ	MetHb	ในระดับสูง	อำจเกิดขึ้นกับ	SpO2	ที่ดูเหมือน 

จะปกติ	เมื่อสงสัยว่ำระดับ	COHb	หรือ	MetHb	สูงขึ้น	ควรท�ำกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงเลือดในห้องปฏิบัติกำร	
(CO-Oximetry)

 ◦ ระดับบิลิรูบินสูงขึ้น
 ◦ ระดับ	dyshemoglobin	สูงขึ้น
 ◦ โรคหลอดเลือดตีบเช่น	Raynaud’s	และโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลำยตีบ
 ◦ ควำมผิดปกติของฮีีโมโกลบินและควำมผิดปกติของกำรสังเครำะห์	เช่น	โรคธิำลัสซีเมีย,	Hb	s,	Hb	c,	โรคเม็ด

เลือดแดงรูปเคียว	เป็นต้น
 ◦ ภำวะคำร์บอนไดออกไซด์น้อย	หรือคำร์บอนไดออกไซด์คั่ง
 ◦ โรคโลหิตจำงรุนแรง
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 ◦ กำรก�ำซำบของหลอดเลือดแดงต�่ำมำก
 ◦ กำรรบกวนจำกกำรเคลื่อนไหวที่รุนแรง
 ◦ กำรเต้นของหลอดเลือดด�ำผิดปกติหรือกำรหดตัวของหลอดเลือดด�ำ
 ◦ ภำวะหลอดเลือดหดตัวหรืออุณหภูมิร่ำงกำยต�่ำอย่ำงรุนแรง
 ◦ กำรใส่สำยสวนหลอดเลือดและกำรท�ำบอลลูนภำยในหลอดเลือด
 ◦ สีย้อมในหลอดเลือด	เช่น	อินโดไซยำนีนกรีน	หรือเมทิลีนบลู
 ◦ สีที่ทำภำยนอกและผิวสัมผัสภำยนอก	เช่น	ยำทำเล็บ	เล็บอะคริลิก	กลิตเตอร์	ฯลฯ
 ◦ ปำน	รอยสัก	กำรเปลี่ยนสีของผิวหนัง	ควำมชื้นบนผิวหนัง	นิ้วที่ผิดรูปหรือผิดปกติ	เป็นต้น
 ◦ ควำมผิดปกติของสีผิว

• สำรรบกวน:	สีย้อมหรือสำรใด	ๆ	ที่มีสีย้อมที่สำมำรถเปลี่ยนสีของเลือดตำมปกติ	อำจท�ำให้กำรอ่ำนค่ำผิดพลำด

• ไม่ควรใช้โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเป็นปัจจัยเดียวในกำรตัดสินใจทำงกำรแพทย์	ต้องใช้พิจำรณำร่วมกับ 
อำกำรพิษและอำกำรแสดงออกของโรค

• กำรวัด	SpO2	บนโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	ไม่ใช่กำรวัดภำวะหยุดหำยใจ

• อำจใช้โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนในระหว่ำงกำรกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้ำ	แต่อำจส่งผลต่อควำมแม่นย�ำหรือควำม
พร้อมใช้งำนของกำรวัด	SpO2

• อำจใช้โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนในระหว่ำงกำรจี้ด้วยไฟฟ้ำ	แต่อำจส่งผลต่อควำมแม่นย�ำหรือควำมพร้อมใช้งำน
ของกำรวัด	SpO2

• ไม่ควรใช้กำรวัด	SpO2	บนโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	ในกำรวิเครำะห์ภำวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

• SpO2	ได้รับกำรสอบเทียบเชิงประจักษ์ในอำสำสมัครผู้ใหญ่ที่มีสุขภำพแข็งแรง	โดยมีระดับคำร์บอกซีฮีีโมโกลบิน	
(COHb)	และเมทฮีีโมโกลบิน	(MetHb)	ในระดับปกติ

• ห้ำมปรับ	ซ่อมแซม	เปิด	ถอดประกอบ	หรือดัดแปลง	โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนหรืออุปกรณ์เสริม	อำจเกิดกำรบำด
เจ็บต่อบุคลำกร	หรือเกิดควำมเสียหำยกับอุปกรณ์ได้	หำกจ�ำเป็น	ให้ส่งคืนโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเพื่อซ่อมบ�ำรุง

คำ�าเตือน:

• อย่ำวำงโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนในบริเวณที่ผู้ป่วยสำมำรถเปลี่ยนกำรควบคุมได้

• อันตรำยจำกไฟฟ้ำช็อตและกำรติดไฟ:	ก่อนท�ำควำมสะอำด	ให้ปิดอุปกรณ์และถอดปลั�กออกจำกแหล่งจ่ำยไฟทุก
ครั้ง

• เมื่อผู้ป่วยเข้ำรับกำรบ�ำบัดด้วยแสง	อำจมีควำมไวต่อแหล่งก�ำเนิดแสงได้	กำรวัดควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	
อำจใช้ภำยใต้กำรนิเทศทำงคลินิกอย่ำงระมัดระวังในช่วงเวลำสั้น	ๆ	เพื่อลดกำรรบกวนกำรบ�ำบัดด้วยแสง

• อย่ำวำงโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนบนอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่อำจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์	ท�ำให้อุปกรณ์ท�ำงำนไม่ถูกต้อง

• หำกค่ำ	SpO2	บ่งชี้ว่ำมีภำวะพร่องออกซิเจน	ควรมีกำรเก็บตัวอย่ำงเลือดในห้องปฏิบัติกำรเพื่อยืนยันสภำวะของ 
ผู้ป่วย

• หำกมีกำรแสดงข้อควำม	Low	Perfusion	บ่อยครั้ง	ให้หำบริเวณที่สำมำรถตรวจสอบกำรก�ำซำบได้ดีกว่ำ	ในระหว่ำง
นี้ให้ประเมินอำกำรผู้ป่วย	และหำกมีกำรระบุไว้ให้ตรวจสอบสถำนะกำรให้ออกซิเจนด้วยวิธิีอื่น

• เปลี่ยนบริเวณที่ใช้งำนเครื่องหรือเปลี่ยนเซ็นเซอร์	SpO2	และ/หรือสำยเคเบิลของผู้ป่วย	เมื่อมีข้อควำม	“Replace	
sensor”	และ/หรือ	“Replace	patient	cable”	ปรำกฏขึ้น	หรือมีข้อควำมเตือนคุณภำพสัญญำณไม่ดี	(เช่น	“Low	
SIQ”)	ปรำกฏขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	ข้อควำมเหล่ำนี้อำจบ่งชี้ว่ำเวลำใช้งำนของสำยเคเบิลหรือเซ็นเซอร์ที่ใช้ในกำรตรวจ
สอบผู้ป่วยหมดลง
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• หำกใช้โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนในระหว่ำงกำรฉำยรังสีทั่วร่ำงกำย	ให้ย้ำยเซ็นเซอร์	SpO2	ออกจำกสนำมรังสี	

หำกเซ็นเซอร์สัมผัสกับรังสี	กำรอ่ำนค่ำอำจคลำดเคลื่อนหรืออุปกรณ์อำจอ่ำนค่ำเป็นศูนย์	ในช่วงระยะเวลำที่กำร
ฉำยรังสียังมีผลอยู่

• ควำมผันผวนในกำรวัดอำจซับซ้อน	และอำจได้รับผลกระทบจำกเทคนิคกำรสุ่มตัวอย่ำง	รวมถึงสภำวะทำง
สรีรวิทยำของผู้ป่วยด้วย	ผลลัพธิ์ใด	ๆ	ที่แสดงควำมไม่สอดคล้องกับสถำนะทำงคลินิกของผู้ป่วยควรมีกำรท�ำซ�้ำ	
และ/หรือเสริมด้วยข้อมูลกำรทดสอบเพิ่มเติม	ควรวิเครำะห์ตัวอย่ำงเลือดโดยเครื่องมือในห้องปฏิบัติกำรก่อนกำร
ตัดสินใจทำงคลินิก	เพื่อท�ำควำมเข้ำใจสภำวะของผู้ป่วยอย่ำงสมบูรณ์ก่อน

• ห้ำมจุ่มโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนหรืออุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องลงในน�้ำยำท�ำควำมสะอำดใด	ๆ	และห้ำมฆ่ำเชื้อ
ด้วยหม้อนึ่งควำมดัน	กำรฉำยรังสี	ไอน�้ำ	ก๊ำซ	เอทิลีนออกไซด์	หรือด้วยวิธิีกำรอื่นใด	ซึ่งจะท�ำให้อุปกรณ์เสียหำย
รุนแรงได้

• อันตรำยจำกไฟฟ้ำช็อต:	ท�ำกำรทดสอบเป็นระยะเพื่อตรวจสอบยืนยันว่ำกระแสไฟฟ้ำรั่วของวงจรและระบบที่ใช้
กับผู้ป่วย	อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ตำมที่ก�ำหนดโดยมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่บังคับใช้	ต้องตรวจสอบผลรวม
ของกระแสไฟฟ้ำรั่ว	และต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน	IEC	60601-1	และ	UL60601-1	ต้องตรวจสอบกระแสไฟฟ้ำ
รั่วของระบบเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภำยนอกเข้ำกับระบบ	เมื่อเกิดเหตุกำรณ์	เช่น	ส่วนประกอบหล่นลงมำประมำณ	1	
เมตรขึ้นไป	หรือมีเลือดหรือของเหลวอื่น	ๆ	หกใส่	ให้ท�ำกำรทดสอบอีกครั้งก่อนใช้งำนต่อไป	อำจเกิดกำรบำดเจ็บ
ต่อบุคลำกรได้

• กำรก�ำจัดผลิตภัณฑ์	-	ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยท้องถิ่นว่ำด้วยกำรทิ้งอุปกรณ์	และ/หรืออุปกรณ์เสริม

• เพื่อลดสัญญำณวิทยุรบกวน	ไม่ควรวำงอุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่น	ๆ	ที่ปล่อยคลื่นควำมถี่วิทยุใกล้กับโมดูลช่วยจัดกำร
ออกซิเจน

• ให้เปลี่ยนสำยเคเบิลหรือเซ็นเซอร์	SpO2	หำกเซ็นเซอร์ที่เปลี่ยนหรือข้อควำมเตือน	SIQ	ต�่ำ	ปรำกฏขึ้นบ่อยครั้ง 
ในขณะที่ตรวจติดตำมผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่อง	หลังจำกเสร็จสิ้นขั้นตอนกำรแก้ไขปัญหำที่ระบุไว้ในคู่มือนี้	

หมายเหตุ:

• ไม่สำมำรถใช้เครื่องทดสอบกำรท�ำงำนเพื่อประเมินควำมแม่นย�ำของกำรวัด	SpO2	บนโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน
ได้

• ไฟเอ็กซ์ตรีมที่มีควำมเข้มสูง	(เช่น	Strobe	Light	แบบกะพริบ)	ที่ส่องไปยังเซ็นเซอร์	SpO2	อำจท�ำให้โมดูล 
ช่วยจัดกำรออกซิเจนไม่สำมำรถอ่ำนค่ำได้อย่ำงแม่นย�ำ

• อย่ำพันสำยเคเบิลผู้ป่วย	SpO2	จนเป็นม้วนแน่น	หรือพันรอบอุปกรณ์	เพรำะอำจท�ำให้สำยเคเบิลของผู้ป่วยเสีย
หำยได้

• ข้อมูลเพิ่มเติมเฉพำะส�ำหรับเซ็นเซอร์	Masimo	ที่ใช้ด้วยกันได้กับโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	รวมถึงข้อมูลเกี่ยว
กับพำรำมิเตอร์/ประสิทธิิภำพกำรวัดในระหว่ำงกำรเคลื่อนไหวและภำวะกำรก�ำซำบต�่ำ	สำมำรถหำอ่ำนได้ใน 
ค�ำแนะน�ำกำรใช้งำนของเซ็นเซอร์	(DFU)

• สำยเคเบิลและเซ็นเซอร์	SpO2	มำพร้อมกับเทคโนโลยี	X-Cal™	เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรอ่ำนค่ำที่ไม่ถูกต้อง	และ
กำรสูญเสียกำรเฝ้ำติดตำมผู้ป่วยโดยไม่คำดคิด	อ้ำงอิงถึงสำยเคเบิลหรือเซ็นเซอร์	DFU	ส�ำหรับระยะเวลำกำรเฝ้ำ
ติดตำมผู้ป่วยตำมที่ระบุ

อุปกรณ์นี้อยู่ภำยใต้สิทธิิบัตรอย่ำงน้อยหนึ่งรำยกำรตำมที่ระบุไว้ที่:	www.masimo.com/patents.htm

ไม่มีกำรอนุญำตโดยปริยำย:	กำรครอบครองหรือกำรซื้ออุปกรณ์นี้ไม่ได้หมำยถึงกำรให้อนุญำตโดยชัดแจ้งหรือโดย
ปริยำยใด	ๆ	ในกำรใช้อุปกรณ์กับเซ็นเซอร์หรือสำยเคเบิลที่ไม่ได้รับอนุญำต	ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้เดี่ยวหรือใช้ร่วมกับ
อุปกรณ์นี้	ซึ่งจะอยู่ในขอบเขตของสิทธิิบัตรอย่ำงน้อยหนึ่งรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้
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โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	Vapotherm	ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อท�ำงำนร่วมกับระบบ	Precision	Flow	เพื่อจัดกำรกำรส่ง
ออกซิเจนตำมควำมต้องกำรทำงคลินิกของผู้ป่วย	ตำมที่แสดงในกำรอ่ำนค่ำ	SpO2	ระบบควบคุมอัตโนมัตินี้ใช้อัลกอริทึมที่
ควบคุมกำรตอบสนองที่เป็นกรรมสิทธิิ์ของบริษัท	ในกำรติดตำมควำมอิ่มตัวของออกซิเจนของผู้ป่วย	และปรับควำมเข้มข้น
ของออกซิเจนที่ส่งผ่ำนเครื่องช่วยหำยใจโดยอัตโนมัติ

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	Vapotherm	ใช้เครื่องวัดควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่ได้รับกำรพิสูจน์แล้ว	และใช้
เทคโนโลยีกำรส่งก๊ำซของ	Precision	Flow	และอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิิ์	ซึ่งจะคอยเพิ่มหรือลดกำรตั้งค่ำ	%O2	เพื่อ
พยำยำมรักษำค่ำ	SpO2	ให้ได้ตำมเป้ำหมำย	แพทย์จะก�ำหนดเป้ำหมำย	SpO2	และระบบจะใช้อัลกอริทึมที่ใช้กำรวิเครำะห์
กำรวัดแบบเรียลไทม์ร่วมกับกำรวิเครำะห์แนวโน้ม	เพื่อเลือกกำรจัดส่ง	%O2	ที่เหมำะสม	กำรใช้อัลกอริทึมกำรหำค่ำเฉลี่ย
อัจฉริยะและอัลกอรทึิมฮีสิเทอรซีสิ	โดยระบบเฝ้ำตดิตำม	SpO2	ของ	Masimo	SET™	จะช่วยปกป้องระบบจำกอุปกรณ์อ่ืน	ๆ 
ที่อำจท�ำให้เกิดกำรไหลเวียนของ	%O2	ที่เร็วเกินไป	โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนได้รับกำรออกแบบมำเพื่อใช้กับระบบ	
Precision	Flow	ซึ่งจะคอยควบคุมกำรส่ง	%O2	ตำมกำรตั้งค่ำที่ส่งมำจำกโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	หรือจำกกำรตั้งค่ำ
บนเครื่อง	Precision	Flow	ด้วยตนเอง

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะสื่อสำรกับ	Precision	Flow	ผ่ำนพอร์ตอินเทอร์เฟซแบบอนุกรมที่อยู่ด้ำนหลังของเครื่อง	
Precision	Flow

หมายเหตุ:	แพทย์บำงคนอำจพบว่ำควำมยำวคลื่นสูงสุดและพลังงำนกำรแผ่รังสีของไดโอดเปล่งแสงที่ใช้ในโพรบ	SpO2 
มีประโยชน์	เซ็นเซอร์ของ	Masimo	ใช้ไดโอดเปล่งแสงสีแดงและแสงอินฟรำเรด	ไดโอดเหล่ำนี้เปล่งแสงออกมำที่	660	
นำโนเมตร	และ	905	นำโนเมตรตำมล�ำดับ	และมีพลังงำนกำรแผ่รังสีน้อยกว่ำ	15	มิลลิวัตต์ 

ส่วนที่ 2   หลักการปฏิบัติงาน

Vapotherm Precision Flow

โมดูลช่วยจัดการ
ออกซิเจน Vapotherm
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ส่วนที่ 3   ส่วนประกอบ
โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	Vapotherm	ประกอบด้วยส่วนต่ำง	ๆ	ดังต่อไปนี้:

• โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน
• เสำยึด
• พำวเวอร์ซัพพลำย
• สำยเคเบิลผู้ป่วย	SpO2 Masimo

คำ�าเตือน:  อะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ให้มาเป็นอะแดปเตอร์เดียวที่ได้รับการรับรองให้ใช้กับ โมดูลช่วยจัดการ

ออกซิเจน และจ่ายไฟ 12VDC ให้กับโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน ติดต่อ Vapotherm หากคำุณคำิดว่าอะ

แดปเตอร์แปลงไฟของคำุณไม่สามารถใช้งานได้ หรือหากคำุณต้องการเปลี่ยนอันใหม่ ใช้อะแดปเตอร์

จ่ายไฟที่ Vapotherm ให้มาเท่านั้น

เซ็นเซอร์	Masimo	มีจ�ำหน่ำยแยกต่ำงหำก	รุ่นของเซ็นเซอร์	Masimo	ที่ได้รับกำรรับรองมีดังต่อไปนี้:	

• เซ็นเซอร์	LNCS®	Adhesive

• เซ็นเซอร์	LNCS®	Neo-3	Adhesive

• เซ็นเซอร์	RD	SET™

คำ�าเตือน:  ชิ้นส่วนที่อาจใช้กับโมดูลช่วยจัดการออกซิเจนคำือ โพรบ SpO2 ของ Masimo ที่อ้างถึงข้างต้น โปรด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบของ Masimo 
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ส่วนที่ 4   การประกอบและการเชื่อมต่อ

การประกอบระบบ

1.	 ติดโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเข้ำกับเสำยึด
2.	 ติดตั้งโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเข้ำกับขำตั้งล้อเลื่อนที่ได้รับกำรรับรองจำก	Vapotherm	ตำมที่แสดงในภำพ
3.	 ถอดฝำอุดซิลิโคนในฝำครอบเซ็นเซอร์ออกซิเจนที่ด้ำนหลังของเครื่อง	Precision	Flow
4.	 เสียบสำยสื่อสำรเข้ำกับโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	แล้วขันสกรูหัวแม่มือทั้งสองตัวให้แน่น
5.	 เชื่อมต่อสำยสื่อสำรจำกโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเข้ำกับพอร์ตอินเทอร์เฟซของ	Precision	Flow
6.	 เสียบพำวเวอร์ซัพพลำยของโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	เข้ำกับโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	และเข้ำกับเต้ำรับไฟฟ้ำ

ที่ระบุว่ำ	“Hospital	Grade”	หรือ	“Hospital	Only”

	 	หมำยเหตุ:	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีกำรวำงแนวที่ถูกต้องบนขั้วต่อพำวเวอร์ซัพพลำยเมื่อเสียบเข้ำกับ	โมดูลช่วย
จัดกำรออกซิเจน	

 คำ�าเตือน: อย่ำวำงโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนในต�ำแหน่งที่ถอดอุปกรณ์ได้ยำก	

กำรเชื่อมต่อเซ็นเซอร์
• เชื่อมต่อสำยเคเบิลผู้ป่วย	SpO2	กับช่องเสียบ	SpO2	บนแผงขั้วต่อของโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	โปรดดูกำรติด

เซ็นเซอร์เข้ำกับสำยเคเบิลของผู้ป่วยในค�ำแนะน�ำกำรใช้งำนของ	Masimo เพื่อเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

โมดูลช่วย
จัดกำร
ออกซิเจน
ที่ติดตั้งและ
ต่อเข้ำกับ	
Precision	
Flow	และ
เสียบปลั�ก
ไฟแล้ว

แผงขั้วต่อของโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน Vapotherm

สำยเคเบิลส�ำหรับผู้
ป่วย	SpO2
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ส่วนที่ 5   การคำวบคำุมและการแสดงผล

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะถูกควบคุมผ่ำนปุ่มบนเครื่องสองปุ่ม	(เปิด/ปิด	และ	ปิดเสียงเตือน)	ปุ่มควบคุมกำรตั้งค่ำ	และ
หน้ำจอสัมผัส	เมื่อเชื่อมต่อกับ	Precision	Flow	และตัวผู้ป่วยผ่ำนเซ็นเซอร์	SpO2	แล้ว	โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะ
สำมำรถควบคุมกำรส่งออกซิเจนได้ด้วยตนเอง	(โหมดแมนนวล)	หรือแบบอัตโนมัติ	(โหมดอัตโนมัติ)	

การใช้เมนู

• ในกำรเรียกดูเมนู	ให้กดแท็บเมนูที่ต้องกำร	อีกวิธิีหนึ่งคือ	กล่องพำรำมิเตอร์จะพำไปยังเมนูที่เกี่ยวข้อง

 หมายเหตุ:

	 กำรเปลี่ยนแปลงกำรตั้งค่ำจะมีผลเมื่อคุณกดแป้น	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น	

1	 ตัวบ่งชี้ประเภทผู้ป่วย	 5	 กำรแสดงข้อควำม
2	 กำรแสดงแนวโน้ม	 6	 โหมด	%O2	(อัตโนมัติ,	แมนนวล)
3	 ID	ผู้ป่วย	แสดงเวลำและวันที่	 7	 กล่องพำรำมิเตอร์	(กดเพื่อเรียกเมนู)
4	 ตัวบ่งชี้กำรปิดเสียงสัญญำณเตือน	(ขีดคร่อมเมื่อปิดเสียง)	 8	 ปุ่มเมนู

หมำยเหตุ:	โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนได้รับกำรสอบเทียบ	เพื่อแสดงค่ำควำมอิ่มตัวของออกซิเจนที่ใช้งำนได้	ค่ำที่แสดงทั้ง	
SpO2	และ	%O2	บนกำรแสดงแนวโน้ม	จะถูกท�ำให้เป็นค่ำมำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นต์

ปิดเสียง
สัญญำณ
เตือน

เปิด/ปิด
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การตั้งคำ่าระบบ

1.	 ตั้งค่ำ	Precision	Flow	ตำมค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรใช้งำน	Precision	Flow	เชื่อมต่อท่อจำกแหล่งออกซิเจนและ
อำกำศ	เข้ำกับช่องทำงเข้ำให้ถูกต้อง	จำกนั้นเสียบเข้ำกับเต้ำรับบนผนัง	เชื่อมต่อสำยไฟ

2.	 เสียบปลั�กโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเข้ำกับแหล่งจ่ำยไฟ	“Splash	Screen”	จะแสดงขึ้นในขณะที่ระบบเปิดเครื่อง	
ปุ่ม	เปิด/ปิด	ใช้เพื่อเปิดอุปกรณ์เมื่อเสียบปลั�กไฟแล้ว	เลือกเมนูระบบ	ตั้งค่ำ	TIME	และ	DATE	ให้ถูกต้อง	

3.	 ตั้งค่ำ	Auto	Mode	Override	เป็นค่ำที่ต้องกำร	ตัวเลือก	ได้แก่:	ออกจำกโหมดอัตโนมัติ,	120,	90,	60,	30,	15	 
หรือ	5	วินำที	“Auto	Mode	Override”	จะก�ำหนดวิธิีที่โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
กำรส่ง	%O2	แบบแมนนวล	โดยจะใช้	Precision	Flow	เมื่อโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนอยู่ในโหมดอัตโนมัติ	 
กำรเปลี่ยนแปลง	%O2	แบบแมนนวลบน	Precision	Flow	ที่เลือก	“Exit	Auto	Mode”	ไว้	จะท�ำให้โมดูลช่วยจัดกำร
ออกซิเจนเปลี่ยนเป็นโหมด	%O2	แบบแมนนวลทันที	กำรเปลี่ยนแปลง	%O2	แบบแมนนวลบน	Precision	Flow	ที่
เลือก	“120/90/60/30/15/5”	วินำทีไว้	จะระงับกำรไตเตรท	%O2	ของโหมดอัตโนมัติตำมเวลำที่เลือกนั้น	ก่อนที่
โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะเริ่มต้นกำรไตเตรท	%O2	อัตโนมัติใหม่อีกครั้ง

4.	 ตั้งค่ำระดับเสียงของล�ำโพงและควำมสว่ำงของหน้ำจอที่ต้องกำร

การเข้าถึงระบบ

ต้องใช้	PIN	เพื่อเข้ำถึงกำรอัปเดตซอฟต์แวร์	ข้อมูลเคส	และค่ำเริ่มต้นของสถำบัน	

PIN	เริ่มต้น:

อัปเดตซอฟต์แวร์	-	1234

จัดกำรข้อมูลเคส	-	5678

ค่ำเริ่มต้นของสถำบัน	-	0987

สำมำรถเปลี่ยน	PIN	บนหน้ำจอระบบได้	โดยใช้แท็บ	Access

ส่วนที่ 6   การเปิดเคำรื่องและการตั้งคำ่าพื้นฐาน

ส่วนที่ 7   การรับผู้ป่วย

เมนู	Patient	ช่วยให้สำมำรถเลือกประเภทของผู้ป่วยและกำรตั้งค่ำเฉพำะของผู้ป่วยได้	ตลอดจนเริ่มเคสใหม่และสลับ
ระหว่ำงโหมด	%O2	แบบอัตโนมัติและแบบแมนนวลได้

1.	 ตั้งค่ำประเภทผู้ป่วย	(ทำรกแรกเกิด),	เป้ำหมำย	%SpO2,	ช่วงขอบบนและขอบล่ำงของ	%SpO2,	Backup	%O2	และ
ขีดจ�ำกัดกำรเตือน	%O2

2.	 กดที่	Start	Case	เมื่อเคสใหม่เริ่มขึ้น	โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะสร้ำง	ID	ผู้ป่วยใหม่	ซึ่งประกอบด้วยกำรประทับ
วันที่และเวลำ	ID	ผู้ป่วยนี้จะแสดงที่ด้ำนบนสุดของหน้ำจอทั้งหมด
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ส่วนที่ 8   การตั้งคำ่าสัญญาณเตือน

ข้อบ่งชี้ของสัญญาณเตือน 
โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะแจ้งเตือน	1	ระดับ:

• สัญญำณเตือนระดับควำมส�ำคัญปำนกลำง:	ไฟสีเหลืองกะพริบ	เสียงเตือนดังขึ้น	3	ครั้ง

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนแสดงข้อควำมแนะน�ำแบบไม่มีเสียงในพื้นที่แสดงข้อควำม

หมายเหตุ:

ก่อนเริ่มเคสใหม่	ให้ถอดเซ็นเซอร์ผู้ป่วยออกแล้วตรวจสอบว่ำระบบแจ้งเตือนท�ำงำนได้	โดยสังเกตว่ำสัญญำณเตือน 
จะแจ้งเตือนว่ำ	"No	Sensor	Connected”	

ข้อควำมแจ้งเตือนจะวนอยู่ในพื้นที่แสดงข้อควำม

ส�ำหรับรำยกำรข้อควำมแจ้งเตือนและกำรด�ำเนินกำรที่จ�ำเป็น	โปรดดูในส่วนกำรแจ้งเตือนและข้อควำมแสดงสถำนะ

ส�ำหรับข้อบ่งชี้ของสัญญำณเตือนของ	Precision	Flow	โปรดดูในค�ำแนะน�ำกำรใช้งำนของ	Precision	Flow

ปิดเสียง/ระงับ สัญญาณเตือน

• กดปุ่ม	Alarm	Silence	บนเครื่องเพื่อปิดเสียงเตือนทั้งหมดเป็นเวลำ	2	นำที	

หมายเหตุ:	เมื่อปิดเสียงเตือนแล้ว	ไอคอนรูประฆังที่ถูกขีดคร่อมจะปรำกฏที่มุมขวำบน	ของหน้ำจอ	

คำ�าเตือน:

หำกปิดเสียงเตือนเป็นเวลำ	2	นำที	ระบบจะไม่แจ้งเตือนในครั้งต่อ	ๆ	ไปส�ำหรับสัญญำณเตือนที่มีล�ำดับควำมส�ำคัญเท่ำกัน
ในช่วงเวลำปิดเสียงเตือน	2	นำทีนั้น
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การเลือกเซ็นเซอร์และต�าแหน่งใช้งาน

เมื่อเลือกเซ็นเซอร์	ให้พิจำรณำสิ่งต่อไปนี้:
• น�้ำหนักผู้ป่วย
• ระดับกิจกรรมของผู้ป่วย
• ระดับกำรก�ำซำบของผู้ป่วย
• บริเวณที่เซ็นเซอร์สำมำรถใช้งำนได้
• ระยะเวลำกำรเฝ้ำติดตำม	SpO2	ที่คำดกำรณ์ไว้	

รุ่นของเซ็นเซอร์	Masimo	มีดังต่อไปนี้:	
• เซ็นเซอร์	LNCS®	Reusable	(1)
• เซ็นเซอร์	LNCS®	Adhesive	(2)
• เซ็นเซอร์	LNCS®	Neo-3	Adhesive	(3)
• เซ็นเซอร์	RD	SET	(4)

ใช้เซ็นเซอร์ดังต่อไปนี้:

1.	 ท�ำควำมสะอำดบริเวณที่จะใช้งำน	หำกจ�ำเป็น	ให้ล้ำงยำทำเล็บออก
2.	 เลือกเซ็นเซอร์ที่เหมำะสมและใช้ตำมค�ำแนะน�ำในเอกสำรประกอบเซ็นเซอร์
3.	 หำกบริเวณรอบ	ๆ	มีแสงจ้ำ	ให้ปิดบริเวณที่ใช้งำนด้วยวัสดุทึบแสง	(แสงแดดที่ส่องโดยตรง	หลอดไฟส�ำหรับผ่ำตัดและ

หลอดฟลูออเรสเซนต์	หลอดบิลิรูบิน	และหลอดควำมร้อนอินฟรำเรด	อำจรบกวนกำรท�ำงำนของเซ็นเซอร์ได้)
สำำาหรับข้้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเซ็นเซอร์ โปรดดูการเลือกบริเวณใช้งานในคำำาแนะนำาการใช้งานข้อง Masimo

คำ�าเตือน:

• ใช้เซ็นเซอร์วัดควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของ	Masimo	ที่ได้รับกำรรับรองส�ำหรับกำรวัด	SpO2	เท่ำนั้น	
เซ็นเซอร์อื่น	ๆ	อำจท�ำให้กำรอ่ำนค่ำ	SpO2	ไม่ถูกต้อง

• ก่อนใช้เซ็นเซอร์	โปรดอ่ำนเอกสำรของเซ็นเซอร์อย่ำงละเอียด	รวมถึงค�ำเตือน	ข้อควรระวัง	และค�ำแนะน�ำทั้งหมด
• ควำมแม่นย�ำของกำรอ่ำนค่ำควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอำจได้รับผลกระทบในทำงลบจำกสภำพแวดล้อม	ข้อ

ผิดพลำดในกำรใช้งำนเซ็นเซอร์	และกำรเคลื่อนไหวของผู้ป่วย
• อย่ำใช้เซ็นเซอร์ที่ปลำยแขนร่วมกับสำยรัดส�ำหรับวัดควำมดันโลหิต	สำยสวนหลอดเลือด	หรือสำยภำยในหลอดเลือด
• ระดับฮีีโมโกลบินที่ผิดปกติ	(HbCO	หรือ	MetHb)	อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	อำจท�ำให้ค่ำที่อ่ำนไม่ถูกต้อง
• อย่ำใช้เซ็นเซอร์ที่เสียหำย	หรือสำยเคเบิลของผู้ป่วยที่เสียหำย
• อย่ำใช้เซ็นเซอร์ที่มีส่วนประกอบสัมผัสกับแสง
• อย่ำใช้เซ็นเซอร์ในสภำพแวดล้อม	MR	กำรน�ำกระแสไฟฟ้ำอำจท�ำให้เกิดกำรไหม้ได้
• กำรใช้เซ็นเซอร์ระหว่ำงกำรกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้ำ	อำจท�ำให้กำรอ่ำนค่ำไม่ถูกต้อง
• กำรใช้งำนไม่ถูกต้องและกำรใช้เซ็นเซอร์เป็นเวลำนำน	อำจท�ำให้เนื้อเยื่อเสียหำยได้	ตรวจสอบบริเวณที่ใช้งำนบ่อย	ๆ	

เพื่อให้แน่ใจว่ำเซ็นเซอร์อยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้อง	และตรวจจับกำรระคำยเคืองของผิวหนังได้
• อย่ำพันเซ็นเซอร์แน่นเกินไป
• อย่ำปล่อยให้สำยเซ็นเซอร์ตึงเกินไป
• อย่ำจุ่มเซ็นเซอร์หรือสำยเคเบิลของผู้ป่วยลงในน�้ำ	ตัวท�ำละลำย	หรือน�้ำยำท�ำควำมสะอำด	เซ็นเซอร์	ขั้วต่อ	และสำย

เคเบิลของผู้ป่วย	ไม่กันน�้ำ

ส่วนที่ 9   การตั้งคำ่า SpO2
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• ห้ำมฆ่ำเชื้อเซ็นเซอร์หรือสำยเคเบิลของผู้ป่วยโดยกำรฉำยรังสี	พ่นไอน�้ำ	หรือเอทิลีนออกไซด์	ดูค�ำแนะน�ำในกำร
ท�ำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชื้อ	ในเอกสำรคู่มือส�ำหรับเซ็นเซอร์วัดควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสำยเคเบิล
ของผู้ป่วยแบบใช้ซ�้ำได้

  หมายเหตุ: เซ็นเซอร์ที่ใช้กับอุปกรณ์นี้	สำมำรถจัดประเภทเป็นอุปกรณ์ที่สัมผัส	บนผิวหนังในช่วงเวลำจ�ำกัด	
เซ็นเซอร์ผ่ำนกำรทดสอบควำมเข้ำกันได้ทำงชีวภำพที่แนะน�ำ	จึงเป็นไปตำมมำตรฐำน	ISO	10993–1

การแสดงกล่องพารามิเตอร์ SpO2

หมำยเหตุ:	ไฟแสดงสถำนะจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ	Signal	IQ	สีเขียวหมำยถึงค่ำ	Signal	IQ	ที่เท่ำกับหรือมำกกว่ำ	0.3%	 
สีแดงหมำยถึงค่ำ	Signal	IQ	น้อยกว่ำ	0.3%

ช่วงกำรแสดง	SpO2	อยู่ระหว่ำง	1-100%	ค่ำ	"---"	บ่งชี้ว่ำไม่มีกำรวัดค่ำ	ช่วงกำรแสดงอัตรำชีพจรอยู่ที่	1-240	bpm	ค่ำ	"---"	
บ่งชี้ว่ำไม่มีกำรวัดค่ำ

หมายเหตุ:	SpO2	อัตรำชีพจร	และ	Signal	IQ	จะอัปเดตหนึ่งครั้งต่อวินำที

การตั้งคำ่าเป้าหมาย SpO2

1.	 กดที่กล่อง	SpO2	Target	บนหน้ำจอหลัก	หรือเลือกเมนู	Patient	เพื่อตั้งค่ำเป้ำหมำย	SpO2 

2.	 กดที่กล่องพำรำมิเตอร์	%SpO2	Target	บนหน้ำจอสัมผัส	และตั้งค่ำ	SpO2	เป้ำหมำยของผู้ป่วย	โดยใช้ปุ่มควบคุมกำร
ตั้งค่ำ	

3.	 ตั้งค่ำช่วงเป้ำหมำย	โดยกำรกดที่กล่องพำรำมิเตอร์	%SpO2	Upper	and	Lower	Range	บนหน้ำจอสัมผัส	และตั้งค่ำ
เปอร์เซ็นต์ควำมแตกต่ำงจำก	%SpO2	Target	โดยใช้ปุ่มควบคุมกำรตั้งค่ำ	

	 	หมำยเหตุ:	กำรตั้งค่ำ	Target	Range	ไม่ได้เปลี่ยนค่ำ	SpO2	Target	กำรตั้งค่ำนี้จะเป็นกำรปรับ	เวลำในกำรค�ำนวณ
ช่วง	เมื่อตรวจสอบแนวโน้มเท่ำนั้น

ส่วนที่ 9   การตั้งคำ่า SpO2
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ส่วนที่ 10   การตั้งคำ่า %O2

เป้าหมายและวัตถุประสงคำ์: ระบบควบคุม	%O2	อัตโนมัติ	จะใช้ค่ำ	SpO2	ที่วัดได้ของผู้ป่วยเพื่อควบคุมกำรส่ง	%O2	ตำม
ควำมต้องกำรของผู้ป่วย	เมื่อเปิดใช้งำนโหมดควบคุม	%O2	อัตโนมัติ	ระบบจะพยำยำมรักษำระดับ	SpO2	ของผู้ป่วยไว้ที ่
ค่ำเป้ำหมำย	SpO2	ที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำหรือใกล้เคียง	(ดูที่	กำรอ่ำนเพิ่มเติม)

1.	 เลือกเมนู Patient เพื่อตั�งคำ่าโหมด %O2 

2.	 กดท่ีกล่องพำรำมเิตอร์	Backup	%O2	บนหน้ำจอสมัผสั	และตัง้ค่ำ	Backup	%O2	ของผู้ป่วย	โดยใช้ปุ่มควบคุมกำรตัง้ค่ำ
 หมายเหตุ: ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม	โปรดดูค�ำอธิิบำยของฟังก์ชัน	Fallback	%O2	ในหน้ำถัดไป

3.	 เสียบกำร์ดเวลำของโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	แล้วกด	Start	Case	เมื่อผู้ป่วยมีอำกำรทรงตัวแล้ว	แล้วให้กดปุ่ม	O2 
Mode	AUTO	เพื่อให้อุปกรณ์เข้ำสู่โหมดอัตโนมัติ	(ค่ำเริ่มต้นคือ	Manual)

	 	หมำยเหตุ:	ในกำรเปิดใช้งำนโหมด	Auto	%O2	จะต้องมีกำรเสียบกำร์ดเวลำ	และต้องมีเคสผู้ป่วยเริ่มต้นในโมดูล 
ช่วยจัดกำรออกซิเจน

4.	 ตอนนี้หน้ำจอหลักจะแสดงโหมดอัตโนมัติ	และโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะเริ่มกำรไตเตรท	%O2	โดยอัตโนมัติ	ตำม
ระดับ	SpO2	ของผู้ป่วยและเป้ำหมำย	%SpO2	ที่ตั้งไว้	%O2	ที่ส่งโดย	Precision	Flow	สำมำรถอยู่ในช่วงตั้งแต่	21-
100%	เว้นแต่จะตั้งค่ำ	%O2	Limit	ไว้	สำมำรถดู	%O2	ที่ส่งได้บนจอแสดงผล	Precision	Flow	หรือบนจอแสดง 
แนวโน้มแบบกรำฟิกของโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน
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ฟังก์ชัน Fallback %O2

ส�ำหรับช่วงสั้น	ๆ	ของกำรอ่ำน	SpO2	ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่น่ำเชื่อถือ	ข้อควำมแสดงข้อผิดพลำดจะแสดงขึ้น	ซึ่งสะท้อนถึง
เงื่อนไขข้อผิดพลำด	และโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะยังคงส่ง	O2	ที่ค�ำนวณได้ต่อไป	จนกว่ำกำรอ่ำนค่ำ	SpO2	จะถูกต้อง
และเชื่อถือได้	

ในขณะที่สัญญำณ	SpO2	ไม่ถูกต้องหรือไม่น่ำเชื่อถือ	กำรส่ง	%O2	จะถูกตั้งค่ำให้เท่ำกับค่ำที่มำกกว่ำ	ของค่ำดังต่อไปนี้:

• กำรตั้งค่ำ	Backup	%O2 

• กำรตั้งค่ำ	Baseline	%O2	อัลกอริทึมจะค�ำนวณเป็นค่ำที่จ�ำเป็นเพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ที่จุด	SpO2	ที่ก�ำหนด	ในช่วงที่
โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนอยู่ในโหมด	Auto	%O2

• ค่ำกลำงของค่ำ	Auto	%O2	สำมค่ำสุดท้ำยที่ส่งไปก่อนที่	SpO2	จะล้มเหลว

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะออกจำกโหมด	Auto	โดยอัตโนมัติภำยใต้สถำนกำรณ์ต่อไปนี้:

• เจ้ำหน้ำที่คลินิกเปลี่ยนกำรตั้งค่ำ	%O2	ที่	Precision	Flow	โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะท�ำงำนตำมกำรตั้งค่ำของ	
Auto	Mode	Override

• โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะตรวจพบกำรอ่ำน	SpO2	ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่น่ำเชื่อถือ	ตำมที่อธิิบำยไว้ข้ำงต้นเป็น
เวลำนำนกว่ำ	2	นำที

หำกโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนออกจำกโหมด	Auto	ให้ตรวจสอบผู้ป่วย	ต�ำแหน่งเซ็นเซอร์	กำรเชื่อมต่อ	และกำรตั้งค่ำ	
เมื่อมีกำรระบุทำงคลินิกไว้	ให้ตังค่ำโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนกลับเข้ำสู่โหมดอัตโนมัติในเมนู Patient

ปิดระบบ

1.	 บนเมน ูPatient	ให้เลือก	End	Case

2.	 ในกำรปิดโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	ให้กดปุ่มเปิด/ปิด	เพื่อปิดอุปกรณ์	จำกนั้นถอดอะแดปเตอร์ไฟ	AC	ที่ให้มำออก
จำกเต้ำรับ	AC	ที่ผนัง

ข้อมลูแนวโน้มจะแสดงบนหน้ำจอหลัก	จะแสดงค่ำแนวโน้มของ	SpO2	(สนี�ำ้เงนิ)	และ	%O2	(สเีขยีว)	โดยมค่ีำล่ำสดุทำงด้ำน
ขวำมือของจอแสดงผล	และค่ำเก่ำท่ีสดุทำงด้ำนซ้ำยมอื	%O2	Alarm	Limit	จะแสดงด้วยเส้นประสแีดง	กำรแสดง 
แนวโน้มจะอัปเดตทุกวนิำที	ข้อมลูแนวโน้มยังสำมำรถดไูด้บนหน้ำจอ Trend ซึง่สำมำรถปรับเวลำในกำรแสดงแนวโน้มได้

บนหน้ำจอ Trend คุณสำมำรถดูข้อมูลแนวโน้มและปรับกำรแสดงผลได้	โดยใช้ปุ่มน�ำทำง 

ตัวแปรต่อไปนี้จะถูกบันทึกในช่วงเวลำที่ห่ำงกันหนึ่งวินำที	และจัดเก็บอย่ำงไม่มีก�ำหนดเวลำในหน่วยควำมจ�ำถำวร	หน่วย
ควำมจ�ำถำวรจะยังคงกำรตั้งค่ำไว้	แม้ว่ำจะไฟดับหรือระบบปิดไปแล้วก็ตำม	

• ประทับเวลำ
• SpO2

• %O2

• โหมด	Auto/Manual

ส่วนที่ 10   การตั้งคำ่า %O2

ส่วนที่ 11   การปิดระบบ

ส่วนที่ 12   การแสดงผลแนวโน้มแบบกราฟิก

ส่วนที่ 13   การบันทึกตัวแปร
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โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนจะต้องได้รับกำรท�ำควำมสะอำดและท�ำให้ปลอดเชื้อเมื่อใช้กับผู้ป่วยรำยใหม่เสมอ	ให้ปฏิบัติตำม 
ขั้นตอนข้ำงล่ำงเพื่อให้มั่นใจว่ำเครื่องสะอำดและปลอดเชื้อ	

• ให้เช็ดยูนิตหลักจำกบนลงล่ำง	ด้วย	Super	Sani-Cloth®.	

• ตรวจหำฝุ่นที่มองเห็นด้วยตำ	ถ้ำมีดิน	ให้ใช้แปรง	(เช่น	แปรงสเปกตรัม	M16	)	เพื่อน�ำดินนั้นออก	

• เช็ดโมดูลให้เปียกชุ่มด้วย	Super	Sani-Cloth®.	ดูแลให้พื้นผิวเปียกชุ่มอย่ำงน้อยหกนำที	ใช้	Super	Sani-Cloth® 
เพิ่มอีกหำกจ�ำเป็น	

 คำ�าเตือน:	ห้ำมใช้น�้ำยำฟอกขำว	สำรละลำยอินทรีย์	หรือสำรท�ำควำมสะอำดที่กัดกร่อน

ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในกำรท�ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อเครื่อง	Precision	Flow	โปรดดูในค�ำแนะน�ำกำรใช้งำนของ	Precision	Flow

ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในกำรท�ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อส�ำหรับเซ็นเซอร์	SpO2	และสำยเคเบิลของผู้ป่วย	โปรดดูค�ำแนะน�ำที่ให้มำ
พร้อมกับเซ็นเซอร์

ส่วนที่ 14   การท�าคำวามสะอาดและการฆ่าเชื้อ

ส่วนที่ 17   เอกสารอ้างอิง
Precision	Flow	สำมำรถหำอ่ำนค�ำแนะน�ำกำรใช้งำนได้ที่เว็บไซต์ของเรำที่	www.vapotherm.com

ส่วนที่ 15   การดาวน์โหลดข้อมูล
1.	 ใส่ไดรฟ์	USB	ลงในโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน

2.	 บนหน้ำจอระบบ	เลือก	Case	Data	และป้อน	PIN

3.	 เลือกไฟล์เคส	หรือไฟล์ที่จะดำวน์โหลด	แล้วกดปุ่มดำวน์โหลด

หมำยเหตุ:	กำรดำวน์โหลดไฟล์เคสขนำดใหญ่หลำยไฟล์	อำจใช้เวลำหลำยนำทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์

4.	 เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว	ให้กดตกลง	และน�ำไดรฟ์	USB	ออก

5.	 หำกต้องกำร	ให้ลบไฟล์เคสเพื่อล้ำงที่จัดเก็บข้อมูลในเครื่อง

ส่วนที่ 16   การอัปเดตซอฟต์แวร์
1.	 ใส่ไดรฟ์	USB	ที่มีไฟล์ซอฟต์แวร์ลงในโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน

2.	 บนหน้ำจอระบบ	เลือก	Updates	และป้อน	PIN

3.	 เลือก	Update	Software

หมำยเหตุ:	ระบบจะรีบูตเมื่อเสร็จกระบวนกำรอัปเดตซอฟต์แวร์
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ข้อมูลทั่วไป

หำกคุณต้องกำรควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนของระบบ	Vapotherm	โปรดติดต่อฝ่ำยสนับสนุนด้ำน
เทคนิคของ	Vapotherm	ที่	TS@vtherm.com

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนมีแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้	ถอดแผ่นยึดที่ด้ำนหลังของโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนออก	เพื่อ
เข้ำถึงช่องใส่แบตเตอรี่	ถอดแบตเตอรี่เก่ำและเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่	(ติดต่อฝ่ำยสนับสนุนด้ำนเทคนิคของ	Vapotherm	ที่	
TS@vtherm.com)

ก่อนใช้งำน	ให้ท�ำกำรตรวจสอบจอแสดงผล	ปลอก	และสำยไฟ	ด้วยตำเพื่อยืนยันว่ำไม่มีควำมเสียหำยที่มองเห็นได้:

การแก้ไขปัญหา: SpO2 

ส่วนที่ 18   การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุน

เงื่อนไข สาเหตุที่เป็นไปได้ การปฏิบัติ

ไม่มีสัญญำณ:
SpO2	และ	PR	ที่	0

อำกำร	(สภำพผู้ป่วย) ตรวจสอบผู้ป่วย

ไม่ได้เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ ตรวจสอบกำรเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และสำยเคเบิล

เซ็นเซอร์ไม่มีผู้ป่วย ตรวจสอบกำรใช้งำนเซ็นเซอร์

เซ็นเซอร์หรือสำยเคเบิลเสียหำย
ตรวจสอบเซ็นเซอร์และสำยเคเบิล	เปลี่ยนใหม่	
หำกจ�ำเป็น

กำรเคลื่อนไหวของผู้ป่วยมำกเกินไป	หรือมี
สัญญำณรบกวนจำกกำรจี้ด้วยไฟฟ้ำ

ถ้ำเป็นไปได้	ให้ผู้ป่วยอยู่นิ่ง	ๆ	ตรวจสอบ
เซ็นเซอร์และกำรใช้งำนเซ็นเซอร์	ย้ำย
เซ็นเซอร์ไปบริเวณอื่น	หรือใช้เซ็นเซอร์ที่ทน
ต่อกำรเคลื่อนไหวได้มำกขึ้น

ค่ำ	SpO2 

ไม่ถูกต้อง

อำกำร	(สภำพผู้ป่วย) ตรวจสอบผู้ป่วย

แสงโดยรอบมำกเกินไป
ตรวจสอบเซ็นเซอร์	ปิดเซ็นเซอร์ด้วยวัสดุทึบ
แสง

กำรเคลื่อนไหวมำกเกินไป	

ถ้ำเป็นไปได้	ให้ผู้ป่วยอยู่นิ่ง	ๆ	ตรวจสอบ
เซ็นเซอร์และกำรใช้งำนเซ็นเซอร์	ย้ำย
เซ็นเซอร์ไปบริเวณอื่น	หรือใช้เซ็นเซอร์ที่ทน
ต่อกำรเคลื่อนไหวได้มำกขึ้น

มียำทำเล็บที่บริเวณตรวจสอบ ล้ำงยำทำเล็บออก

เซ็นเซอร์ถูกน�ำไปใช้กับแขนขำที่มีสำยรัด
ส�ำหรับวัดควำมดันโลหิต	สำยสวนหลอดเลือด	
หรือสำยภำยในหลอดเลือด

ย้ำยเซ็นเซอร์ไปยังบริเวณอื่น



หน้า 20  3101126-TH Rev D คำ�าแนะน�าส�าหรับการใช้งานโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน Vapotherm   

ส่วนที่ 19   คำุณลักษณะเฉพาะ

คำุณลักษณะทางกายภาพ
ขนำด: สูง	9	นิ้ว	กว้ำง	9	นิ้ว	ลึก	4	นิ้ว
น�้ำหนัก	: 4.1	ปอนด์
กำรติดตั้ง: ชุดเสำยึดโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	VESA
กำรเชื่อมต่อ: ผ่ำนสำยเคเบิลสื่อสำรของโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนไปยัง	Precision	Flow

ข้อก�าหนดของระบบ

ไฟฟ้ำ:
แหล่งจ่ำยไฟ	12VDC	ที่ให้มำ	สำมำรถท�ำงำนได้มำกกว่ำ	100-240VAC,	18W,	47-63Hz
อะแดปเตอร์จ่ำยไฟนี้จะช่วยแยกสนำมแม่เหล็กของโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	ออกจำก
แหล่งจ่ำยไฟหลัก

แบตเตอรี่: Li-ion,	34-37	Wh,	ภำยใน
เครื่องชำร์จแบตเตอรี่ภำยนอก: ไม่มี

สิ่งแวดล้อม

กำรท�ำงำน:

อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม:	18-30°C
ควำมชื้นสัมพัทธิ์สิ่งแวดล้อม:	20-90%	RH	ไม่ควบแน่น

ควำมดันสิ่งแวดล้อม:	บรรยำกำศมำตรฐำน	(ห้ำมใช้ในสภำวะ	Hyperbaric)

กำรเก็บและกำรขนส่ง:
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม:	-10-	+50°C
ควำมชื้นสัมพัทธิ์สิ่งแวดล้อม:	20-90%	RH

กำรสัมผัสกับผู้ป่วย: โดยอ้อมผ่ำนเซ็นเซอร์	SpO2	และท่อ	O2	ของ	Precision	Flow

กำรป้องกันของเหลวเข้ำ: IPX2	-	กันน�้ำหยด
ควำมดันที่ท�ำให้ส่งสัญญำณเตือน สัญญำณเตือนระดับควำมส�ำคัญปำนกลำง	สูงสุด	65	dBA	ที่กำรตั้งค่ำระดับเสียง	10
ควำมสูงในกำรท�ำงำน 2,000	เมตร

อินพุต
เซ็นเซอร์: ขั้วต่อ	SpO2	ส�ำหรับสำยเชื่อมต่อผู้ป่วย	Masimo

กำรสื่อสำรกับอุปกรณ์ภำยนอก: กำรเชื่อมต่อกับ	Precision	Flow	ผ่ำนสำยสื่อสำรโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน

เอาต์พุต

กำรเชื่อมต่อ	RJ45: คำ�าเตือน: การเชื่อมต่อนี้ไม่ได้มีไว้ส�าหรับการเชื่อมต่อเคำรือข่าย ใช้ส�าหรับ 
Vapotherm เท่านั้น

หมายเหต:ุ ระบบโมดลูช่วยจดัการออกซิเจนประกอบด้วย โมดลูช่วยจดัการออกซิเจนและอะแดปเตอร์ไฟ AC ทีใ่ห้มา 

อะแดปเตอร์ไฟ AC ทีใ่ห้มาคืำออุปกรณ์ป้องกันคำลาส I

คำ�าเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงคำวามเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต อุปกรณ์นี้ต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักที่มีสายดินป้องกัน

เท่านั้น
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มาตรฐาน

IEC	60601-1:	2005	(ฉบับที่สำม)	+	
CORR	1:2006	+	CORR.	2:2007	+	
A1:2012	(หรือ	IEC	60601-1:	พิมพ์ซ�้ำ
ปี	2012)	

อุปกรณ์ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์	-	ส่วนที่	1:	ข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับควำมปลอดภัยขั้นพื้นฐำน
และประสิทธิิภำพที่จ�ำเป็น

IEC	60601-1-10:2007,	AMD1:2013	
ส�ำหรับใช้ร่วมกับ	IEC	60601-
1:2005,	COR1:2006,	COR2:2007,	
AMD1:2012

อุปกรณ์ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์	-	ส่วนที่	1-10:	ข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับควำมปลอดภัยขั้น
พื้นฐำน	และประสิทธิิภำพที่ส�ำคัญ	-	มำตรฐำนข้ำงเคียง:	ข้อก�ำหนดส�ำหรับกำรพัฒนำ	
Physiologic	Closed-loop	Controllers	(FR	Recognition	หมำยเลข	19-9	ในมำตรฐำน
ร่วม	FDA)

IEC	60601-1-6:2010,	AMD1:2013	
ส�ำหรับใช้ร่วมกับ	IEC	62366:2007,	
AMD1:2014	และ	IEC	60601-1:2005,	
COR1:2006,	COR2:2007,	AMD1:	
2012	หรือเทียบเท่ำเวอร์ชันรวม	IEC	
60601-1:2012	(ฉบับ	3.1)	

อุปกรณ์ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์	-	ส่วนที่	1-6:	ข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับควำมปลอดภัยขั้นพื้น
ฐำน	และประสิทธิิภำพที่ส�ำคัญ	-	มำตรฐำนข้ำงเคียง:	กำรใช้งำน

IEC	60601-1-	8:	2006	(พิมพ์ครั้งที่
สอง)	+	Am.1:	2012	ส�ำหรับใช้ร่วมกับ	
IEC	60601-1:	2005	(พิมพ์ครั้งที่สำม)	+	
Am.1:	2012	

ส่วนที่	1-8:	ข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับควำมปลอดภัยขั้นพื้นฐำนและประสิทธิิภำพที่จ�ำเป็น	-	
มำตรฐำนข้ำงเคียง:	ข้อก�ำหนดทั่วไป	กำรทดสอบ	และค�ำแนะน�ำส�ำหรับระบบแจ้งเตือน	ใน
อุปกรณ์ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์และระบบไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์

IEC	60601-1-2.	Ed.	4.0	(2014-02) ข้อก�ำหนดทั่วไปด้ำนควำมปลอดภัย	-	มำตรฐำนข้ำงเคียง:	ควำมเข้ำกันได้ทำงแม่เหล็ก
ไฟฟ้ำ	-	ข้อก�ำหนดและกำรทดสอบ

ISO	80601-2-61:2017,	COR1:2018	
ส�ำหรับใช้กับ	IEC	60601-1:2005,	
COR1:2006,	COR2:2007,	
AMD1:2012

อุปกรณ์ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์	-	ส่วนที่	2-61:	ข้อก�ำหนดเฉพำะส�ำหรับควำมปลอดภัยขั้นพื้น
ฐำน	และประสิทธิิภำพที่จ�ำเป็นของอุปกรณ์วัดควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

IEC	62304:2006	(พิมพ์ครั้งแรก)	+	
A1:2015	
(หรือ	IEC	62304:2015	CSV)	

ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์:	กระบวนกำรวงจรชีวิตของซอฟต์แวร์

IEC	62366-1:2015 อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์	-	ส่วนที่	1:	กำรประยุกต์ใช้วิศวกรรมกำรใช้งำนกับอุปกรณ์ทำงกำร
แพทย์

ส่วนที่ 19   คำุณลักษณะเฉพาะ
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ส่วนที่ 19   คำุณลักษณะเฉพาะ

ข้อมูลจ�าเพาะด้านคำวามแม่นย�าของ Masimo SET®

	 กำรอิ่มตัว	(%	SpO2)	–	ในช่วงสภำวะที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหว1
	 	 ผู้ใหญ่	เด็ก		 70%	-	100%	± 2	หลัก	 	 	 	
	 	 	 0%	-	69%	ไม่ระบุ
	 	 ทำรกแรกเกิด	 70%	-	100%	± 3	หลัก
	 	 	 0%	-	69%	ไม่ระบุ

	 กำรอิ่มตัว	(%	SpO2)	–	ในช่วงสภำวะที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหว2,3

	 	 ผู้ใหญ่	เด็ก		 70%	-	100%	± 3	หลัก
	 	 	 0%	-	69%	ไม่ระบุ
	 	 ทำรกแรกเกิด	 70%	-	100%	± 3	หลัก
	 	 	 0%	-	69%	ไม่ระบุ

	 อัตรำชีพจร	(bpm)	–	ในช่วงสภำวะที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหว1
	 	 ผู้ใหญ่	เด็ก	ทำรกแรกเกิด	 25	ถึง	240	± 3	หลัก

	 อัตรำชีพจร	(bpm)	–	ในช่วงสภำวะที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหว2,3
	 	 ผู้ใหญ่	เด็ก	ทำรกแรกเกิด	 25	ถึง	240	± 5	หลัก
1	เทคโนโลยี	Masimo	SET	พร้อมเซ็นเซอร์	Masimo	ได้รับกำรตรวจสอบยืนยันแล้วว่ำมีควำมแม่นย�ำในขณะที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหว	ในกำรศึกษำเกี่ยวกับเลือด
ของมนุษย์ในอำสำสมัครที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภำพดีทั้งชำยและหญิง	มีสีผิวอ่อนจนถึงเข้ม	ในกำรศึกษำภำวะพร่องออกซิเจนที่เกิดขึ้นในช่วง	SpO2	70-100%	
เทียบกับกำรเฝ้ำติดตำมด้วย	CO-	Oximeter	และ	ECG	ในห้องปฏิบัติกำร	ควำมผันผวนนี้เท่ำกับ	±	1	ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน	บวกหรือลบหนึ่งของค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน	ซึ่งครอบคลุม	68%	ของจ�ำนวนประชำกร
2	เทคโนโลยี	Masimo	SET	พร้อมเซน็เซอร์	Masimo	ได้รบักำรตรวจสอบยืนยันแล้วว่ำมคีวำมแม่นย�ำในขณะท่ีมกีำรเคล่ือนไหว	ในกำรศึกษำเกีย่วกบัเลือดของ
มนุษย์ในอำสำสมคัรท่ีเป็นผู้ใหญ่ท่ีมสีขุภำพดท้ัีงชำยและหญงิ	มสีผิีวอ่อนจนถงึเข้ม	ในขณะท่ีมกีำรเคล่ือนไหวในลักษณะถแูละแตะท่ี	2	ถงึ	4	เฮิีรตซ์	ท่ีแอมพลิจดู	
1	ถงึ	2	ซม.	และกำรเคล่ือนไหวแบบไม่ท�ำซ�ำ้ระหว่ำง	1	ถงึ	5	เฮิีรตซ์	ท่ีแอมพลิจดู	2	ถงึ	3	ซม.	ในกำรศึกษำภำวะพร่องออกซเิจนท่ีเกดิข้ึนในช่วง	SpO2	70-100%	
เทียบกบักำรเฝ้ำตดิตำมด้วย	CO-	Oximeter	และ	ECG	ในห้องปฏบัิติกำร	ควำมผันผวนน้ีเท่ำกบั	±	1	ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน	ซึง่ครอบคลุม	68%	ของจ�ำนวน
ประชำกร
3	เทคโนโลยี	Masimo	SET	ได้รับกำรตรวจสอบยืนยันแล้วว่ำมีควำมแม่นย�ำในกำรก�ำซำบต�่ำ	ในกำรทดสอบบนโต๊ะกับเครื่องจ�ำลอง	Biotek	Index	2™	และ
เครื่องจ�ำลองของ	Masimo	ที่มีควำมแรงของสัญญำณมำกกว่ำ	0.02%	และกำรส่งผ่ำนมำกกว่ำ	5%	ส�ำหรับควำมอิ่มตัวตั้งแต่	70	ถึง	100%	ควำมผันผวนนี้
เท่ำกับ	±	1	ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน	บวกหรือลบหนึ่งของค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน	ซึ่งครอบคลุม	68%	ของจ�ำนวนประชำกร
4	เทคโนโลยี	Masimo	SET	พร้อมเซน็เซอร์	Masimo	Neo	ได้รบักำรตรวจสอบยืนยันแล้วว่ำมคีวำมแม่นย�ำในขณะท่ีมกีำรเคล่ือนไหวของทำรกแรกเกดิ	ในกำร
ศึกษำเกีย่วกบัเลือดของมนุษย์ในอำสำสมคัรท่ีเป็นผู้ใหญ่ท่ีมสีขุภำพดท้ัีงชำยและหญงิ	มสีผิีวอ่อนจนถงึเข้ม	ในขณะท่ีมกีำรเคล่ือนไหวในลักษณะถแูละแตะท่ี	2	ถงึ	
4	เฮีริตซ์	ท่ีแอมพลิจดู	1	ถงึ	2	ซม.	และกำรเคล่ือนไหวแบบไม่ท�ำซ�ำ้ระหว่ำง	1	ถงึ	5	เฮิีรตซ์	ท่ีแอมพลิจดู	2	ถงึ	3	ซม.	ในกำรศึกษำภำวะพร่องออกซเิจนท่ีเกดิข้ึน
ในช่วง	SpO2	70-100%	เทียบกบักำรเฝ้ำติดตำมด้วย	CO-	Oximeter	และ	ECG	ในห้องปฏบัิตกิำร	ควำมผันผวนน้ีเท่ำกบั	±	1	ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน	บวกหรือลบ
หน่ึงของค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน	ซึง่ครอบคลุม	68%	ของจ�ำนวนประชำกร	1%	ถกูเพ่ิมเข้ำไปในผลลัพธ์ิ	เพ่ืออธิิบำยผลของฮีีโมโกลบินของทำรกในครรภ์ท่ีมอียู่ใน
ทำรกแรกเกดิ
5	เทคโนโลยี	Masimo	SET	พร้อมเซ็นเซอร์	Masimo	ได้รับกำรตรวจสอบยืนยันแล้วว่ำมีควำมแม่นย�ำของอัตรำกำรเต้นของชีพจรในช่วง	25-240	bpm	ใน
กำรทดสอบแบบตั้งโต๊ะเทียบกับเครื่องจ�ำลอง	Biotek	Index	2™	ควำมผันผวนนี้เท่ำกับ	±	1	ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน	บวกหรือลบหนึ่งของค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน	
ซึ่งครอบคลุม	68%	ของจ�ำนวนประชำกร
6	ดูค�ำแนะน�ำในกำรใช้งำนเซ็นเซอร์	(DFU)	ส�ำหรับข้อมูลกำรใช้งำนที่สมบูรณ์	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น	ให้เปลี่ยนต�ำแหน่งเซ็นเซอร์ที่ใช้ซ�้ำได้อย่ำงน้อย
ทุก	ๆ	4	ชั่วโมง	และเซ็นเซอร์แบบกำวอย่ำงน้อยทุก	ๆ	8	ชั่วโมง
11	ระบุควำมแม่นย�ำของเซ็นเซอร์เมื่อใช้กับเทคโนโลยี	Masimo	โดยใช้สำยเคเบิลผู้ป่วย	Masimo	ส�ำหรับเซ็นเซอร์	LNOP	เซ็นเซอร์	RD	SET	เซ็นเซอร์	
LNCS	หรือเซ็นเซอร์	M-LNCS	ตัวเลขแสดงถึง	Arms	(ข้อผิดพลำด	RMS	เมื่อเทียบกับข้อมูลอ้ำงอิง)	เนื่องจำกกำรวัดค่ำของเครื่องวัดควำมอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือดมีกำรกระจำยทำงสถิติ	จึงคำดว่ำจะมีเพียงประมำณ	2	ใน	3	ของกำรวัดค่ำเท่ำนั้น	ที่สำมำรถอยู่ในช่วง	±	Arms	เมื่อเทียบกับค่ำอ้ำงอิง	เว้นแต่
จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น	ควำมแม่นย�ำของ	SpO2	จะระบุไว้ตั้งแต่	70%	ถึง	100%	ควำมแม่นย�ำของอัตรำชีพจรจะระบุตั้งแต่	25	ถึง	240	bpm
12	ประเภทเซ็นเซอร์	M-LNCS,	LNOP,	RD	SET	และ	LNCS	ของ	Masimo	มีคุณสมบัติทำงแสงและทำงไฟฟ้ำเหมือนกัน	และอำจแตกต่ำงกันในประเภท
กำรใช้งำนเท่ำนั้น	(มีกำว/ไม่มีกำว/ตะขอและห่วง)	ควำมยำวสำยเคเบิล	ต�ำแหน่งของชิ้นส่วนออปติคัล	(ด้ำนบนหรือด้ำนล่ำงของเซ็นเซอร์	ตำมแนวสำยเคเบิล)	
ประเภท/ขนำดของวัสดุกำว	และประเภทของหัวต่อ	(ปลั�กโมดูลำร์	LNOP	8	pin,	ปลั�กโมดูลำร์	RD	15	pin,	LNCS	9	pin,	แบบสำยเคเบิล	และ	M-LNCS	15	pin	
แบบสำยเคเบิล)	ข้อมูลควำมแม่นย�ำของเซ็นเซอร์และค�ำแนะน�ำกำรใช้งำนเซ็นเซอร์ทั้งหมด	มีให้พร้อมกับค�ำแนะน�ำกำรใช้งำนเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้อง

การอ้างอิง

ส�ำหรับข้อมูลจ�ำเพำะของ	Vapotherm	Precision	Flow	โปรดดูค�ำแนะน�ำกำรใช้งำนของ	Precision	Flow

ส�ำหรับข้อมูลจ�ำเพำะของเซ็นเซอร์	SpO2	โปรดดูเอกสำรที่มำพร้อมกับเซ็นเซอร์



3101126-TH Rev D คำ�าแนะน�าส�าหรับการใช้งานโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน Vapotherm  หน้า 23

ส่วนที่ 20   สัญญาณเตือนและข้อคำวามแนะน�า
ประสิทธิิภำพที่ส�ำคัญของอุปกรณ์ประกอบด้วยกำรส่ง	FiO2	ที่เหมำะสมตำมควำมต้องกำรทำงคลินิกของผู้ป่วย	ตำมที่
แสดงในกำรอ่ำนค่ำ	SpO2	ผู้ใช้จ�ำเป็นต้องตอบสนองต่อสัญญำณเตือนอย่ำงเหมำะสม	เพื่อให้แน่ใจว่ำอุปกรณ์ยังคงมี
ประสิทธิิภำพที่จ�ำเป็น

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนไม่มีสัญญำณเตือน	SpO2	ต้องใช้กำรตรวจติดตำมผู้ป่วยที่แยกกันและเป็นอิสระ

ควำมล่ำช้ำของเงื่อนไขกำรแจ้งเตือน	คือระยะเวลำระหว่ำงเหตุกำรณ์ของผู้ป่วย	และเมื่อโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนตรวจ
พบปัญหำ	ควำมล่ำช้ำในกำรสร้ำงสัญญำณเตือน	คือช่วงเวลำระหว่ำงที่โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนตรวจพบปัญหำ	และ
เมื่อสัญญำณเตือนถูกสร้ำงขึ้น	ควำมล่ำช้ำสูงสุดคือประมำณ	1	วินำที

ข้อควำมแจ้งเตือนและค�ำแนะน�ำด้ำนล่ำง	จะแสดงขึ้นเมื่อมีเคสที่ใช้งำนอยู่	และเมื่อโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนอยู่ในโหมด
อัตโนมัติ	Fallback	%O2 จะถูกส่งเมื่อสัญญำณ	SpO2 ขำดหำยไป

ข้อคำวามของสัญญาณเตือนระดับคำวามส�าคำัญ
ปานกลาง

การด�าเนินการและการแก้ไขปัญหา

แบตเตอรี่ต�่ำ	-	ใกล้ปิดเครื่อง เสียบปลั�กโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเข้ำกับแหล่งจ่ำยไฟภำยนอก

ตรวจสอบ	SpO2	-	เซ็นเซอร์	Adhesive	หมดอำยุ เปลี่ยนเซ็นเซอร์	เข้ำโหมด	MANUAL	หรือ	End	Case

ตรวจสอบ	SpO2	-	เซ็นเซอร์	Adhesive	บกพร่อง เปลี่ยนเซ็นเซอร์	เข้ำโหมด	MANUAL	หรือ	End	Case

ตรวจสอบ	SpO2	-	สำยเคเบิลบกพร่อง เปลี่ยนสำยเคเบิล	เข้ำโหมด	MANUAL	หรือ	End	Case

ตรวจสอบ	SpO2	-	เซ็นเซอร์บกพร่อง เปลี่ยนเซ็นเซอร์	เข้ำโหมด	MANUAL	หรือ	End	Case

ตรวจสอบ	SpO2	-	เซ็นเซอร์	Adhesive	ใช้ด้วยกันไม่ได้ เปลี่ยนเซ็นเซอร์	เข้ำโหมด	MANUAL	หรือ	End	Case

ตรวจสอบ	SpO2	-	สำยเคเบิลใช้ด้วยกันไม่ได้ เปลี่ยนสำยเคเบิล	เข้ำโหมด	MANUAL	หรือ	End	Case

ตรวจสอบ	SpO2	-	เซ็นเซอร์ใช้ด้วยกันไม่ได้ เปลี่ยนเซ็นเซอร์	เข้ำโหมด	MANUAL	หรือ	End	Case

ตรวจสอบ	SpO2	-	ไม่มีเซ็นเซอร์	Adhesive	เชื่อมต่อ
เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญำณที่ดี	เข้ำโหมด	MANUAL	หรือ	End	
Case

ตรวจสอบ	SpO2	-	ไม่มีสำยเคเบิลเชื่อมต่อ
เชื่อมต่อสำยเคเบิลอีกครั้งด้วยสัญญำณที่ดี	เข้ำโหมด	MANUAL	หรือ	End	
Case

ตรวจสอบ	SpO2	-	ไม่มีเซ็นเซอร์เชื่อมต่อ
เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญำณที่ดี	เข้ำโหมด	MANUAL	หรือ	End	
Case

ตรวจสอบ	SpO2	-	เซ็นเซอร์หมดอำยุ เปลี่ยนเซ็นเซอร์	เข้ำโหมด	MANUAL	หรือ	End	Case

ตรวจสอบ	SpO2	-	ไม่รู้จักเซ็นเซอร์	Adhesive เปลี่ยนเซ็นเซอร์	เข้ำโหมด	MANUAL	หรือ	End	Case

ตรวจสอบ	SpO2	-	ไม่รู้จักสำยเคเบิล เปลี่ยนสำยเคเบิล	เข้ำโหมด	MANUAL	หรือ	End	Case

ตรวจสอบ	SpO2	-	ไม่รู้จักเซ็นเซอร์ เปลี่ยนเซ็นเซอร์	เข้ำโหมด	MANUAL	หรือ	End	Case

เสียบกำร์ดเวลำหรือ	End	Case กำร์ดเวลำหมดอำยุหรือถูกดึงออก	เสียบกำร์ดเวลำหรือ	End	Case

ข้อผิดพลำดกำรสื่อสำรของ	Precision	Flow คืนค่ำกำรเชื่อมต่อ	Precision	Flow	เข้ำสู่โหมด	MANUAL	หรือ	End	Case

เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ	Precision	Flow	ใช้ไม่ได้ คืนค่ำกำรเชื่อมต่อ	Precision	Flow	หรือ	End	Case	และอัปเดตซอฟต์แวร์	
Precision	Flow

ข้อผิดพลำดในกำรสื่อสำร	SpO2 แก้ไขกำรแจ้งเตือนด้วยตัวเอง	เข้ำสู่โหมด	MANUAL	หรือ	End	Case

รีเซ็ตระบบ	-	ตรวจสอบกำรตั้งค่ำ ตรวจสอบกำรตั้งค่ำ	กดปุ่มใด	ๆ	แตะที่หน้ำจอ	หรือหมุนปุ่มควบคุมกำรตั้งค่ำ
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ส่วนที่ 20   สัญญาณเตือนและข้อคำวามแนะน�า

ข้อคำวามแนะน�าแบบไม่มีเสียง การด�าเนินการและการแก้ไขปัญหา

%O2	ที่ผู้ใช้ตั้งค่ำขีดจ�ำกัด	%O2* เพิ่ม	%O2	Alarm	Limit	หรือเข้ำสู่โหมด	MANUAL

ก�ำลังใช้แบตเตอรี่ส�ำรอง โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนอยู่ในโหมดแบตเตอรี่	เมื่อแหล่งจ่ำยไฟภำยนอก
หำยไป	โมดูลจะเปลี่ยนเป็นโหมดแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ

แบตเตอรี่ต�่ำ เสียบปลั�กโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเข้ำกับแหล่งจ่ำยไฟภำยนอก

ตรวจสอบ	Precision	Flow ล้ำงสัญญำณเตือนของ	Precision	Flow	และตรวจสอบให้แน่ใจว่ำอยู่ใน
โหมด	Run	โดยมีทั้งแหล่งอำกำศและ	O2	อยู่

ตรวจสอบ	SpO2	-	เซ็นเซอร์	Adhesive	ใกล้หมดอำยุ เปลี่ยนเซ็นเซอร์	Adhesive	SpO2

ตรวจสอบ	SpO2	-	สำยเคเบิลหมดอำยุ* เปลี่ยนสำยเคเบิลของผู้ป่วย

ตรวจสอบ	SpO2	-	สำยเคเบิลใกล้หมดอำยุ เปลี่ยนสำยเคเบิลผู้ป่วย	SpO2

ตรวจสอบ	SpO2	-	ตรวจสอบกำรเชื่อมต่อเซ็นเซอร์* เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญำณที่ดี

ตรวจสอบ	SpO2	-	โหมดสำธิิต* เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญำณที่ดี

ตรวจสอบ	SpO2	-	ตรวจพบสัญญำณรบกวน* เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญำณที่ดี

ตรวจสอบ	SpO2	-	Perfusion	Index	ต�่ำ* เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญำณที่ดี

ตรวจสอบ	SpO2	-	Signal	IQ	ต�่ำ* เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญำณที่ดี

ตรวจสอบ	SpO2	-	Pulse	Search* เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญำณที่ดี

ตรวจสอบ	SpO2	-	เซ็นเซอร์ผิดพลำด* เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญำณที่ดี

ตรวจสอบ	SpO2	-	ก�ำลังเริ่มต้นเซ็นเซอร์* เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญำณที่ดี

ตรวจสอบ	SpO2	-	เซ็นเซอร์ใกล้หมดอำยุ เปลี่ยนเซ็นเซอร์	SpO2

ตรวจสอบ	SpO2	-	เซ็นเซอร์ไม่มีผู้ป่วย* เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญำณที่ดี

ตรวจสอบ	SpO2	-	โหมด	SpO2	เท่ำนั้น* เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยสัญญำณที่ดี

พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องเหลือน้อย ลบไฟล์ข้อมูลเคสก่อนหน้ำออกจำกที่จัดเก็บในเครื่อง

พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องเต็ม ลบไฟล์ข้อมูลเคสก่อนหน้ำออกจำกที่จัดเก็บในเครื่อง

ค่ำเป้ำหมำย	SpO2	>	95% เปลี่ยนค่ำเป้ำหมำย	SpO2	เป็น	95%	หรือต�่ำกว่ำ

ค่ำเป้ำหมำย	SpO2	<	85% เปลี่ยนค่ำเป้ำหมำย	SpO2	เป็น	85%	หรือสูงกว่ำ

เวลำใกล้หมดอำยุ เสียบกำร์ดเวลำใบใหม่ก่อนหมดเวลำ	หรือ	End	Case

*	ข้อควำมแนะน�ำแบบไม่มีเสียงเหล่ำนี้จะกลำยเป็นสัญญำณเตือนที่มีล�ำดับควำมส�ำคัญปำนกลำง	หำกไม่ได้รับกำรแก้ไขหลัง
จำกผ่ำนไป	2	นำที	
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คำ�าศัพท์และคำ�าย่อ

Perfusion Index

Perfusion	Index	(Pi)	เป็นกำรประเมินสัมพัทธิ์ของควำมแรงของชีพจรในบริเวณที่ตรวจสอบ	ซึ่งแสดงเป็นค่ำตัวเลขที่อยู่ใน
ช่วงตั้งแต่	0.02%	ถึง	20%	โดยที่ค่ำที่ต�่ำกว่ำแสดงถึงควำมแรงของชีพจรที่อ่อน	และค่ำที่สูงกว่ำแสดงถึงควำมแรงของชีพจรที่
แรง	ดัชนีนี้แสดงถึงอัตรำส่วนของส่วนประกอบของเลือดในช่วงที่มีเลือดไหลผ่ำนเทียบกับช่วงที่ไม่มีเลือดไหลผ่ำน	ในบริเวณ
ใดบริเวณหนึ่ง	โดยตัวเลขที่สูงกว่ำแสดงถึงสัดส่วนที่สูงกว่ำของช่วงที่มีเลือดไหลผ่ำน	Pi	ใช้เพื่อประเมินประสิทธิิผลสัมพัทธิ์
ของบริเวณที่ใช้งำนต่ำง	ๆ	และเพื่อแจ้งเตือนบุคลำกรทำงกำรแพทย์	ถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพร่ำงกำยของผู้ป่วย	ใน
ทำงกำรแพทย์	มักใช้เพื่อช่วยในกำรเลือกบริเวณของร่ำงกำยที่ดีที่สุดส�ำหรับกำรวัดค่ำควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	โดย
แพทย์จะเลือกบริเวณที่ให้ค่ำ	Pi	(และควำมแรงของชีพจร)	สูงที่สุด	

การคำวบคำุม FiO2 อัตโนมัติ

ระบบควบคุม	FiO2	อัตโนมัติ	จะใช้ค่ำ	SpO2	ที่วัดได้ของผู้ป่วยเพื่อควบคุมกำรส่ง	FiO2	ตำมควำมต้องกำรของผู้ป่วย	ระบบจะ
พยำยำมรักษำระดับ	SpO2	ของผู้ป่วย	ไว้ที่ค่ำเป้ำหมำย	SpO2	ที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำหรือใกล้เคียง	โดยกำรไตไตรท	FiO2	ที่ส่ง
อย่ำงต่อเนื่อง	ตำมค่ำ	SpO2	ที่วัดได้	ระบบตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงชั่วครำวใน	SpO2	ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงในระยะ
ยำวในข้อก�ำหนด	FiO2	ของผู้ป่วย

อัลกอริทึมกำรควบคุมจะสร้ำงลูปป้อนกลับภำยในระบบส่งก๊ำซ	โดยเปรียบเทียบกำรอ่ำนค่ำ	SpO2	ของผู้ป่วยกับค่ำเป้ำหมำย	
SpO2	ที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำ	และก�ำหนดอัตรำกำรส่ง	FiO2	ให้สอดคล้องกัน	อัลกอริทึมท�ำกำรปรับเปลี่ยนเกือบในทันที	(ภำยใน	
10	วินำที)	เพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรอ่ำนค่ำ	SpO2	เรียนรู้จำกกำรเปลี่ยนแปลงในอดีต	และคำดกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงในระยะสั้น	ดังนั้น	จึงท�ำหน้ำที่เป็นสิ่งที่เรียกว่ำ	ตัวควบคุมสัดส่วน-ปริพันธิ์-อนุพันธิ์	(ตัวควบคุม	PID)

ตัวอย่ำงเช่น	อัลกอริทึมสำมำรถท�ำกำรปรับเปลี่ยนกำรส่ง	FiO2	อัตโนมัติดังต่อไปนี้:

• ในช่วงเวลำที่มีปริมำณออกซิเจนปกติเมื่อกำรอ่ำนค่ำ	SpO2	มีเสถียรภำพ	และยังคงอยู่เหนือเป้ำหมำย	SpO2	ที่ก�ำหนด
ไว้ล่วงหน้ำ	อัลกอริทึมจะเริ่มท�ำกำรหย่ำ/กำรลด	กำรส่ง	FiO2	ทีละน้อย	เมื่ออ่ำนค่ำ	SpO2	ได้ต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย	SpO2 
ที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำ	จะไม่มีกำรหย่ำเครื่องอีกต่อไป

• ในช่วงที่มีปริมำณออกซิเจนต�่ำกว่ำปกติ	(ค่ำอ่ำนของ	SpO2	<	SpO2	เป้ำหมำยที่ตั้งไว้)	อัลกอริทึมจะเริ่มกำรส่ง	FiO2 
เพิ่มขึ้นภำยใน	10	วินำที	หลังจำกตรวจพบภำวะขำดออกซิเจน	หลังจำกนั้น	กำรส่ง	FiO2	จะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	ใน
ขณะที่ภำวะขำดออกซิเจนยังคงมีอยู่	อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของ	FiO2	เป็นสัดส่วนกับควำมรุนแรงของภำวะขำดออกซิเจน	

• ในภำวะที่เลือดมีสภำพเป็นกรดเกิน	(ค่ำอ่ำนของ	SpO2	>	SpO2	เป้ำหมำยที่ตั้งไว้)	อัลกอริทึมจะเริ่มลดกำรส่ง	FiO2	ขึ้น
อยู่กับควำมรุนแรงของภำวะที่เลือดมีสภำพเป็นกรดเกิน	กำรลดจะเริ่มขึ้นภำยใน	10	วินำที	ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรลดที่เพิ่ม
ขึ้นและต่อเนื่อง	ตรำบเท่ำที่ผู้ป่วยยังคงอยู่ในภำวะที่เลือดมีสภำพเป็นกรดเกิน

ส่วนที่ 21   คำ�าศัพท์

ส่วนที่ 22   การอ่านเพิ่มเติม

Dyspnea หำยใจไม่อิ่มหรือต้องกำรอำกำศ
COPD โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
Pi Perfusion	Index
APOD กำรตรวจจับโพรบหลุดออกแบบปรับได้	(ดูที่	กำรอ่ำนเพิ่มเติม)
Normoxemia ระดับออกซิเจนในเลือดปกติ
Hypoxemia ระดับออกซิเจนในเลือดต่�ำ
Hyperoxemia ระดับออกซิเจนในเลือดสูงเกินไป	/	ควำมเป็นกรดของเลือด
PID	controller ตัวควบคุมสัดส่วน-ปริพันธิ์-อนุพันธิ์
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ภาคำผนวก A

คำวามเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)

คำ�าเตือน:

• ควรใช้อุปกรณ์สื่อสำร	RF	แบบพกพำ	(รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง	เช่น	สำยอำกำศ	และเสำอำกำศภำยนอก)	โดยไม่
ใกล้กว่ำ	30	ซม.	(12	นิ้ว)	จำกชิ้นส่วนใด	ๆ	ของระบบ	Precision	Flow®	ที่มีโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	รวมถึง
สำยเคเบิลเฉพำะของ	Vapotherm	มิฉะนั้น	กำรเสื่อมสมรรถนะของอุปกรณ์นี้อำจจะส่งผลได้	

• ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้อุปกรณ์นี้ใกล้หรือซ้อนกับอุปกรณ์อื่น	เพรำะอำจจะส่งผลให้ท�ำงำนไม่ถูกต้อง	ถ้ำมีควำม
จ�ำเป็นต้องใช้งำนดังกล่ำว	ควรเฝ้ำสังเกตอุปกรณ์นี้และอุปกรณ์อื่น	เพื่อยืนยันว่ำอุปกรณ์เหล่ำนี้ท�ำงำนได้ตำมปกติ	

• กำรใช้อุปกรณ์เสริม	ทรำนสดิวเซอร์	และสำยเคเบิลอื่น	ๆ	นอกเหนือจำกที่ก�ำหนดไว้หรือเตรียมไว้ให้โดยผู้ผลิต
อุปกรณ์นี้	อำจท�ำให้เกิดกำรแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น	หรือท�ำให้ภูมิคุ้มกันกำร	รบกวนทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำของ
อุปกรณ์นี้ลดลง	และส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนไม่ถูกต้องได้	

• อย่ำใช้สำยเคเบิลใด	ๆ	ที่ไม่ได้จัดหำโดยผู้ผลิตอุปกรณ์นี้

แนวทางและการแถลงการณ์ของผู้ผลิต - การแผ่สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนมีไว้ส�ำหรับใช้ในสภำพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้ำ	ตำมที่ระบุด้ำนล่ำง
ลูกค้ำหรือผู้ใช้โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีกำรใช้งำนในสภำพแวดล้อมดังกล่ำว

การทดสอบการแผ่สัญญาณ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคำับ สิ่งแวดล้อมที่มีแม่เหล็กไฟฟ้า - แนวทาง

กำรแผ่สัญญำณ	RF

CISPR	11
กลุ่ม	1

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนใช้พลังงำน	RF	ส�ำหรับ
ฟังก์ชันกำรท�ำงำนภำยในเท่ำนั้น	ดังนั้น	กำรแผ่สัญญำณ	
RF	จึง	ต�่ำมำกและและไม่น่ำจะก่อให้เกิดกำรรบกวนใด	ๆ	
ต่อ	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณใกล้เคียง

กำรแผ่สัญญำณ	RF

CISPR	11
คลำส	A

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเหมำะส�ำหรับกำรใช้งำนใน
สถำนประกอบกำรทั้งหมดที่ไม่ใช่ในบ้ำน	และอำจใช้ใน
บ้ำน	และในสถำนที่ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ
เครือข่ำยแหล่งจ่ำยไฟแรงดันต่�ำสำธิำรณะ	ที่จ่ำยไฟให้
อำคำรเพื่อวัตถุประสงค์กำรใช้ภำยในครัวเรือนได้	หำกมี
กำรปฏิบัติตำมค�ำเตือนต่อไปนี้:

คำ�าเตือน:	อุปกรณ์/ระบบนี้	มีเจตนำส�ำหรับใช้งำนโดย
บุคลำกรทำงกำรแพทย์เท่ำนั้น	อุปกรณ์/ระบบนี้
อำจท�ำให้เกิดกำรรบกวนทำงคลื่นวิทยุ	หรืออำจท�ำให้
กำรท�ำงำนของอุปกรณ์ใกล้เคียงหยุดชะงักได้	อำจจ�ำเป็น
ต้องใช้มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ	เช่น	กำรปรับทิศทำง
ใหม่	หรือกำรย้ำยที่ตั้งโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	หรือ
กำรป้องกันสถำนที่

กำรแผ่สัญญำณรบกวน 
กระแสฮีำร์มอนิกส์

IEC	61000-3-2

คลำส	A

ควำมผันผวนของแรงดัน
ไฟฟ้ำ/

กำรกระจำยกำรกระเพื่อม

IEC	61000-3-3

เป็นไปตำมกฎข้อบังคับ
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ภาคำผนวก A

แนวทางและการแถลงการณ์ของผู้ผลิต - ภูมิคำุ้มกัน 
การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนมีไว้ส�ำหรับใช้ในสภำพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้ำ	ตำมที่ระบุด้ำนล่ำง	ลูกค้ำหรือ	ผู้ใช้โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	ควร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีกำรใช้งำนในสภำพแวดล้อมดังกล่ำว	

การทดสอบ
ภูมิคำุ้มกัน

IEC 60601
ระดับการทดสอบ

ระดับการปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคำับ

สิ่งแวดล้อมที่มีแม่เหล็กไฟฟ้า - แนวทาง

กำรคำยประจุไฟฟ้ำ
สถิต	(ESD)

IEC	61000-4-2

หน้ำสัมผัส	±8	kV
±	2,	4,	8,	และ	15	kV	อำกำศ

±	8	kV
±	2,	4,	8,	และ	15	kV	
อำกำศ

พื้นควรเป็นไม้	คอนกรีต	หรือกระเบื้องเซรำมิค	
ถ้ำพื้นเป็นวัสดุสังเครำะห์	ควำมชื้นสัมพัทธิ์ควร
เท่ำกับ	30%	เป็นอย่ำงน้อย

เวลำรอ	10	วินำทีระหว่ำงกำรคำยประจุ

แรงดันไฟฟ้ำเกิน
ชั่วครู่
แบบรวดเร็ว/แบบลูก
คลื่นเป็นชุด	ๆ

IEC	61000-4-4

±2	kV	ส�ำหรับสำยแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำ
±	1	kV	ส�ำหรับสำยอินพุต/เอำต์พุต
อัตรำกำรเกิดซ�้ำ	100	kHz

±	2	kV
±	1	kV
อัตรำกำรเกิดซ�้ำ	100	kHz

คุณภำพไฟฟ้ำหลัก	ควรเป็นไปตำมสภำพ
แวดล้อมทำงกำรค้ำหรือส�ำหรับโรงพยำบำล
ทั่วไป

ไฟกระชำก

IEC	61000-4-5

±	0.5,	1	และ	2	kV	สำยสัญญำณ
ไปสำยดิน
±	1	kV	สำยไปสำยสัญญำณ

±	0.5,	1,	และ	2	kV	

±	1	kV

คุณภำพไฟฟ้ำหลัก	ควรเป็นไปตำมสภำพ
แวดล้อม	ทำงกำรค้ำหรือส�ำหรับโรงพยำบำล
ทั่วไป

แรงดันไฟตก
ไฟดับชั่วขณะ	และ
แรงดันไฟฟ้ำใน
สภำวะปกติ
บนสำยที่ป้อนเข้ำ
แหล่งจ่ำยไฟ

IEC	61000-4-11

<5	%	Ut

(>95	%	ตกใน	Ut)
ส�ำหรับ	0,5	ไซเคิล	ที่มุมเฟส	0°,	
45°,	90°,	135°,	180°,	225°,	
270°,	และ	315°
40	%	Ut

(60	%	ตกใน	Ut)	5	ไซเคิล
70	%	Ut 
(30	%	ตกใน	Ut)	25	ไซเคิล
<5	%	Ut

(95	%	ตกใน	Ut)	5	ไซเคิล	

ตำมมำตรฐำน

คุณภำพไฟฟ้ำหลัก	ควรเป็นไปตำมสภำพ
แวดล้อม	ทำงกำรค้ำหรือส�ำหรับโรงพยำบำล
ทั่วไป	หำกผู้ใช้โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน
ต้องกำรกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่องในระหว่ำง
ที่ไฟดับ	ขอแนะน�ำให้ใช้โมดูลช่วยจัดกำร
ออกซิเจนต่อเข้ำกับ	แหล่งจ่ำยไฟส�ำรองหรือ
แบตเตอรี่

ควำมถี่ไฟฟ้ำ
(50/60	Hz)	สนำม
แม่เหล็ก

IEC	61000-4-8

30	A/m 30	A/m

สนำมแม่เหล็กควำมถี่ไฟฟ้ำควรมีคุณสมบัติ
ในระดับของสถำนที่ทั่วไป	ในสภำพแวดล้อม
เชิงพำณิชย์หรือโรงพยำบำลทั่วไป

หมำยเหตุ	Ut	คือแรงดันไฟ	AC	หลักก่อนใช้งำนระดับทดสอบ
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ภาคำผนวก A

แนวทางและการแถลงการณ์ของผู้ผลิต - ภูมิคำุ้มกัน 
การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนมีไว้ส�ำหรับใช้ในสภำพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้ำ	ตำมที่ระบุด้ำนล่ำง	ลูกค้ำหรือผู้ใช้โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน	ควรตรวจ
สอบให้แน่ใจว่ำมีกำรใช้งำนในสภำพแวดล้อมดังกล่ำว

การทดสอบ
ภูมิคำุ้มกัน

ระดับการทดสอบ IEC 
60601

ระดับการปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคำับ

สิ่งแวดล้อมที่มีแม่เหล็กไฟฟ้า - แนวทาง

RF	ที่ผ่ำน
สำยตัวน�ำ
IEC	61000-4-6

RF	ที่ส่งสัญญำณ
IEC	61000-4-3

3	Vrms
150	kHz	ถึง	80	MHz
6	Vrms	ในย่ำนควำมถี่	
ISM

3	V/m
80	MHz	ถึง	2.7	GHz

3	Vrms
6	Vrms	ในย่ำน
ควำมถี่	ISM

3	V/m

อุปกรณ์สื่อสำร	RF	แบบพกพำและแบบเคลื่อนที่	ไม่ควรใช้ใกล้
กับส่วนใด	ๆ	ของ	[ME EQUIPMENt	หรือ	ME SYStEM]	รวมถึง
สำยเคเบิล	เกินกว่ำ	ระยะห่ำงที่แนะน�ำ	ซึ่งค�ำนวณจำกสมกำร	ที่
เกี่ยวข้องกับควำมถี่ของเครื่องส่งสัญญำณ

ระยะห่างที่แนะน�า

d	=1.2√P

d	=1.2√P	80	MHz	ถึง	800	MHz

d	=2.3√P	800	MHz	ถึง	2.3	GHz

โดยที่	P	คือพิกัดก�ำลังเอำต์พุตสูงสุดของเครื่องส่งในหน่วยวัตต์	
(W)	ตำมผู้ผลิตเครื่องส่งและ	d	คือระยะห่ำงที่แนะน�ำในหน่วย
เมตร	(ม.)

ควำมแรงของสนำมจำกเครื่องส่ง	RF	ที่อยู่กับที่	ตำมที่ก�ำหนดโดย
กำรส�ำรวจสถำนที่ที่มีแม่เหล็กไฟฟ้ำa	ควรน้อยกว่ำระดับกำรควบคุม
ในแต่ละช่วงควำมถี่b

อำจมีสัญญำณรบกวนเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ที่ถูก
ก�ำกับ	ด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้:

หมำยเหตุ	1	ที่	80	MHz	และ	800	MHz	จะใช้ช่วงควำมถี่ที่สูงขึ้น
หมำยเหตุ	2	ค�ำแนะน�ำเหล่ำนี้อำจใช้ไม่ได้ในทุกสถำนกำรณ์	กำรแพร่กระจำยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำได้รับผลกระทบจำกกำรดูดกลืนและกำรสะท้อน
จำกสิ่งปลูกสร้ำง	วัตถุ	และผู้คน

a	ควำมแรงของสนำมจำกเครื่องส่งสัญญำณที่อยู่กับที่	เช่น	สถำนีฐำนส�ำหรับวิทยุ	โทรศัพท์	(เซลลูลำร์/ไร้สำย)	และวิทยุเคลื่อนที่ทำงบก	
วิทยุสมัครเล่น	กำรกระจำยเสียงวิทยุ	AM	และ	FM	และกำรออกอำกำศทำงโทรทัศน์	ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงแม่นย�ำในทำงทฤษฎี	เพื่อ
ประเมิน	สภำพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้ำเนื่องจำกเครื่องส่ง	RF	ที่อยู่กับที่	ควรพิจำรณำกำรส�ำรวจสถำนที่ที่มีแม่เหล็กไฟฟ้ำถ้ำควำมแรงของสนำม
ที่วัดได้ในต�ำแหน่งที่ใช้งำนโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเกินกว่ำ	ระดับ	RF	ควบคุมที่เกี่ยวข้อง	ควรมีกำรเฝ้ำสังเกตโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนเพื่อ
ตรวจสอบยืนยันกำรท�ำงำนปกติของเครื่อง	หำกสังเกตเห็นประสิทธิิภำพกำรท�ำงำนที่ผิดปกติ	อำจจ�ำเป็นต้องใช้มำตรกำรเพิ่มเติม	เช่น	กำรปรับ
ทิศทำงใหม่	หรือกำรย้ำยที่ตั้งโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจน
b	ในช่วงควำมถี่	150	kHz	ถึง	80	Mhz	ควำมแรงของสนำมควรน้อยกว่ำ	[V1]	V/m
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ภาคำผนวก A

ระยะห่างที่แนะน�าระหว่าง
อุปกรณ์สื่อสาร RF แบบพกพาและแบบเคำลื่อนที่ และโมดูลช่วยจัดการออกซิเจน

โมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนมีไว้ส�ำหรับใช้ในสภำพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้ำ	ที่มีกำรควบคุมสัญญำณรบกวน	RF	ที่แผ่ออกมำ	ลูกค้ำหรือผู้ใช้โมดูล
ช่วยจัดกำรออกซิเจนสำมำรถช่วยป้องกันสัญญำณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้ำได้	โดยกำรรักษำระยะห่ำงขั้นต�่ำระหว่ำงอุปกรณ์สื่อสำร	RF	แบบพกพำ
และแบบเคลื่อนที่	(เครื่องส่งสัญญำณ)	และโมดูลช่วยจัดกำรออกซิเจนตำมที่แนะน�ำด้ำนล่ำง	ตำมก�ำลังเอำต์พุตสูงสุดของอุปกรณ์สื่อสำร

ก�าลังเอาต์พุตสูงสุดของ
เคำรื่องส่งที่ได้รับการจัด

อันดับ

W

ระยะห่างตามคำวามถี่ของเคำรื่องส่ง
m

50 kHz ถึง 80 MHz
นอกย่านคำวามถี่ ISM

d	=1.2√P

150 kHz ถึง 80 MHz
ในย่านคำวามถี่ ISM

d	=1.2√P

800 MHz ถึง 2.5 GHz

d	=2.3√P

0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.34 0.34 0.73
1 1.2 1.2 2.3
10 3.8 3.8 7.3
100 12 12 23

ส�ำหรับเครื่องส่งที่ได้รับกำรจัดอันดับที่ก�ำลังเอำต์พุตสูงสุดที่ไม่ได้ระบุไว้ข้ำงต้น	ระยะห่ำงที่แนะน�ำ	d	ในหน่วยเมตร	(m)	สำมำรถประมำณได้โดย
ใช้สมกำรที่เกี่ยวข้องกับควำมถี่ของเครื่องส่ง	โดยที่	P	คือพิกัดก�ำลังเอำต์พุตสูงสุดของเครื่องส่งในหน่วยวัตต์	(W)	ตำมผู้ผลิตเครื่องส่งสัญญำณ

หมำยเหตุ	1	ที่	80	MHz	และ	800	Mhz	จะใช้ระยะห่ำงที่แนะน�ำส�ำหรับช่วงควำมถี่ที่สูงขึ้น

หมำยเหตุ	2	ค�ำแนะน�ำเหล่ำนี้อำจใช้ไม่ได้ในทุกสถำนกำรณ์	กำรแพร่กระจำยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำได้รับผลกระทบจำกกำรดูดกลืนและกำรสะท้อน
จำกสิ่งปลูกสร้ำง	วัตถุ	และผู้คน
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