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Förpackningen till Precision Flow® Hi-VNI innehåller:
Precision Flow® Hi-VNI-enheten
Bruksanvisning (USB)
Snabbreferens
Strömkabel
Sensorcell för syrgas
Partikelfilter med anslutningar för luft- och syrgasinlopp
Endast USA: luft- och syrgasslangar
Kommunikationskabel för sköterskeanrop/EPJ
med adapterkablar (varierar beroende på land)
Klistermärke för snabbstart
Klämma till patientslang
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Obs: Se
bruksanvisning

Endast för en
patient

Växelspänning

Skyddande
jord

Tysta larm

Kör/sluta

Täck inte

Typ BF Klass 1

MR-farlig

Droppsäker

Vapotherm Inc. har angivit att denna produkt överensstämmer med EU-direktiv
93/42/EEG om medicintekniska produkter när den används i enlighet med
instruktionerna i medföljande bruksanvisning.
Denna symbol indikerar att elektriskt och elektroniskt avfall inte får kasseras
som osorterat kommunalt avfall utan måste samlas in separat. Kontakta en
auktoriserad representant för tillverkaren för information rörande kassering av
utrustningen.

Avsnitt 1 Indikationer, varningar och försiktighetsanvisningar
Avsedd användning
Vapotherm HVNI tillhandahåller icke-invasivt ventilationsstöd genom en bekväm syrgasgrimma.
Behandling med Precision Flow® Hi-VNI visades vara icke-underlägsen NIPPV i en
klinisk studie med 204 vuxna patienter1. Precision Flow® Hi-VNI, en form av icke-invasivt
ventilationsstöd, ger höghastig näsinsufflation (HVNI) med samtidig syreavgivning för att ge
ventilationsstöd till spontant andande patienter som lider av respiratorisk nöd och/eller hypoxi på
en vårdanläggning. Enheten är inte avsedd att tillhandahålla patientens totala ventilationsbehov
och ska inte användas vid transport.
Precision Flow® Hi-VNI är också utformad att förse patienten med optimalt värmda och
befuktade andningsgaser. Den tillför varm fukt till andningsgaser från en extern källa för
administrering till nyfödda/spädbarn, barn och vuxna patienter på sjukhus och i subakuta
vårdinställningar. Den tillför värme och fukt till en blandning av medicinsk luft och syrgas och
kontrollerar riktigheten i den precisa luft- och syrgasblandningen via en integrerad syremätare.
Flödeshastigheten kan varieras mellan 1 och 40 liter per minut via syrgasgrimma.
Doshi P, Whittle JS, Bublewicz M, et al. High-Velocity Nasal Insufflation in the Treatment of Respiratory Failure:
A Randomized Clinical Trial. Ann Emerg Med. 2018;72(1):73-83 e75
1

Precision Flow Hi-VNI Bruksanvisning 3101477-01-SE Rev D

Sida 3

Avsnitt 1 Indikationer, varningar och försiktighetsanvisningar
Allmänna indikationer och kontraindikationer

Huvudsakliga indikationer:
Precision Flow® Hi-VNI är avsedd för att tillföra varm fukt till andningsgaser från en extern källa
för administrering till nyfödda/spädbarn, barn och vuxna patienter på sjukhus och i subakuta
vårdinställningar. Systemet tillför värme och fukt till en blandning av medicinsk luft och
syrgas och kontrollerar riktigheten i den precisa luft- och syrgasblandningen via en integrerad
syremätare. Flödeshastigheten kan varieras mellan 1 och 40 liter per minut via syrgasgrimma.
Precision Flow® Hi-VNI höghastig näsinsufflation (HVNI) med samtidig syreavgivning för att ge
ventilationsstöd till spontant andande patienter som lider av respiratorisk nöd och/eller hypoxi
på en vårdanläggning. Precision Flow® Hi-VNI är inte avsedd att tillhandahålla patientens totala
ventilationsbehov och ska inte användas vid transport.
Kontraindikationer:
Allmänna:
• Inte lämpligt för patienter som inte spontant andas, inte kan skydda sin luftväg, eller som har
anatomiska egenskaper eller skador som blockerar nasofarynx
• Inte för behandling av OSA och snarkning
• Precision Flow® Hi-VNI är inte för användning vid transport.
• Precision Flow® Hi-VNI är MR-farlig Använd inte apparaten i en MR-miljö.
Varningar och försiktighetsanvisningar
Varning anger att det kan uppstå en situation som kan vara skadlig för patienten eller användaren.
Försiktighet anger ett tillstånd som kan leda till skada eller fel på utrustningen, eller till
felanvändning. Obs (notering) betonar något som kan underlätta användningen eller göra
den mer effektiv.
Bekanta dig med varningarna, försiktighetsanvisningarna och noteringarna i denna
bruksanvisning. De omfattar säkerhetsaspekter, speciella krav och förordningar.
Användaren av denna produkt har själv ansvaret för eventuella fel som orsakas av
användning eller underhåll utfört av någon som inte är utbildad av Vapotherms personal eller
via officiella utbildningsdokument.
När någon del av Precision Flow® Hi-VNI ska hanteras ska sjukhusets riktlinjer
för infektionskontroll och förebyggande standardåtgärder alltid följas. Vapotherm
rekommenderar också att användaren följer publikationerna från amerikanska Centers
for Disease Control (CDC): Guidelines for Maintenance of In-Use Respiratory Therapy
Equipment och Guidelines for Prevention of Nosocomial Pneumonia.
Allmänna varningar
Federal lagstiftning i USA begränsar försäljningen av denna apparat till att utföras av, eller på
order av, läkare. Denna apparat bör ENDAST användas av en utbildad andningsterapeut eller
certifierad användare. Utbildning ska tillhandahållas och ska endast utföras av auktoriserad
Vapotherm-personal.
Detta är en befuktare som generellt används för att tillföra regelbundet flöde av andningsgaser.
Precision Flow® Hi-VNI är inte en ventilator och ska inte användas till livsuppehållande
behandling.
Syre främjar förbränning; denna apparat ska inte användas nära öppna lågor, olja eller fett, eller
brandfarliga material.
Service på apparaten ska bara utföras av kvalificerade och certifierade servicetekniker.
För att förebygga skada ska du inte försöka utföra service på Precision Flow® Hi-VNI medan en
patient är ansluten till apparaten.
Sida 4
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Avsnitt 1 Indikationer, varningar och försiktighetsanvisningar
Om apparaten är skadad eller inte fungerar korrekt ska den inte användas. Kontakta
Vapotherm eller en auktoriserad representant för Vapotherm.
Använd inte om strömkabeln är skadad.
Ingen modifiering av utrustningen är tillåten. Modifiera inte denna utrustning utan
godkännande av Vapotherm. Om denna utrustning modifieras måste lämplig inspektion och
testning utföras för att säkerställa fortsatt säker användning av utrustningen.
Apparaten ska inte sättas i körläge och lämnas utan översikt i en icke-vård-miljö. Vid
användning i vårdmiljö ska användaren förbli tillräckligt nära för att höra larmen.
Använd inte Precision Flow® Hi-VNI på en höjd över 6392 fot eller utanför en temperatur på
18-30 °C. Användning av Precision Flow® Hi-VNI utanför denna temperaturintervall eller över
denna höjd kan påverka behandlingskvaliteten eller skada patienten.
Använd inte Precision Flow® Hi-VNI i eller nära vatten, förutom det sterila vattnet som används
i systemet.
Använd inte Precision Flow® Hi-VNI-systemet tillsammans med något annat system för
befuktning av andningsgaser (t.ex. värme- och fuktväxlare (heat and moisture exchangers,
HME)).
Tillbehör som inte är godkända av Vapotherm ska inte fästas vid eller tilläggas Precision Flow®
Hi-VNI. Icke-godkända tillbehör kan påverka behandlingskvaliteten.
Innan användning ska Precision Flow® Hi-VNI sättas fast på ett rullstativ godkänt av
Vapotherm, med botten på apparaten högst 102 cm ovanför marken för att minska risken att
stativet välter.
Se till att alla anslutningar till patientkretsen sitter säkert.
Befuktningskammaren, vattensystemet för engångsbruk och patientslangen är märkta för
användning av endast en patient och måste bytas efter 30 dagars användning av en patient
(syrgasgrimma byts ut efter behov): Försök inte sterilisera eller återanvända delarna och
följ alla lokala och nationella förordningar för kassering. Utanför USA ska nationella och
internationella förordningar följas. Återanvändning av dessa delar kan leda till mekaniskt fel
och/eller ökad risk för bakteriell kontaminering.
Risken för bakteriell kontaminering kan ökas om inte sterilt vatten eller ren gas används.
•

Använd aseptisk teknik.

•

Gasen måste vara ren, torr medicinsk gas för att förhindra skada på patienten och på
Precision Flow® Hi-VNI

Precision Flow® Hi-VNI är inte en CPAP-apparat. Det finns inga kontroller för tillförsel eller
övervakning av luftvägstryck. Precision Flow® Hi-VNI bör inte användas för att tillföra tryck i ett
slutet system.
Anslut aldrig apparaten till en patient innan den har uppnått minst 33 °C. Låt apparaten
värmas upp för att avlägsna kondensat och förhindra obehag för patienten på grund av kall
eller delvis befuktad gas.
Patienter som får extra syre är akuta och vårdteamet bör utöva passande klinisk vaksamhet.
Ytterligare patientövervakning inklusive pulsoximetri krävs om Precision Flow® Hi-VNI används
för att tillföra kompletterande syrgas.
Precision Flow® Hi-VNI är MR-farlig. Använd inte apparaten i en MR-miljö.
Precision Flow Hi-VNI Bruksanvisning 3101477-01-SE Rev D
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Avsnitt 1 Indikationer, varningar och försiktighetsanvisningar
En strömkabel som är godkänd för sjukhusbruk medföljer apparaten. Använd inte någon annan
kabel. Använd inte förlängningskablar. För pålitlig jordning måste kabeln anslutas till ett
likvärdigt uttag som är märkt med "godkänt för sjukhusbruk" eller "endast sjukhus”. Om någon som
helst tveksamhet föreligger gällande den jordade anslutningen ska apparaten inte användas.
Medicinsk elektrisk utrustning kräver speciella försiktighetsåtgärder gällande elektromagnetisk
strålning. Bärbar och mobil utrustning med RF-kommunikation kan påverka medicinsk
utrustning och bör inte användas i närheten av Precision Flow® Hi-VNI.
Reservbatteriet är utformat endast för tillfällig användning när nätströmmen till apparaten har
avbrutits. Det interna reservbatteriet upprätthåller flödet och procentandelen syrgas i minst
15 minuter om nätströmmen avbryts. När Precision Flow® Hi-VNI kör på batteri förses ingen
värme eller fuktighet med det inställda flödet och FiO2 och fuktighetsnivån kan sjunka under
säkra gränser. När batteriet har laddats ur helt kan apparaten inte drivas och patientens
gasflöde upphör. När batteriet har laddats ur fungerar inga larm eller indikatorer på displayen.
Batteriet är inte avsett för patienttransport.
För att minska risken för att patienten kan suga ut kondenserat vatten från andningskretsen,
observera regelbundet patienten och utsläpp från patientgränssnittet för överskott på vatten,
och om det upptäcks, ta bort patientgränssnittet från patienten. Vatten i mellersta lumen kan
bero på kondensat eller på en läcka från de yttre lumen som omger andningskretsen.
Allmänna försiktighetsanvisningar
Läs och se till att du förstår dessa instruktioner innan du använder systemet.
Sätt en klämma på den sterila vattentillförseln när systemet inte används, även vid Standbyläge, för att förhindra att vatten läcker in och orsakar skada.
Aseptiska tekniker (inklusive handtvätt och att undvika att röra vid anslutningspunkter) och
förebyggande standardåtgärder ska alltid användas när medicinsk utrustning hanteras.
Förebyggande standardåtgärder ska alltid användas vid patientkontakt.
Täck inte över apparaten; om ventilen blockeras kan det skada apparaten.
Precision Flow® Hi-VNI får inte:
•
•
•

sänkas ner i vatten
steriliseras med ånga eller gas
torkas av med klorlösning med en styrka på mer än 2 %.

Flexibla sterila vattenpåsar rekommenderas. Om hårda eller mjuka flaskor används måste en
adapter godkänd av Vapotherm användas.
OBS: Ömsesidigt beroende av FiO2 och flöde är direkt relaterade till tillförseltrycket. Precision
Flow® Hi-VNI kan användas med begränsad prestanda vid gasinloppstryck så lågt som 4 psi
(28 kPa); dock måste båda gasinloppstrycken vara 40 psi (276 kPa) eller högre för att hela
det specificerade utbudet av gasflöden och procentandel syrgas ska kunna tillhandahållas.
När båda eller endera tillförselstryck är mindre än 40 psi, beräknar Precision Flow® Hi-VNI det
maximala möjliga flödet och/eller titrering och begränsar användarens justerbara parametrar i
användargränssnittet.
Det maximala begränsade trycket och det maximala arbetstrycket för Precision Flow® Hi-VNI
är 20 psi (138 kPa).
Precision Flow® Hi-VNI är inte för användning vid transport. När apparaten används med
godkänd kringutrustning kan Precision Flow® Hi-VNI användas för transport av patienter inom
sjukhuset.
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Avsnitt 2 Översikt
Precision Flow® Hi-VNI är ett system för ventilationsbehandling med befuktad högflödesgas via
ett gränssnitt godkänt av Vapotherm. Systemet kombinerar Vapotherms befuktningsteknik med
en elektronisk blandare och flödeskontroll. Vatten- och gassystemen är inbyggda i en löstagbar
patientkrets som är för engångsbruk.
Funktioner
•

Kan anslutas till EPJ och sköterskeanrop för att påvisa
larmtillstånd på sköterskeanropssystem inom sjukhus
och för att kommunicera med teknik för elektronisk
patientjournal.

•

Patientkretsen är löstagbar och för engångsbruk:
Ingen desinfektion krävs

•

Minimala driftsstopp mellan patienter: Mindre än fem
minuter för att byta ut delar för engångsbruk

•

Inbyggd blandare för syrgas och luft

•

Inbyggda flödesmätare och kontroller

•

Självtester och självkalibrering

•

Internt reservbatteri upprätthåller flödet och
procentandelen syrgas i minst 15 minuter om
nätströmmen avbryts. Batteriet laddas på två timmar.

•

Alla interna sensorer är självkalibrerande och
självövervakande

•

Apparaten startas och stängs av med en enda knapp

•

Temperatur, flöde och procentandel syrgas justeras
via en enkel inställningsknapp på framsidan

•

Alla värden och larm visas på en stor färgkodad display

•

Flödesintervall 1-40 l/min

•

Procentandelen syrgas är helt justerbar från 21 % till 100 % när två gaskällor på 40 psi
(276 kPa) används

•

Intervallen för gasinloppstrycket är 4-85 psi (28-586 kPa)

•

Användning med en gas: Precision Flow® Hi-VNI upptäcker gasinloppstrycket och blandar
flödet enligt behov och tillgänglig gas. Tillförselstrycket bestämmer FiO2 och det levererade
flödet; ett larm ljuder om efterfrågan överstiger tillgången

•

Vid lågt gasinloppstryck minskas automatiskt inställningarna för maximal flödeshastighet
och procentandel syrgas för att stämma med inloppstrycket

•

Upptäcker automatiskt typen av befuktningskammare: Maximal flödeshastighet minskas
automatiskt om en lågflödeskammare installeras

•

Mindre än fem minuters uppvärmningstid

•

Det sterila vattnet ansluts till vattensystemet med en standardspets

•

Universella strömvillkor möjliggör användning varsomhelst genom att bara byta strömkabel

•

Schemalagt underhåll: Gasinloppsfilter byts ut var sjätte månad, syrgassensor byts ut
årligen, batteri byts ut vartannat år
Precision Flow Hi-VNI Bruksanvisning 3101477-01-SE Rev D
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Avsnitt 3 Driftsprinciper
Precision Flow® Hi-VNI värmer och befuktar andningsgas, som avges via ett gränssnitt godkänt av
Vapotherm, med flöden på mellan 1 och 40 l/min. Apparaten kombinerar en elektronisk blandare och
flödessensorer som gör det möjligt att oberoende av varandra ställa in procentandelen syrgas och
det totala gasflödet. Precision Flow® Hi-VNI består av två delar:
Huvudenhet
• Huvuddelen som innehåller alla elektriska och elektroniska delar inklusive den elektroniska
blandaren och flödeskontrollerna, samt fjärrsensorer som övervakar vattensystemet.
Huvudenheten har inget vattensystem och gassystemet innehåller bara torr rumstempererad gas,
så den behöver ingen invändig rengöring eller desinfektion.
•

Flödet av syrgas och luft mäts av massflödesmätare. Programvaran beräknar hur stort flöde
som behövs av varje gas för att nå önskat flöde och procentandelen syrgas som ställts in av
användaren. Systemet kontrollerar gasflödena genom att justera proportionella soleniodventiler
på gasledningarna. En syrgassensor övervakar gasblandningen och signalerar eventuella
avvikelser mellan målvärdet och det uppmätta värdet. Syrgassensorn kalibreras automatiskt med
syrgas vid uppstart och en gång per dygn.

•

Firmware i huvudenheten använder sensorer för att övervaka gastryck och vattentemperatur
samt för att upptäcka om luft har läckt in i patientkretsen (bubbeldetektor). Larm visas om någon
av parametrarna ligger utanför det normala värdet. Andra indikatorer visar om reservbatteriets
laddning är låg och vilken typ av befuktningskammare som är installerad. Beskrivning av
firmwarelägen och övergångar finns i bilagan.

•

Efter två timmars laddning kan det interna reservbatteriet upprätthålla det inställda flödet och
syrgasblandningen i minst 15 minuter utan nätström.
VARNING: Reservbatteriet är utformat endast för tillfällig användning när nätströmmen till
apparaten har avbrutits. När Precision Flow® Hi-VNI kör på batteri förses ingen värme eller
fuktighet med det inställda flödet och FiO2 och fuktighetsnivån kan sjunka under säkra gränser.
När batteriet har laddats ur helt kan apparaten inte drivas och patientens gasflöde upphör.
När det är fulladdat förser batteriet ström i minst 15 minuter. Batteriet är inte avsett för
patienttransport.

Patientkrets för engångsbruk
•

•

Patientkretsen för engångsbruk består
av vattensystemet för engångsbruk,
befuktningskammaren och patientslangen.
Förhållandena i det cirkulerande vattnet och
i gasflödet fjärrupptäcks via gränssnittet mellan
huvudenheten och patientkretsen för engångsbruk.
Befuktningskammare. I befuktningskammaren
passerar blandad gas genom hundratals parallella,
ihåliga fibrer gjorda av en särskilt framställd polymer.
Varmt vatten cirkulerar runt fibrerna och avger ånga
genom fibermaterialet in i gasen som flödar genom
varje fiber. I motsats till de flesta befuktare sker ingen
direktkontakt mellan vattnet och gasflödena. Gasen
lämnar befuktningskammaren mättad med ånga med
den inställda temperaturen.

Obs: Använd endast godkända befuktningskammare från
Vapotherm Inc.
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Avsnitt 3 Driftsprinciper
•

Patientslang. Den värmda, befuktade gasen
passerar genom mellersta lumen i en tredelad
uppvärmd slang. Den mellersta lumen omges av två
yttre lumen där varmt vatten cirkulerar för att hålla
uppe temperaturen i mellersta lumen och minimera
kondensering. En egenutvecklad, kort syrgasgrimma
ansluts till patientslangen och för den befuktade
andningsgasen till patientens näsöppningar. Det
är normalt för slangar av PVC som inte innehåller
DEHP att se något grumliga eller gula ut, särskilt
vid långtidsanvändning eller användning vid högre
temperaturer.

•

Vattensystem för engångsbruk. Vattensystemet
innehåller en vattenreservoar, pump, anslutningar
till befuktningskammaren och patientslangen,
samt sensorgränssnitt till huvudenheten. Vatten
pumpas förbi en värmeplatta genom de yttre lumen
i patientslangen. På återgången passerar vattnet
genom det yttre höljet på den speciellt utformade
befuktningskammaren, där en del av vattnet avges
som ånga till gasflödet. Det sker ingen direktkontakt
mellan vattnet och gasflödena. Vattnet återgår sedan
till pumpreservoaren. Värmeplattan upprätthåller
automatiskt den inställda temperaturen. Vatten rinner
in i patientkretsen från den sterila vattentillförseln
för att ersätta det vattnet som förlorats som ånga i
befuktningskammaren. Luft töms ut från cirkulationen
via ett hydrofobiskt filtermembran.

AndningsBreathing
gas
Gas

VarmvattenWarm
Water
flöde
Flow

VarmvattensWarm Water
återgång
Return

Tvärsnitt avof
slangen
Cross-section
Tubing

Integrering med system för elektronisk patientjournal (EPJ)
Precision Flow® Hi-VNI tillhandahåller utgående gränssnittsfunktioner som underlättar
integrering med system för elektronisk patientjournal (EPJ). Precision Flow® Hi-VNI ansluter
inte direkt till EPJ-system. Anslutning av gränssnittet för Precision Flow® Hi-VNI till EPJsystem kräver en EPJ-integrator. EPJ-integratorn sammanför, genom gränssnittshårdvara
(kabeldragna eller trådlösa enhetsadaptrar) och en översättningsmotor (Gateway),
institutionens fysiska nätverk och Precision Flow® Hi-VNI för att översätta output från
apparaten till data i det formatet som är specifikt för EPJ-systemet och sedan validera
funktionaliteten för anslutningen. Vapotherm-rekommenderade tredje partens integratorer
är Bernoulli Systems (formellt Nuvon) och Capsule.

En beskrivning av olika driftslägen finns i avsnitt 5.

Precision Flow Hi-VNI Bruksanvisning 3101477-01-SE Rev D
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Avsnitt 4 Knappar, display och anslutningar
16
15

13

1

2
14
3

12

11
4
10

5

6
9

7

8

1. Batteriet är lågt eller laddas
9. Knapp för att tysta larm
2. Vattensystemet för engångsbruk
10. Lampa för tystat larm
felaktigt eller inte upptäcks inte
11. Allmänt fel
3. Typ av befuktningskammare
12. Vatten slut
4. Fel på befuktningskammare
13. Blockerad slang
5. Fel på gasförsörjning
14. Temperaturdisplay
6. Kör/Sluta statuslampa
15. Flödesdisplay
7. Kör/Standby-knapp (se notering)
16. Display för % syrgas
8. Inställningsknapp
Obs: Precision Flow® Hi-VNI har ingen PÅ/AV-knapp. Sätt i väggkontakten till apparaten för
att hålla batteriet fulladdat.
Sida 10
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Avsnitt 4 Knappar, display och anslutningar
Framsidan
1
2

3

4

1. Hopfällbart handtag
2. Display med flera funktioner:
•	Visar inställda värden för % syrgas,
flöde och temperatur
•	Ikoner visar larmtillstånd och
apparatens status
3. Tyst-knapp:
•	Tryck för att tysta larm i upp till
2 minuter
•	Lampa indikerar att ett eller fler larm
är tystade
4. Inställningsknapp:
•	Tryck för att välja vilken variabel som
ska ändras
• Vrid för att ändra värdet
• Tryck igen för att ställa in värdet

5

5. Lucka:
•	Öppna för att installera eller avlägsna
vattensystem för engångsbruk
6. Statuslampa:
• Blinkar orange i Viloläge
• Lyser fast orange i Standby-läge
•	Blinkar grön i Kör-läge när utgående
effekt inte stämmer med inställningarna
(t.ex. under uppvärmning)
•	Lyser grön i Kör-läge när apparaten
fungerar normalt
7. Kör/Standby-knapp
•	Tryck för att starta apparaten efter att
vatten, patientkrets och gas har anslutits
Precision Flow Hi-VNI Bruksanvisning 3101477-01-SE Rev D
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Avsnitt 4 Knappar, display och anslutningar
1

2

3

4
5

6
7

Baksidan
8
1. Lucka
• Öppna för att installera eller avlägsna vattensystem för engångsbruk

2. Ventil
3.	Åtkomstpanel till syrgassensor med sköterskeanrop/EPJ-anslutning (se notering)
4. Stativklämma
5. Strömuttag och säkringshållare
6. Syrgasanslutning av DISS- eller NIST-typ
7. Luftanslutning av DISS- eller NIST-typ
8. Gasinloppsfilter och filterskålar
Obs: Skriv med märkpenna ett utgångsdatum på syrgassensorn som ligger ett år
från det datum som den togs ut ur förpackningen. Datorer eller annan utrustning
ska inte anslutas till sköterskeanrops-/EPJ-porten. Endast en sköterskeanrops-/
EPJ-kabel (del nr. 3100897) ska användas.
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Avsnitt 4 Knappar, display och anslutningar
Docka för vattensystem

VARNING:
Värmeplattan
kan vara het!

Pilarna visar de optiska sensorernas portar.
Portarna får inte skrapas eller skrubbas.
Applicara inte organiska lösningsmedel eller blekmedel.

Avsnitt 5 Driftslägen
Läge

Åtgärd

Lampans färg

Vila

Display i viloläge, inget gasflöde

Orange

Standby

Display blinkar 00, inställningar kan ändras, inget gasflöde

Orange

Kör

Värmer upp till inställd temperatur, gasflöde

Blinkar grön

Apparaten körs med valda inställningar, gasflöde

Fast grön

En beskrivning av programvarans driftslägen finns i bilagan.
Precision Flow Hi-VNI Bruksanvisning 3101477-01-SE Rev D
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Avsnitt 6 Hopsättning
En del tillbehör måste installeras i Precision Flow® Hi-VNI innan apparaten kan användas.
Dessa skickas vanligtvis i ett separat paket eftersom vissa av dem är specifika för olika länder.
Strömkabeln ansluts till det IEC60320-kompatibla uttaget på baksidan.
VARNING: Placera inte Precision Flow® Hi-VNI så att det är svårt att koppla ifrån apparaten.
6a. Installation av syrgassensor
FÖRSIKTIGHET: Syrgassensorn kommer i en
förseglad förpackning. När förpackningen öppnas
kommer syre i kontakt med sensorn, som ska bytas
ut efter ett år. Öppna inte förpackningen innan
sensorn ska användas. Skriv utgångsdatumet på
sensorn.
1. L
 ossa tre (3) skruvar från åtkomstpanelen. Lossa
panelen från apparaten.
2. F
 ör in den gängade änden av syrgassensorn i porten
och skruva fast. Sensorn ska bara skruvas fast med
normal handkraft. Använd inte verktyg.
3. S
 ätt i sensorns sladd i anslutningen. Sätt tillbaka
panelen. Se till att inga sladdar kläms när du sätter
tillbaka panelen. Dra inte åt skruvarna för hårt.
6b. Montering av gasinloppsfilter med filterskålar.

Åtkomstpanel till syrgas

Gasinloppsfilter och filterskålar kommer i en separat låda ihop med syrgassenson och måste
installeras innan apparaten används första gången. Inloppsfiltren har en snabbkoppling som
ansluts till huvudenheten och en gaskoppling som ansluts till antingen en syrgasslang eller en
luftslang.
Obs: Slangarna med snabbkoppling till syrgasfiltret och luftfiltret är olika stora, så det går inte
att ansluta dem på fel sätt.
VARNING: Försök aldrig använda Precision Flow® Hi-VNI utan gasinloppsfilter. Partiklar
i gasflödet orsakar oåterkallelig skada på massflödesmätarna.
Installation av gasinloppsfilter
1. T
 ryck in filtret i rätt anslutning tills det är helt inne och klickar. Filtret kan rotera men inte
dras ut. Filterskålarna ska sitta lodrätt (glassidan neråt) när apparaten används.
Ta bort gasinloppsfiltret från huvudenheten
Obs: Vanligtvis krävs inte att inloppsfiltren och filterskålarna tas bort (utom då förebyggande
underhåll utförs), men det är enklare att paketera och skicka apparaten om filtren tas loss först.
1. Tryck in filtret i huvudenheten.
2. Håll låsringen på plats och tryck den mot huvudenhetens baksida.
3. Dra filtret rakt ut.
Sida 14
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Avsnitt 7 Förberedelser
7-1.	Häng den sterila vattenbehållaren från en krok på
ett rullstativ godkänt av Vapotherm.
7-2.	Sätt fast apparaten, på ett rullstativ godkänt av
Vapotherm, under vattenbehållarens lägsta punkt.
OBS: Inloppsanslutningarna på Precision Flow® Hi-VNI
är olika till syrgas och luft, så gaserna kan inte kopplas till
fel inlopp.
VARNING: Apparaten väger 4,81 kg. För att förhindra
att den tappas och skadar personer eller utrustning
måste den fästas ordentligt på ett rullstativ godkänt
av Vapotherm, med botten på apparaten högst
102 cm ovanför marken. Fasta stödstänger kan också
användas.
Använd med rullstativ godkända av Vapotherm.
7-3. A
 nslut syrgas- och luftslangarna till rätt inlopp, och
sedan till vägguttag.
7-4. Anslut strömkabeln.

Stativ-

7-5. Ö
 ppna påsarna med vattensystemet,
klämma
befuktningskammaren och patientslangen, och
Syrgas
Strömmontera dem så här:
kabel
		
7-5-1.	Ta loss gummipluggarna från befuktningskammaren.
		Montera en högflödes- eller lågflödeskammare i vattensystemet enligt bilden.
Befuktningskammaren kan monteras med endera änden upp. Rikta in portarna på
befuktningskammaren med öppningarna på vattensystemet och tryck på plats med
ett fast tryck.

			En högflödeskammare visas nedan. Den är markerad med REF: PF-VTC-HIGH och
har blå korkar. Högflödeskammare används för flödeshastigheter mellan 5 och 40 l/min.

	En lågflödeskammare visas nedan. Den är markerad med REF: PF-VTC-LOW,
har röda korkar och dessutom två svarta ränder. Lågflödeskammare används för
flödeshastigheter mellan 1 och 8 l/min.

Precision Flow Hi-VNI Bruksanvisning 3101477-01-SE Rev D
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Avsnitt 7 Förberedelser
		

7-5-2.	Anslut patientslangen till vattensystemet som på bilden. Tryck på plats med ett fast
tryck.

7-6. Montera patientkretsen för engångsbruk:
		

7-6-1. Ö
 ppna luckan till dockan.

		

7-6-2. H
 åll patientkretsen i handtaget med patientslangen
neråt, som på bilden.

		

7-6-3.	För ner patientkretsen i dockan tills det tar stopp.

		

7-6-4.	Tryck ner med ett fast tryck så att det inte finns något
mellanrum mellan vattensystemets nederdel och
dockans botten.

		

7-6-5. Stäng luckan.

Obs

OBS: Om luckan inte kan stängas lätt, kontrollera att befuktningskammaren har
monterats rätt och att vattensystemet är helt infört i dockan.

FÖRSIKTIGHET: Avlägsna inte patientkretsen medan apparaten är igång.
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Section 7 Förberedelser
7-6-6. Allmänna riktlinjer
När det sterila vattnet har anslutits, lossa klämman från vatteninloppsslangen och kontrollera
att vatten rinner in i patientkretsen. Vänta ungefär 90 sekunder (eller 180 sekunder om en
hård vattenflaska används) innan du trycker på Kör/Standby-knappen. Om skärmen är svart,
tryck på vilken knapp som helst, eller vrid på inställningsknappen, innan du aktiverar Kör-läget.
Räta ut patientslangen så att vatten lättare kan rinna in i patientkretsen. Knacka försiktigt på
patientslangen för att avlägsna eventuella luftbubblor. Otillräckligt vattenflöde kan leda till larm
om att temperaturen inte ligger inom rätt intervall. Att hålla den distala änden av patientslangen
under Precision Flow® Hi-VNI-enheten kan ytterligare hjälpa vattenflödet in i patientkretsen.
Efter att ha tryckt på Kör/Standby-knappen, kontrollera att vatten cirkulerar i apparaten genom
att bekräfta att hela längden av patientslangen är varm. Om god cirkulation inte kan bekräftas,
kontrollera att vattenflödet inte hindras av luftbubblor i vatteninloppsslangen som är ansluten till
vattensystemet, eller i patientslangen. Knacka och skaka försiktigt på slangen, eller höj den och
sänk den, för att avlägsna luft från ledningarna.
Se avsnitt 12 i bruksanvisningen till Precision Flow® Hi-VNI för information om larm. Ytterligare
information om larm:
Om ett larm med medelhög prioritet för Vatten slut inträffar kan det bero på att det sterila vattnet
är slut, att en inloppsslang är tilltäppt, eller att luft har ansamlats i patientkretsen. Ersätt sterilt
vatten om det sterila vattnet är slut. Räta ut inloppsslangen om den är tilltäppt. Om nödvändigt,
ta ut patientkretsen och sätt tillbaka den igen för att bekräfta att den är helt införd i Precision
Flow® Hi-VNI-enheten. Tryck på Kör/Standby-knappen för att starta om apparaten. Om larmet
fortsätter, koppla bort patienten från apparaten.
Patientkretsen kan användas i upp till 30 dagar. Kretsens livslängd kan vara kortare än 30
dagar, särskilt när den används vid högre flödeshastigheter och temperaturer, vilket kan minska
livslängden på befuktningskammaren. Detta leder vanligtvis till att den sterila vattenpåsen fylls
med luft och/eller ett larm för fel på befuktningskammaren inträffar på grund av gasbubblor
i vattensystemet.
Efter eventuella larmförhållanden har åtgärdats, särskilt de som gäller hinder i gas- eller
vattenflödet, kontrollera alla anslutningar för läckage och kontrollera att befuktningskammaren
är helt införd i patientkretsen.
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Avsnitt 7 Förberedelser
VARNING: Använd högflödeskammare för flödeshastigheter mellan 5 och 40 l/min och
lågflödeskammare för flödeshastigheter mellan 1 och 8 l/min.
7-7. 	Anslut strömkabeln och kontrollera att alla lampor på displayen lyser. Precision Flow® Hi-VNI
utför ett självtest:
• alla ikoner och numeriska displayer lyser i några sekunder
• interna sensorer och kontrollsystem kontrolleras
• om inga fel upptäcks går apparaten in i Standby-läge
• ikonen för "Vatten slut" indikerar att det inte finns något vatten i vattensystemet
• statuslampan lyser orange (fast sken)
7-8. Precision Flow® Hi-VNI har tre knappar.
Kör/Standby-knapp – sätter apparaten i Kör- eller Standby-läge.
Inställningsknapp – vrids för att ändra inställningarna.
	Tyst-knapp – tystar tillfälligt larm och dämpar ljuset på
displayen.
	Precision Flow® Hi-VNI har tre lägen. De är Vila, Standby,
och Kör. I Viloläge är apparatens skärm innehållslös och
en orange lampa blinkar. Apparaten kan inte startas
från viloläge. (Obs: Om apparaten är i Standby-läge och
användaren inte gör något med den på fem minuter går den
automatiskt in i Viloläge).
	För att sätta apparaten i Standby-läge (från Viloläge),
vrid på inställningsknappen för att aktivera belysningen
på displayen. Där ser du de tre parametrarna flöde,
procentandel syrgas och temperatur. Det finns också en
indikator för befuktningskammaren på den nedre högra
sidan, som identifierar vilken typ av patientkrets som Kör/Standbyär installerad (blå/högflöde eller röd/lågflöde).
knapp
	För att sätta apparaten i Kör-läge (från Standby-läge),
tryck, medan displayen lyser, in och släpp sedan Kör/
Standby-knappen.
	Apparaten piper tio gånger och börjar starta upp. Den lilla lampan ovanför Kör/Standbyknappen kommer nu att ändras från orange till blinkande grön. Under denna uppstart lyser
också två oranga larmindikatorer. Detta är normalt och en del av självtestet som Precision
Flow® Hi-VNI utför vid uppstart.
7-9.	Tryck eller vrid på inställningsknappen åt endera hållet för att aktivera displayen i Standbyläge.
7-10.	Tryck på Tyst-knappen för att byta mellan ljus och dämpad display (denna funktion är bara
tillgänglig om inga larm är aktiva).
7-11.	För att ansluta behållaren med sterilt vatten, ta bort korken från spetsen och desinficera
spetsen med 70-90 % isopropylalkohol. Tryck in spetsen i vattenbehållarens port med ett
fast tryck och undvik handkontakt med delarna. Ta bort klämman från inloppsslangen så
att vatten (> 200 ml) rinner in i vattensystemet och larmikonen för "Vatten slut" försvinner.
(*Vänta ungefär 90 sekunder (eller 180 sekunder om en hård vattenflaska används) innan du
trycker på Kör/Standby-knappen.)
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Avsnitt 7 Förberedelser
7-12. Tryck på Kör/Standby-knappen för att starta gasflödet, pumpen och värmeplattan.
	Tryck två gånger om displayen är tom (en gång för att väcka apparaten och en
gång till för att sätta den i Kör-läge). Kontrollera att apparaten piper medan den testar
vattensystemet och pumpen (se noteringarna nedan).
7-13.	Om alla tester godkänns går apparaten in i Kör-läge. Vatten cirkulerar och fyller
patientslangen. De tre numeriska displayerna för flöde, temperatur och % syrgas visar
fabriksinställningarna eller de inställningar som användes sist. Statuslampan blinkar och
lyser sedan grön när apparaten har nått inställd temperatur.
OBS vid uppstart:
•	När Kör/Standby-knappen trycks går apparaten in i ett detektionsläge. En signal
ljuder och ikonen för vattensystemet blinkar i ungefär fem sekunder. Under detta läge
inspekterar apparaten vattensystemet för att bekräfta att en befuktningskammare är
installerad, att vattensystemet sitter på plats och att vattennivån är korrekt. Sedan går
ström till vattenpumpen. Efter fem sekunder kontrollerar apparaten att vattenpumpen
har startat och att den går i rätt hastighet.
•	Om ikonen "Vatten slut" visas och ett larm ljuder, sätt apparaten i Standby-läge och låt
patientkretsen primas fullständigt. Tryck på Kör/Standby-knappen.
•	Det syns inte när luftbubblor töms från cirkulationen p.g.a. att gasen kommer ut genom
ett membran på vattensystemets ovansida, inte in i vattenbehållaren.
•	
Sätt en klämma på inloppsslangen för att stoppa vattenflödet in i patientkretsen när
apparaten är i Standby-läge.
För att ändra inställningar: Se avsnitt 8 (Ändra inställningar)
För larm och felsökning: Se avsnitt 12 (Larm)

Avsnitt 8 Ändra inställningar
Flödeshastighet, % syrgas och temperatur justeras
med inställningsknappen mitt på apparatens framsida.
8-1. 	För att gå in i ändringssläget, tryck in och
släpp sedan inställningsknappen. En av de
tre parametrarna blinkar för att visa att den har
valts för ändring. Tryck på knappen för att växla
mellan alternativen flödeshastighet, % syrgas och
temperatur.
8-2.	För att ändra den valda variabeln, vrid på
knappen tills önskat värde visas. Tryck på
knappen igen för att välja detta värde och gå
vidare till nästa variabel.
8-3. 	Om knappen inte vrids på fem (5) sekunder
återgår apparaten till det normala Kör-läget
eller Standby-läget. Tryck på knappen igen för
att komma in i ändringsläget igen. Att vrida på
knappen har ingen effekt om inte en av
inställningarna har valts och ett av värdena
blinkar.
Precision Flow Hi-VNI Bruksanvisning 3101477-01-SE Rev D

Inställningsknapp
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Avsnitt 8 Ändra inställningar
OBS för inställningar:
•		När gasinloppstrycken är lägre än 40 psi (276 kPa) är inte hela de specificerade
intervallerna för gasflöde och syreblandning tillgängliga. Precision Flow® Hi-VNI
upptäcker de verkliga inloppstrycken och beräknar intervallen av värden som kan
uppnås. Ett larm ljuder om användaren försöker ställa in värden utanför denna intervall.
•		Om syrgas inte är ansluten ställs blandaren in på 21 %. Om luft inte är ansluten ställs
blandaren in på 100 %. En signal ljuder om användaren försöker ställa in något annat
värde.
•		Om en högflödeskammare är installerad kan flödet inte ställas till lägre än 5 l/min.
•		Om en lågflödeskammare är installerad kan flödet inte ställas till högre än 8 l/min.
OBS för ändring av inställningar:
• Tillfälliga temperaturförändringar kan inträffa efter snabba förändringar i
flödesinställningarna.
•	Under uppvärmningen visar temperaturdisplayen den faktiska temperaturen på gaserna
som tillförs, inte den inställda temperaturen.
• I Kör-läge visar displayen de aktuella inställda värdena för flödeshastighet, % syrgas och
temperatur.
• Inställningsknappen är känslig för hastighet. Vrid snabbt för att ändra med stora steg och
långsamt för små steg.
• Om apparaten stängs av helt (bortkopplad från nätströmmen) återgår den till
standardinställningarna.

Avsnitt 9 Anslutning till patienten
9-1.	Vänta tills apparaten nått 33 °C innan du sätter syrgasgrimman på patientslangens
ände. Den blinkande gröna statuslampan börjar lysa med fast sken när den inställda
temperaturen uppnåtts.
9-2.	Kontrollera vattennivå, temperaturdisplay, gasflödeshastighet och procentandel syrgas.
9-3.	Välj rätt storleks syrgasgrimma genom att se till att kanylerna inte sitter för snävt i
näsöppningarna (hälften av näsöppningarnas diameter).
9-4.	Anslut en syrgasgrimma av rätt storlek för patienten och befuktningskammaren på
patientslangen. Justera flödet till önskad hastighet och sätt syrgasgrimman på patienten.
Se tabellen i bilagan för flödeshastigheter för näsgrimmor. Flödeshastigheter för
patientkretsen visas nedan:
Befuktningskammare
Högflödeskammare
Lågflödeskammare

Patienter som väger mindre än 3
kg måste alltid sättas på lågflöde

Typ av kanyl
Vuxen, barn och vuxen liten,
barn liten*
Prematur, solo, neonatal,
spädbarn, spädbarn
mellanstor, barn liten*

Flödeshastigheter
för drift
5-40 l/min
1-8 l/min

*Kanyler av storlek barn liten är avsedda för flöden mellan 1 och 20 l/min
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Avsnitt 9 Anslutning till patienten
VARNINGAR:
•
Använd alltid aseptisk teknik (inklusive att korrekt tvätta händerna och undvika direkt
handkontakt med anslutningspunkterna) när Precision Flow® Hi-VNI monteras, samt
förebyggande standardåtgärder när utrustningen placeras på patienten.
•
Kanylerna bör inte täppa till mer än 50 % av patientens näsöppningar.
•
Byt ut näskanyler när de blir smutsiga. Näskanyler byts ut enligt klinisk bedömning och
sjukhuspolicy, men kontinuerlig användning får inte överstiga 30 dagar.
•
För att minska risken för att patienten kan suga ut kondenserat vatten från
andningskretsen, observera regelbundet patienten och utsläpp från patientgränssnittet
för överskott på vatten, och om det upptäcks, ta bort patientgränssnittet från patienten.
Vatten i mellersta lumen kan bero på kondensat eller på en läcka från de yttre lumen
som omger andningskretsen.
OBS:
•	Det Vapotherm-godkända gränssnittet bör endast anslutas till patienten när apparaten har
uppnått minst 33 °C.
•	Kondensat kan uppstå i änden av patientslangen medan apparaten värms upp. Detta är
normalt och upphör inom några minuter när den inställda temperaturen har uppnåtts och
syrgasgrimman satts på patienten.
•	Viss Kondensering runt näsan är möjlig. Dessutom kan en hög fuktnivå lösgöra slem från
näsa och bihålor. Se till att patienten har tillgång till näsdukar.
•	Apparaten ska inte lämnas i Standby-läge under längre perioder. Vid uppehåll i behandlingen
ska apparaten förbli i Kör-läge, syrgasgrimman tas bort från patienten, och parametrarna
ställas in på de lägsta tillgängliga inställningarna. När behandlingen ska återupptas, avlägsna
kondensat som kan ha ansamlats innan syrgasgrimman placeras på patienten.

Avsnitt 10 Riktlinjer för användning: Allmänna riktlinjer
VARNINGAR:
• Anslut aldrig apparaten till en patient innan den har uppnått minst 33 °C. Låt apparaten
värmas upp för att avlägsna kondensat och förhindra obehag för patienten på grund av
kall eller delvis befuktad gas.
• Kondensat i syrgasgrimman kan uppstå vid vissa miljöförhållanden när flödeshastigheten
är lägre än 5 l/min (lågflödeskammare) eller lägre än 10 l/min (högflödeskammare). För
att minimera Kondensering rekommenderas det att temperaturen ställs in på högst 34 °C
om lägre flödeshastighet än 5 l/min används.
10-1.	Kontrollera att vatten cirkulerar i patientkretsens vattensystem genom att bekräfta att hela
längden av patientslangen är varm. Om god cirkulation inte kan bekräftas, kontrollera att
vattenflödet inte hindras av luftbubblor i patientslangen.
10-2.	Kontrollera att patientslangen inte kan bli tillklämd p.g.a. patientens kroppsställning eller
rörliga delar av sängen.
10-3.	Minimera avkylning av den ouppvärmda syrgasgrimman genom att försöka upprätthålla
kontakt med patientens hud och isolera den exponerade delen av grimman med
sängkläder.
10-4. Under drift ska luckan vara stängd.
10-5.	Kontrollera om det finns kontamination i gasinloppens filterskålar och tryck på ventilen för
att tömma ut eventuellt kondensat.
10-6.	Kontrollera att inget blockerar ventilen på apparatens baksida.
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Avsnitt 11 Byte av patientkrets för engångsbruk
Patientkretsen för engångsbruk, som består av vattensystemet,
befuktningskammaren och patientslangen, är märkt för användning i 30 dagar av en
enda patient. Byt ut patientkretsen när den är synligt smutsigt eller kontaminerad.
Byt ut enligt klinisk bedömning och sjukhuspolicy, men kontinuerlig användning får
inte överstiga 30 dagar.
11-1. S
 toppa apparaten genom att trycka på Kör/Standby-knappen och håll den intryckt
i 2 sekunder. Apparaten går in i Standby-läge.
11-2. Sätt en klämma på inloppsslangen som är kopplad till det sterila vattnet.
11-3. Öppna luckan för att komma åt vattensystemet.
11-4. L
 yft ut patientkretsen ur Precision Flow® Hi-VNI och kassera i enlighet med institutionens
riktlinjer.
11-5. T
 orka av dockan med Super Sani-Cloth®. Precision Flow® Hi-VNI måste alltid rengöras
och desinficeras mellan patienter.

OBS: Om luckan inte kan stängas lätt, kontrollera att befuktningskammaren har
monterats rätt och att vattensystemet är helt infört i dockan.
VARNINGAR:
		
		

•	Värmeplattorna i dockan och vattensystemet kan vara heta!
•	Universella förebyggande åtgärder och aseptisk teknik måste
användas vid hantering av de utbytbara delarna.

11-6. Öppna nya förpackningar med befuktningskammare, patientslang och vattensystem.
11-7. Installera befuktningskammaren och patientslangen i vattensystemet enligt beskrivningen
i avsnitt 7 (Förberedelser).
FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR:
		 •	Sensorfönstren i dockan får inte skrapas eller skadas. Om nödvändigt, torka av
dockan med 70-90 % isopropylalkohol eller Super Sani-Cloth®. Använd aldrig
skarpa föremål eller slipande rengöringsmedel för att rengöra fönstren.
11-8. För ner patientkretsen i dockan och stäng luckan.
11-9. Häng en ny behållare med sterilt vatten på kroken av det Vapotherm-godkända
rullstativet.
11-10. T
 orka spetsen på vatteninloppsslangen med 70-90 % isopropylalkohol och stick in den i
porten på vattenbehållaren.
11-11. Starta om apparaten.
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Avsnitt 12 Larm
Apparatens väsentliga prestanda är korrekt befuktning vid höga flödeshastigheter, uppvärmning
av vatten till fysiologiska nivåer och leverans av lämplig FiO2. För att säkerställa att apparatens
väsentliga prestanda upprätthålls ska användaren på lämpligt vis svara på larm och utföra
nödvändigt underhåll.
Felförhållanden indikeras av ikoner på framsidans display samt av ljudsignaler.
• Om inte annat anges tas larm bort av sig själva när felet har åtgärdats.
• Tyst-knappen tystar larm med låg prioritet i två minuter och larm med medelhög prioritet
i 20 sekunder (utom larmet för blockerad slang, som bara kan tystas i fem sekunder eller
mindre medan larmet återställs). Larm för allmänt fel kan inte tystas.
• Gasflödet fortsätter under larm -utom när syrgastrycket ligger utanför den specificerade
intervallen.
• En orange lampa ovanför Tyst-knappen indikerar att ett eller flera larm är tystade.
FLÖDE i l/min

% SYRGAS
Batteri lågt eller
laddas (indikerar
inte laddningsnivå)
Vattensystemet
för engångsbruk
felaktigt eller
upptäcks inte

l /min

Lågflödeskammare
installerad

Blockerad
slang

Fel på befuktningskammare (lågflöde
eller högflöde)

Vatten slut
Allmänt
fel

Högflödeskammare
installerad
Fel på
gasförsörjning

TEMPERATUR

LARMENS PRIORITETSNIVÅER
• Larm med MEDELHÖG PRIORITET kräver omedelbar åtgärd och indikeras av snabba
rytmiska toner (tre snabba pip).
• Larm med LÅG PRIORITET kräver åtgärd så snart som möjligt och indikeras av
rytmiska toner med längre mellanrum (långsamma dubbelpip).
Förutom larmen med medelhög och låg prioritet avger Precision Flow® Hi-VNI följande
ljudsignaler:
• en enda dov ton som ljuder när apparaten byter från Kör-läge till Standby-läge
• ett enstaka pip med hög tonhöjd när inställningsknappen trycks in
• dovt surr när någon försöker ändra en inställning som inte kan ändras eller när
larmtillstånd förhindrar att Kör-läget startas
• fem långsamt upprepade pip medan testning av vattensystemet utförs då apparaten
går in i Körläge.
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Avsnitt 12 Larm
Tekniska larm - larmtabell
LARM FÖR ALLMÄNT FEL: Fel på kontroll- eller mätsystemen orsakar larm för Allmänt fel, som
indikeras av denna ikon samtidigt som det visas tal mellan 50 och 84 (felkoder) på temperaturdisplayen
och streck på displayerna för syrgas och flöde. När en felkod visas stoppas gasflödet. Användaren måste
övervaka behandlingen och åtgärda larm för allmänt fel. Se beskrivningarna på larmikon nedan för specifika
larmförhållanden och tillhörande information. Larm för allmänt fel kan inte tystas med Tyst-knappen. För att
återställa larmet måste först apparaten kopplas från nätströmmen. Tryck sedan på Kör/Standby-knappen.
Med undantag av byte av syrgassensor måste apparaten repareras av en godkänd serviceanläggning. Byte
av andra delar av någon annan än tekniker vid en godkänd serviceanläggning kan orsaka oacceptabel risk.
Larmikon

Ljudsignal

Indikerar

Orsak

Åtgärd

Allmänt fel och
" - - " i flöde
(blinkar)

Medelprioritet
Kan inte tystas

Fel på sensor
eller styrsystem

Fel på intern del

Kontrollera
gasförsörjningen.
Om felet inte
raderas, koppla bort
patienten. Koppla från
nätströmmen, tryck in
och håll Kör/Standbyknappen i 3 sekunder
för att radera larmet,
skicka på service.

Allmänt fel och
" - - " i flöde
(blinkar)

Medelprioritet
Kan inte tystas

Valt flöde kan
inte uppnås

Inloppstrycket
är för lågt för
den valda flödeshastigheten

Öka gastrycket

Allmänt fel och
" - - " i syrgas
(blinkar)

Medelprioritet
Kan inte tystas

Fel på
syrgssensor

Uttjänt
eller defekt
syrgassensor

Koppla från
nätströmmen, tryck in
och håll Kör/Standbyknappen i 3 sekunder
för att radera larmet.
Byt ut syrgassensorn.
Starta om apparaten.

Allmänt fel
och " - - " i
syrgas
(blinkar)

Medelprioritet
Kan inte tystas

Valt % syrgas
kan inte
upprätthållas

Avbrott i
syretillförsel,
flöde eller tryck

Bekräfta att systemet
för syretillförsel har gas
och tryck

Blockerad slang
(blinkar)

Medelprioritet
Kan tystas
endast under
kort återställningsperiod

Högt mottryck

Tilltäppt eller vikt
syrgasgrimma/
patientslang, fel
kanyl för flödeshastigheten, eller
patientkretsen
sitter fel

Avlägsna hinder,
kontrollera typ av
näskanyl, återinstallera
patientkretsen

Vatten slut

Medelprioritet

Inget vatten i
vattensystemet.
Gasflöde
fortsätter utan
uppvärmning
eller
vattencirkulation.

Sterilt vatten
slut, eller
tilltäppt
inloppsslang.

Byt ut vattenpåsen eller
räta ut inloppsslangen
Starta om apparaten.
Om larmet fortsätter,
koppla bort patienten
från apparaten.
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Avsnitt 12 Larm
Övriga larm - larmtabell
Larmikon

Ljudsignal

Indikerar

Orsak

Åtgärd

Vattensystem (blinkar)

Medelprioritet

Vattensystem
felaktigt eller inte
upptäcks inte.
Enheten kommer
inte att fungera.

Vattensystem
defekt, felinsatt
eller saknas.

Om vattensystem finns,
ställ apparaten i Standbyläge och ta bort och sätt
tillbaka patientkretsen för
att återställa detektorn.
Starta om apparaten.

Batteri laddas
(fast sken)

Ingen

Det interna reservbatteriet är inte fulladdat. Om nätströmmen
eventuellt bryts, kommer apparaten att drivas under kortare tid
än om reservbatteriet vore fulladdat. Ingen åtgärd krävs.

Batteri (blinkar)

Medelprioritet

Enheten kör
i BATTERIläge. Gasflöde
och blandning
fortsätter utan
uppvärmning eller
vattencirkulation.

Nätström
frånkopplad.

Återanslut nätströmmen.

Fel på
befuktningskammare

Medelprioritet

Befuktningskammare och/
eller patientkrets
upptäcks inte.
Apparaten fungerar inte

Kör-läge:
defekt sensor,
eller befuktningskammare
upptäcks inte.

Koppla bort patienten.
Avlägsna patientkretsen.
Kontrollera installation
av befuktningskammare.
Kontrollera att
sensorfönstren är rena.

Låg
Prioritet

Gasbubblor i vattencirkulationen.
Enheten fortsätter att fungera.

För mycket
gasdiffusion
genom befuktningskammarens fibrer.

Koppla bort patienten.
Ställ apparaten i Standbyläge. Byt ut patientkretsen
inklusive vattensystemet,
befuktningskammaren och
patientslangen.

Ingen

Befuktningskammare och/
eller patientkrets
upptäcks inte.

Standby-läge:
befukningskammare
saknas.

Avlägsna patientkretsen.
Kontrollera installation av
befuktningskammare.

Typ av
befuktningskammare

Ingen

Indikerar typ av befuktningskammare som installerats (låg- eller
högflöde). Inte ett larm.

Gasförsörjning (blinkar)
Gasförsörjning
(fast sken och
numerisk display
för flödeshastighet
blinkar)

Medelprioritet

Gastrycket
ligger utanför
intervallen 4-85
psi (28-586 kPa).
Enheten kommer
inte att fungera.

Gasförsörjningen är bortkopplad eller slut.

Kontrollera gasförsörjning
och åtgärda efter behov.

Medelprioritet

Valt flöde
kan inte
tillhandahållas
från nuvarande
gasförsörjning.

Inloppstrycket
är för lågt för
den valda
flödeshastigheten.

Öka gastrycket
eller minska
flödesinställningarna.
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Avsnitt 12 Larm
Övriga larm - larmtabell
Larmikon

Ljudsignal

Allmänt fel och " - - " i
temperatur (blinkar)

Medelprioritet
Kan inte
tystas

Numerisk display för
temperatur blinkar

Medelprioritet
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Indikerar

Orsak

Åtgärd

Temperatur
utanför
intervallen.

Överhettning
eller fel på temperatursensor.

Kan inte åtgärdas av
användaren: Koppla bort
patienten. Koppla från
nätströmmen, tryck in och
håll Kör/Standby-knappen
i 3 sekunder för att radera
larmet, skicka på service.

Temperatur 2° >
inställt värde

Användaren
anger
mycket lägre
temperatur än
föregående
värde.

Tysta larmet och vänta
på att temperaturen ska
sjunka.

Temperatur 2° <
inställt värde

Mycket låg vattentemperatur
efter påsbyte.

Tysta larmet och vänta
på att temperaturen ska
stiga.
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Avsnitt 13 Avstängning
13-1.	Stoppa apparaten genom att trycka på Kör/Standby-knappen och håll den intryckt i 2
sekunder. Apparaten går in i Standby-läge.
13-2. Sätt en klämma på vatteninloppsslangen.
13-3.	Öppna luckan, ta ut vattensystemet med befuktningskammare och patientslang fastsatta
genom att skjuta upp det ur dockan.
13-4. Kassera alla utbytbara delar enligt sjukhusets riktlinjer.
13-5. Koppla bort apparaten från nätströmmen.
Obs: Precision Flow® Hi-VNI har ingen PÅ/AV-knapp. Sätt i väggkontakten till apparaten för att
hålla batteriet fulladdat.
FÖRSIKTIGHET: Även ett fulladdat batteri förlorar sin laddning på några veckor
när apparaten inte är ansluten till nätström. För att bibehålla batteriets laddning,
rekommenderas det att ha apparaten ansluten till nätström i minst två timmar en
gång per månad.

Avsnitt 14 Rutinunderhåll
14.a Det interna reservbatteriet ska bytas ut vartannat år. För ytterligare information, kontakta
Vapotherm.
14.b Syrgassensor
Syrgassensorn (artikelnr. 3003011) ska bytas ut årligen. Den nås genom att ta bort en panel på
apparatens baksida och kan bytas ut på några minuter av användaren eller en medicinteknisk
ingenjör. Använd bara delar som är godkända av Vapotherm.
För att byta ut syrgassensorn:
1.	Lossa tre (3) skruvar från åtkomstpanelen. Lossa panelen
från apparaten.
2.	Koppla ur kabelanslutningen: grip med tång och dra rakt ut.
3.	Skruva loss sensorn från dess hölje. Sätt i en ny sensor
och skruva fast.
4.	Anslut kabeln och sätt tillbaka luckan. Se till att inga
sladdar kläms när du sätter tillbaka panelen. Dra inte åt
skruvarna för hårt.
5.	Sätt fast en etikett för att visa när nästa byte ska ske eller
skriv datumet med märkpenna.

FÖRSIKTIGHET: Sensorn ska bara skruvas fast med normal
handkraft. Använd inte verktyg.
Åtkomstpanel till syrgas
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Avsnitt 14 Rutinunderhåll
14.c Gasinloppsfilter och filterskålar
Byt ut gasinloppsfiltren (artikelnr. 3003034) var sjätte månad. Kontakta Vapotherm för
beställningsinformation.
14.d Säkringar
Nätsäkringarna (två GMA - 3A F250 V, 5 x 20 mm) sitter vid uttaget till strömkabeln. Se till att
nätströmmen kopplats från apparaten innan du byter säkringar. Använd en liten spårskruvmejsel
för att bända upp luckan till säkringarna.
OBS: Vapotherms kit för förebyggande underhåll innehåller alla delar som behövs för
rutinunderhåll som utförs årligen (PM Kit artikelnr. 3100904) och som utförs vartannat år (PM Kit
artikelnr. 100906).

Avsnitt 15 Rengöring och desinfektion
Hela patientkretsen är för engångsbruk och behöver inte desinficeras. Huvudenheten inklusive
dockan för vattensystemet bör torkas av med Super Sani-Cloth®. Koppla från nätströmmen
vid rengöring och desinfektion av Precision Flow® Hi-VNI. Precision Flow® Hi-VNI måste alltid
rengöras och desinficeras mellan patienter. Följ stegen nedan för att säkerställa att apparaten
rengörs och desinficeras.
•
•
•

Torka av huvudenheten med Super Sani-Cloth®.
Kontrollera för synligt smuts. Om smuts syns, använd en borste (t.ex. Spectrum M16)
för att ta bort synligt smuts.
Blöt apparaten med ännu en Super Sani-Cloth®. Låt ytan vara våt i minst sex minuter.
Använd ytterligare Super Sani-Cloth® efter behov.

Precision Flow® Hi-VNI måste rengöras och desinficeras med Super Sani-Cloth®. Om
sjukhusförfaranden kräver det kan dessutom följande användas: 70-90 % isopropylalkohol, 2 %
(max) klorbaserat rengöringsmedel (natriumhypoklorit), eller 6 % (max) väteperoxid, Caviwipes
TM, AF3 Germicidal, Incidin® OxyWipe, Bacillol® 30 Tissues, Clinell® alkoholtorkar, eller Tuffie
Disinfectant Wipes-Cloth®.

OBS: De genomskinliga sensorportarna i dockan måste vara rena. För en ritning på

dockan med pilar som pekar på sensorportarna, se avsnitt 4. För att bekräfta att rengöring
varit effektiv, examinera visuellt sensorportarna för att se till att de är genomskinliga.
Apparaten fungerar inte om sensorerna inte kan motta en tydlig signal.
FÖRSIKTIGHET: Använd inte organiska lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.
Hypokloritlösningar frigör giftiga gaser såsom klor när de surgörs eller uppvärms.
Reaktionen med ammoniak eller med ämnen som kan frambringa ammoniak kan bilda
kloraminer som också är giftiga och kan vara explosiva. Utsätt inte ytan på värmeplattan
på Precision Flow® Hi-VNI för koncentrationer av klorlösning (natriumhypoklorit) under en
längre tid, eftersom det kan skada metallpläteringen.
	Om den inte rengörs ordentligt med godkända rengöringsmedel kommer Precision
Flow® Hi-VNI inte att fungera korrekt.
Sida 28

Precision Flow Hi-VNI Bruksanvisning 3101477-01-SE Rev D

Avsnitt 16 Specifikationer
FYSISKA EGENSKAPER
Dimensioner:
	Höjd 300 mm, bredd 200 mm, djup 180 mm, Vapotherm-godkänt rullstativ och gasinloppsfilter
ej inräknade.
Vikt:
4.81 kg utan patientkrets för engångsbruk
	Cirkulerande vattenvolym: Ca 400 ml inklusive patientslang och befuktningskammare.
Montering:
Klämman på baksidan passar Vapotherm-godkända rullstativ upp till 38 mm i diameter.
Gasanslutningar:
Standardanslutningar för medicinsk luft och syrgas, ej förväxlingsbara.
SÄKRINGAR: (2 st.) GMA 3A F250 V 5 mm x 20 mm
SYSTEMKRAV
Ström:
	100-240 VAC, 50-60 Hz, < 350 VA under uppvärmning, ca 80 VA under stabil drift (beror på
flödeshastighet och temperatur).
Reservström:
4,8 V nickelmetallhydridbatteri.
Gasförsörjning:
Medicinsk luft och syrgas med inloppstryck på mellan 4 och 85 psi (28-586 kPa).
	OBS: Hela det specificerade utbudet av gasflöden och procentandel syrgas är bara tillgängligt
om båda gaserna har inloppstryck på minst 40 psi (276 kPa). Apparaten kalibreras av
Vapotherm med 100 % syrgas.
Vatten:
Sterilt vatten i förfylld, förseglad behållare.
Hur ofta vattenbyte rekommenderas är baserat på flödeshastighet och drift vid 37 ° C.
Flödeshastighet

Genomsnittlig
vattenförbrukning per dag

Hur ofta byte
rekommenderas

1-10 l/min

650 ml

500 ml / 12 tim

10-20 l/min

1300 ml

500 ml / 8 tim

20-30 l/min

2000 ml

1000 ml / 12 tim

30-40 l/min

2600 ml

1000 ml / 8 tim
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Avsnitt 16 Specifikationer
PRESTANDA
Temperatur:
Intervall- 33 °C till 43 °C vid utlopp från patientslangen, justerbart
Upplösning- 1 °C
Precision- ± 2 °C
Uppvärmningstid:
± 2 °C från 33 °C inställt värde < 5 minutes (vid 23 °C rumstemperatur)
	OBS: Uppvärmningstid beror på inställningsvärde, flödeshastighet och rumstemperatur.
P.g.a. normal variation i system är det möjligt att inte alla kombinationer på temperatur
och flödeshastighet kan uppnås, särskilt vid högre inställningar.
Befuktning:
Minst 12 mg/l
Procentandel syrgas:
Intervall- 21 till 100 % syrgas
Precision- ± 2 %
Upplösning- 1 %
	OBS: Vid flödeshastigheter mindre än 3 l/min är den tillförda syrgasen 21 % för
syreblandningar på 22 % och 23 %. Vid flödeshastigheter mindre än 3 l/min är den
tillförda syrgasen 100 % för syreblandningar på 98 % och 99 %.
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Avsnitt 16 Specifikationer
PRESTANDA
Flödeshastighet:

Ångöverföring kammare

Intervall

Lösning

Lågflödeskammare

1-8 lmp

0,5 lpm

Högflödeskammare

5-40 lmp

1,0 lmp

Precision- det större av ± 10 % eller 0,5 l/min
STANDARDER
Utformad för att överensstämma med följande standarder:
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2:2014
UL60601-1
CSA C.22.2/No. 60601.1
AS/NZS 3200.1.2
EN60601-1
ISO/IEC 80601-2-74
ISO 11195
ISTA-2A
MILJÖ
Drift
Omgivningens temperatur: 18-30 °C
Omgivningens relativa fuktighet: 0-90 % relativ fuktighet, icke-kondenserande
Omgivningens tryck: 86 kPa to 108 kPa – får ej användas under hyperbara förhållanden
Altitud upp till 1,948 m
Förvaring och frakt
Omgivningens temperatur: -10 - +50 °C
Omgivningens relativa fuktighet: 0-90 % relativ fuktighet
LARMLJUD FÖR TRYCKINTERVALL
Larm med medelhög prioritet
47 dB uppmätt 1 m från apparaten
Larm med låg prioritet
45 dB uppmätt 1 m från apparaten
FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD
Precision Flow® Hi-VNI har en förväntad livslängd på fem år med typisk användning i
ungefär 150 dagar per år. Faktisk livslängd varierar beroende på om typisk användning
är mer än 150 dagar om året, kvaliteten på gasförsörjningen, rengöring med lämpliga
medel, användning enligt instruktioner och försiktighetsåtgärder i bruksanvisningen, och
utförande av rutinunderhåll. Mer frekvent användning, smutsig eller våt gasförsörjning
eller användning av organiska eller slipande rengöringsmedel förkortar den förväntade
livslängden.
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Bilaga
Syrgasgrimma av standardtyp
Näskanyl yttre
diam. (mm)

Max.
flöde

Storlek

Artikelnr.

Prematur

MN1100A

1,5

8

Neonatal

MN1100B

1,5

8

Spädbarn

MI1300

1,9

8

Spädbarn mellanstor

MI1300B

1,9

8

SOLO näskanyl

SOLO1300

1,9

8

Barn liten

MPS1500

1,9

20

Barn/Vuxen liten

MP1500

2,7

40

Vuxen (bas)

MA1700

4,8

40

Ljudtoner

Tontyp

Fo
(Hz)

Pulser
per skur

Pulsmellanrum

Pulsvaraktighet

Intervall
mellan
skurar

Medelprioritet

660

3

200

200

2,5

Lågprioritet

660

2

200

200

22

Kör/Standby-övergång

440

1

-

30

-

Dekoder-tryckning

880

1

-

30

-

Fel på
användargränssnitt

220

1

-

100

-

Självtest

660

5

1000

50

-

Vattensystem detekteras

660

1

-

100

0,9
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Bilaga
Programvarans funktionslägen

Diagrammet visar apparatens driftslägen.
•	Direkt efter anslutning till nätströmmen utförs ett självtest för att bekräfta att delsystem,
sensorer och ställdon i Precision Flow® Hi-VNI fungerar korrekt.
•	När självtestet är klart går apparaten in i Standby-läge om inte testet misslyckades, i vilket
fall ett larm ljuder och systemet går in i felläge och kan inte startas.
•	Precision Flow® Hi-VNI går in i Kör-läge från Standby när Kör/Standby-knappen trycks
in. Normal drift startar. Systemen för pumpen, värmeplattan och gasflödesfördelningen
startar. Sensorer och larm är aktiva och flöde, temperatur och % syrgas kan ställas in.
•	För att återgå till Standby-läge ska Kör/Standby-knappen tryckas in igen och hållas nere i
2 sekunder.
•	Om nätströmmen kopplas bort medan apparaten är i Kör-läge går den in i batteriläge. Om
batteriet är fulladdat fortsätter gasblandning och mätning i minst 15 minuter, men vatten
varken cirkulerar eller värms. När batteriet laddats ur går apparaten in i Ström av-läge.
•	Om nätströmmen kopplas bort medan apparaten är i Standby-läge går apparaten in i
Ström av-läge.
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Bilaga
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Precision Flow® Hi-VNI lämpar sig för den elektromagnetiska miljön i typiska kommersiella anläggningar eller
sjukhusinställningar.
Under det immunitetstest som beskrivs nedan fortsatte Precision Flow® Hi-VNI att förse korrekt befuktning vid höga
flödeshastigheter, uppvärmning av vatten till fysiologiska nivåer och leverans av lämplig FiO2.
VARNINGAR:
•
Bärbar RF-kommunikationsutrustning (inklusive kringutrustning som antennkablar och externa antenner) bör inte användas närmare än 30 cm till
någon del av Precision Flow® Hi-VNI-systemet, inklusive kablarna som specificeras av Vapotherm. Utrustningens prestanda kan annars försämras.
•
Användning av denna utrustning intill eller staplad ihop med annan utrustning bör undvikas eftersom den kan leda till felaktig drift. Om sådan
användning är nödvändig, bör denna utrustning och annan utrustning överses för att verifiera att de fungerar normalt.
•
Användning av tillbehör, transduktorer och kablar andra än de som specificeras eller tillhandahålls av tillverkaren av denna utrustning kan leda till
ökade elektromagnetiska utsläpp eller minskad elektromagnetisk immunitet för denna utrustning och resultera i felaktig drift.
Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetiska utsläpp
Precision Flow® Hi-VNI är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljön som anges nedan.
Kunden eller användaren av Precision Flow® Hi-VNI bör försäkra att den används i en sådan miljö.
Emissionstest
RF-utsläpp CISPR 11
RF-utsläpp CISPR 11

Compliance

Elektromagnetisk miljö- vägledning

Grupp 1

Precision Flow® Hi-VNI använder RF-energi endast för intern funktion. Dess RF-utsläpp är därför
mycket låga och kommer sannolikt inte att orsaka störningar i närbelägen utrustning.

Klass A

Precision Flow® Hi-VNI lämpar sig för användning i alla anläggningar utom i hemmet.

Harmoniska strömutsläpp
IEC 61000-3-2

Inte tillämpbar

Spänningsfluktuationer/ flimmerutsläpp IEC 61000-3-3

Inte tillämpbar

Varning: Denna utrustning är avsedd att användas endast av sjukvårdspersonal. Utrustningen/
systemet kan orsaka radiostörningar eller störa driften av närbelägen utrustning. Det kan bli
nödvändigt att vidta avhjälpande åtgärder, såsom att omorientera eller flytta på Precision Flow®
Hi-VNI eller att avskärma platsen.

Elektromagnetisk immunitet
Precision Flow® Hi-VNI är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljön som anges nedan. Kunden eller användaren av Precision Flow® HiVNI bör försäkra att den används i en sådan miljö.
Immunitetstest

Compliance-nivå

Elektromagnetisk miljö- vägledning

Elektrostatisk urladdning
(ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV luft
±15 kV kontakt

Golv ska vara av trä, betong eller keramiska plattor. Om golv är täckta med
syntetiskt material, bör den relativa fuktigheten vara minst 30 %.

Elektriskt snabbt övergående
/ brast
IEC 61000-4-4

± 2 kV för ledningar för
strömförsörjning
+/- 1 kV ingångs-/
utgångskablar

Elnätets kvalitet bör vara den i en typisk kommersiell eller sjukhusmiljö.

Överspänning IEC 61000-4-5

± 1 kV differentiellt läge
+/- 2 kV linje till jord

Elnätets kvalitet bör vara den i en typisk kommersiell eller sjukhusmiljö.

Spänningsdipp, korta avbrott
och spänningsvariationer på
strömförsörjningens
ingångsledningar
IEC 61000-4-11

> 95 % UT dipp i 0,5 period
vid < 5 % UT testnivå.
60 % UT dipp i 5 perioder
vid 40 % UT testnivå.
30 % UT dipp i 25 perioder
vid 70 % UT testnivå.

Elnätets kvalitet bör vara den i en typisk kommersiell eller sjukhusmiljö. Om
användaren av Precision Flow® Hi-VNI kräver fortsatt drift under strömavbrott utöver
det som batteriet tillhandahåller, rekommenderas det att Precision Flow® Hi-VNI
drivs från avbrottsfri strömförsörjning.

Effektfrekvens (50/60 Hz)
magnetfält IEC 61000-4-8

4 A/m

Kraftfrekvensmagnetiska fält bör vara i nivåer som är karakteristiska för en typisk
plats i en typisk kommersiell eller sjukhusmiljö.

OBS: UT är elnätets spänning innan testnivån appliceras.
Elektromagnetisk immunitet
Precision Flow® Hi-VNI är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljön som anges nedan. Kunden eller användaren av Precision Flow® Hi-VNI
bör försäkra att den används i en sådan miljö.
Immunitetstest

Compliance-nivå

Genomförd RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
6 Vrms i ISM och amatörradioband

Strålning RF
IEC 61000-4-3

3 V/m

Sida 34

Elektromagnetisk miljö- vägledning

Precision Flow® Hi-VNI lämpar sig för den elektromagnetiska miljön i typiska
kommersiella anläggningar eller sjukhusinställningar.
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Rekommenderat separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och Precision Flow® Hi-VNI
Maximal uteffekt (Watt)

Separation (m) 150 kHz till 80 MHz
D=(3,5/V1)(√P)

Separation (m) 80 till 800 MHz
D=(3,5/E1)(√P)

Separation (m) 800 MHz till 2,5 GHz
D=(7/E1)(√P)

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,17

1,17

2,33

10

3,69

3,69

7,38

100

11,67

11,67

23,33

Garanti
Vapotherm garanterar uttryckligen, för ett (1) år från datumet för leverans från Vapotherm till den ursprungliga köparen av
Precision Flow® Hi-VNI-enheten (“Kunden”) att Precision Flow® Hi-VNI-enheten ska uppfylla specifikationerna i gällande
officiella bruksanvisning som medföljer varje Precision Flow® Hi-VNI-enhet (“Bruksanvisningen”). Den enda åtgärden gällande
denna garanti är att Vapotherm, efter eget gottfinnande, antingen ska återbetala, reparera eller ersätta någon eller alla Precision
Flow® Hi-VNI-enheter som är defekta utan kostnad för kunden. Vapotherm ska betala eventuella fraktkostnader som uppstår
i samband med reparation eller utbyte av delar av eller en hel Precision Flow® Hi-VNI-enhet under garantiperioden. Därefter
ska fraktkostnader betalas av Kunden. Kunden ska också ansvara för arbetskostnaderna för reparationer. Denna garanti gäller
ingen förbrukningsartikel i Precision Flow® Hi-VNI-enheten, inklusive utan begränsning patientkretsen för engångsbruk och
slangar som medföljer Precision Flow® Hi-VNI-enheten.
Garantin som anges här förklaras ogiltig om: (1) Precision Flow® Hi-VNI-enheten inte används eller underhålls i enlighet med
gällande bruksanvisning eller relaterade instruktioner om förebyggande underhåll som levereras med Precision Flow® Hi-VNIenheten; eller (2) Precision Flow® Hi-VNI-enheten öppnas eller manipuleras, eller om reparationer eller service utförs eller
försöker utföras på Precision Flow® Hi-VNI-enheten av någon annan än Vapotherm eller ett Vapotherm-certifierat servicecenter.
UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGIVITS OVAN LÄMNAR VAPOTHERM INGA GARANTIER, VARE SIG
UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA, GÄLLANDE PRODUKTERNA ELLER NÅGRA
ANDRA FÖREMÅL SOM TILLHANDAHÅLLS AV VAPOTHERM, OCH AVSÄGER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN ALLA
ANDRA FORMER AV GARANTIER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING NÅGON GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. DENNA UTTRYCKTA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH
GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER ENLIGT LAG.

För ytterligare information, kontakta:
Vapotherm Inc.
100 Domain Drive
Exeter, NH 03833
USA
Telefon: +1 603-658-0011
Fax: +1 603-658-0181
www.vapotherm.com
Eventuellt patenterad
www.vapotherm.com/patents

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

Teknisk support:
USA: +1 855-557-8276
Internationellt: +1 603-658-5121
TS@Vtherm.com
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