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Modul Bantuan 
Oksigen

untuk digunakan dengan Vapotherm Precision Flow®
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Simbol

Perhatian: Baca Panduan

Peringatan: Petunjuk Penggunaan wajib dibaca

Arus Bolak Balik

Untuk Digunakan Pada Pasien Tunggal

Pembumi Pelindung

Jangan ditutup

Tipe BF Kelas 1

Simbol ini menunjukkan bahwa limbah peralatan listrik dan elektronik tidak boleh 
dibuang sebagai limbah kota yang tidak dipilah dan wajib dikumpulkan secara terpisah. 
Hubungi pihak perwakilan resmi produsen untuk mendapatkan informasi tentang 
dekomisioning peralatan Anda.

Perangkat Nyala/Mati

Bisukan/Tangguhkan Alarm

Alarm Dibisukan

Pengisian Daya Baterai

USB Terhubung.

Kontak Koneksi Rekam Medis Elektronik

Kontak Koneksi Kabel Pasien SpO2

Kontak Koneksi USB

Kontak Koneksi Ethernet

Kontak Koneksi Panggilan Perawat

Kontak Koneksi Precision Flow

Kontak Koneksi Cadangan
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Bagian 1   Indikasi, Peringatan, dan Perhatian
Indikasi Utama
Modul Bantuan Oksigen merupakan modul opsional yang hanya digunakan dengan Vapotherm 
Precision Flow dan diindikasikan untuk titrasi oksigen menjadi gas pernapasan hangat yang 
dilembapkan sesuai permintaan, yang disalurkan ke pasien yang bernapas secara spontan 
berdasarkan pemantauan saturasi oksigen darah noninvasif secara terus menerus. 

Modul Bantuan Oksigen ditujukan untuk merawat pasien pediatri (termasuk neonatus) dan dewasa 
dalam lingkungan klinis yang dipantau.

Peringatan dan Perhatian
• Peringatan menunjukkan adanya situasi yang bisa terjadi dan berpotensi melukai pasien atau 

pengguna.
• Perhatian menunjukkan adanya kondisi yang bisa mengakibatkan kerusakan peralatan, 

malafungsi, atau pengoperasian yang tidak akurat.
• Catatan menunjukkan penekanan untuk membuat tindakan operasi lebih efisien atau lebih nyaman.

Luangkan waktu untuk memahami peringatan, perhatian, dan catatan yang tercantum dalam Petunjuk 
Penggunaan ini dan Petunjuk Penggunaan Precision Flow.
Pengguna produk ini harus bertanggung jawab atas malafungsi karena operasi atau perawatan yang 
dilakukan oleh siapa pun yang tidak dilatih oleh staf Vapotherm atau tanpa dokumentasi pelatihan resmi.
Saat menangani bagian mana pun dari sistem Precision Flow, selalu ikuti panduan kendali infeksi 
dan tindakan pencegahan standar rumah sakit. Vapotherm juga merekomendasikan agar pengguna 
mengikuti publikasi Pusat Pengendalian Penyakit (CDC) tentang Pedoman Pemeliharaan Peralatan 
Terapi Pernapasan yang Digunakan dan Pedoman Pencegahan Pneumonia Nosokomial. Untuk 
informasi lebih lanjut, lihat Petunjuk Penggunaan Precision Flow.

Peringatan Umum
Undang-undang Federal (A.S.) membatasi penjualan perangkat ini oleh atau atas perintah dokter. 
Perangkat ini hanya boleh digunakan oleh staf klinis yang terlatih untuk menggunakan dan 
mengoperasikan Modul Bantuan Oksigen dan Precision Flow.  
Servis pada perangkat hanya dilakukan oleh teknisi servis berkualifikasi dan bersertifikat.
Jika perangkat rusak atau tidak bekerja dengan baik, jangan gunakan. Hubungi koordinator studi uji 
klinis resmi Anda.
Jangan dioperasikan jika kabel daya rusak. Jangan gunakan kabel apa pun selain daripada yang 
disediakan. Jangan gunakan kabel perpanjangan. 

PERINGATAN: Jangan memodifikasi peralatan ini tanpa izin dari produsen. 
Kelalaian dalam mengikuti peringatan ini bisa menyebabkan kegagalan perangkat 

atau cedera pada pasien.
Untuk digunakan di lingkungan klinis dengan standar perawatan dan pemantauan pasien saja. 
Operator harus cukup dekat untuk mendengar suara alarm.
Untuk digunakan pada pasien yang bernapas secara spontan saja. Precision Flow®, dengan atau 
tanpa Modul Bantuan Oksigen, bukan merupakan perangkat pendukung kehidupan. 
Penggunaan SpO2 ke dalam Precision Flow® dengan Modul Bantuan Oksigen tidak 
menghilangkan kebutuhan akan pemantauan pasien yang terpisah dan independen 
yang diindikasikan oleh pelabelan sistem Precision Flow®. Pasien yang menerima 
oksigen tambahan melalui insuflasi nasal berkecepatan tinggi bersifat akut dan kewaspadaan klinis 
yang sesuai harus dilakukan oleh tim perawat. Pengawasan pasien tambahan termasuk oksimetri nadi 
diperlukan jika Precision Flow® digunakan untuk memberikan oksigen tambahan. 
Jangan memulai penyaluran oksigen otomatis dengan Modul Bantuan Oksigen hingga SpO2 pasien 
bersifat stabil.
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Bagian 1   Indikasi, Peringatan, dan Perhatian
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Petunjuk Penggunaan Precision Flow.

Peringatan, Perhatian, dan Catatan NellcorTM

Umum:
• Diindikasikan untuk digunakan pada pasien neonatus, anak-anak, dan dewasa dalam kondisi 

tidak bergerak dan untuk pasien dengan perfusi yang baik atau buruk, di rumah sakit dan di 
fasilitas yang setara dengan rumah sakit.

Peringatan:

• Gunakan sensor dan aksesori Medtronic (NellcorTM) OxiMaxTM saja. Menghubungkan kabel 
atau sensor lainnya bisa memengaruhi keakuratan data sensor, yang bisa mengakibatkan 
hasil yang tidak diinginkan.

• Hasil bacaan oksimetri dan sinyal denyut bisa dipengaruhi oleh kondisi ambien tertentu, 
kesalahan aplikasi sensor, dan kondisi pasien tertentu (contoh: pergerakan pasien secara 
berlebihan, prosedur medis, atau agen eksternal seperti hemoglobin disfungsional, pewarna 
arteri, perfusi yang rendah, pigmen gelap, dan bahan pewarna yang dioleskan secara 
eksternal seperti cat kuku, pewarna, atau krim berpigmen).

• Baca Petunjuk Penggunaan sensor dengan saksama, termasuk semua peringatan, perhatian, dan 
petunjuk yang tersedia. Tinjau pelabelan keselamatan berdasarkan tujuan penggunaan peralatan.

• Jangan gunakan sensor atau kabel antarmuka yang rusak. Jangan gunakan sensor dengan 
komponen optik yang terbuka/terpapar.

• Aplikasi yang salah atau durasi penggunaan sensor yang tidak tepat bisa menyebabkan 
kerusakan jaringan. Periksa lokasi sensor seperti yang diarahkan dalam Petunjuk Penggunaan.

• Kabel yang panjang (seperti sensor atau kabel perpanjangan) bisa menyebabkan pasien 
tercekik bila dirutekan dengan tidak benar.

• Jangan menyentuh konektor perangkat dan pasien secara bersamaan.

• Jangan merendam atau membasahi sensor.

• Jangan gunakan di dekat perangkat MRI.

• Jangan gunakan oksimeter di dekat ESU dan Defibrilator.

• Jangan gunakan NIBP atau instrumen pembatas lainnya pada bagian yang sama dengan sensor.

• Gunakan kabel listrik pada sistem AC yang setara untuk kelas rumah sakit.

• Kelalaian untuk menutupi lokasi sensor dengan bahan yang buram saat mengoperasikan 
perangkat dalam kondisi cahaya ambien yang terang bisa mengakibatkan hasil pengukuran 
yang tidak akurat. Pembacaan oksimetri dan sinyal denyut bisa dipengaruhi oleh kondisi 
lingkungan tertentu, kesalahan aplikasi sensor, dan kondisi pasien tertentu. 

Perhatian:
• Gunakan hanya kabel perpanjangan yuang berbeda saja. Periksa kabel perpanjangan dan 

sensor secara berkala untuk mencari kerusakan dan hentikan penggunaan bila kerusakan 
ditemukan.

• Terapkan strategi pengujian secara berkala. Penguji Simulasi Denyut genggam bertenaga 
baterai (SRC-MAX dengan Tingkat Respirasi Diaktifkan) disediakan oleh Medtronic 
(NellcorTM). Hubungi bagian Departemen Layanan Teknis Medtronic di 1.800.635.5267, atau 
perwakilan Medtronic setempat Anda.
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Modul Bantuan Oksigen Vapotherm dirancang untuk digunakan bersama sistem Precision Flow 
dalam mengelola penyaluran oksigen berdasarkan kebutuhan klinis pasien, sebagaimana tercermin 
dalam hasil bacaan SpO2 mereka. Sistem kendali otomatis ini menggunakan algoritme kendali 
umpan balik eksklusif untuk melacak saturasi oksigen pasien dan secara otomatis menyesuaikan 
konsentrasi oksigen yang disalurkan melalui alat bantu pernapasannya.

Vapotherm Precision Flow

Modul Bantuan 
Oksigen Vapotherm

Modul Bantuan Oksigen Vapotherm menggunakan teknologi oksimetri denyut yang telah terbukti 
ampuh dan penyaluran gas Precision Flow serta algoritme eksklusif yang meningkatkan atau 
menurunkan pengaturan %O2 untuk mempertahankan nilai target SpO2. Tenaga medis menetapkan 
target SpO2 dan sistem menggunakan algoritme yang menggabungkan hasil analisis pengukuran 
secara waktu nyata dan tren untuk memilih penyaluran %O2 yang sesuai. Modul Bantuan Oksigen 
dirancang untuk digunakan dengan Sistem Precision Flow, yang mengendalikan penyaluran %O2 
berdasarkan pengaturan yang dikirim dari Modul Bantuan Oksigen atau ditetapkan pada Precision 
Flow secara manual.

Modul Bantuan Oksigen berkomunikasi dengan Precision Flow melalui port antarmuka serial yang 
terletak di bagian belakang unit Precision Flow.

 

Bagian 2   Prinsip Operasi
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Bagian 3   Komponen
Modul Bantuan Oksigen Vapotherm terdiri dari bagian berikut ini:

• Modul Bantuan Oksigen
• Rakitan Dudukan Tiang
• Catu Daya
• Kabel Pasien Nellcor SpO2

PERINGATAN:  Adaptor daya yang disediakan merupakan satu-satunya adaptor 
yang disetujui untuk digunakan dengan Modul Bantuan Oksigen dan 
menyediakan tegangan 12 VDC ke Modul Bantuan Oksigen. Hubungi 
Vapotherm jika Anda merasa bahwa adaptor daya tidak berfungsi atau 
Anda memerlukan penggantian. Gunakan adaptor daya yang disediakan 
oleh Vapotherm saja.

Sensor Nellcor dijual secara terpisah. Model sensor Nellcor yang disetujui mencakup item berikut ini: 

Item SKU Ukuran 
Pasien

Panjang 
Maksimum

Sensor SpO2 Dewasa NellcorTM, Bisa Digunakan Kembali (Nonsteril) DS100A >40 kg 3,0 kaki (0,9 m)

Sensor SpO2 Fleksibel Dewasa NellcorTM, Bisa Digunakan Kembali 
(Nonsteril)

FLEXMAX >20 kg 3,0 kaki (0,9 m)

Sensor SpO2 Fleksibel Pediatri NellcorTM, Bisa Digunakan Kembali 
(Nonsteril), Kecil

FLEXMAX-P >20 kg 3,0 kaki (0,9 m)

Sensor SpO2 XL Dewasa NellcorTM (Steril, sekali pakai saja) MAXAL >30 kg 3,0 kaki (0,9 m)

Sensor SpO2 Dahi NellcorTM (Steril, sekali pakai saja) MAXFAST ≥10 kg 2,5 kaki (0,75 m)

Sensor SpO2 Neonatus-Dewasa NellcorTM (Steril, sekali pakai saja) MAXN <3 atau >40 kg

1,5 kaki (0,5 m)
Sensor SpO2 Bayi NellcorTM (Steril, sekali pakai saja) MAXI 3 hingga 20 kp

Sensor SpO2 Pediatri NellcorTM (Steril, sekali pakai saja) MAXP 10 hingga 
50 kg

Sensor SpO2 Dewasa NellcorTM (Steril, sekali pakai saja) MAXA >30 kg

Sensor SpO2 Dewasa-Neonatus NellcorTM dengan pembungkus (Bisa 
digunakan kembali dengan perekat)

OXI-A/N <3 atau >40 kg 3,0 kaki (0,9 m)

Sensor SpO2 Pediatri-Bayi NellcorTM dengan pembungkus (Bisa 
digunakan kembali dengan perekat)

OXI-P/I 3 hingga 40 kg

Sensor SpO2 Pediatri NellcorTM, Dua Bagian (Steril, sekali pakai saja) P 10 hingga 
50 kg

Kabel OC-3, 3,0 
kaki (0,9 m)

Sensor SpO2 Neonatus-Dewasa NellcorTM, Dua Bagian (Steril, sekali 
pakai saja)

N <3 atau >40 kg

Sensor SpO2 Dewasa NellcorTM, Dua Bagian (Steril, sekali pakai saja) A >30 kg

Sensor SpO2 NellcorTM, Multilokasi, Bisa Digunakan Kembali 
(Nonsteril)

D-YS >1 kg 4,0 kaki (1,2 m)

Klip Telinga SpO2 NellcorTM, Bisa Digunakan Kembali (Nonsteril) D-YSE >30 kg

Klip Sensor SpO2 Pediatri NellcorTM, Bisa Digunakan Kembali 
(Nonsteril)

D-YSPD 3 hingga 40 kg

PERINGATAN:  Bagian terapan yang bisa digunakan dengan Modul Bantuan Oksigen 
merupakan probe Nellcor SpO2 yang direferensikan di atas. Konsultasikan 
dengan dokumen yang disertakan Nellcor untuk rinciannya.
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Bagian 4   Perakitan dan Koneksi
Perakitan Sistem
1. Pasangkan Modul Bantuan Oksigen ke Rakitan Dudukan Tiang.
2. Pasangkan Modul Bantuan Oksigen ke dudukan rol yang disetujui Vapotherm, seperti yang 

ditunjukkan pada gambar.
3. Lepaskan sumbat silikon pada penutup sensor oksigen di bagian belakang Precision Flow.
4. Colokkan kabel komunikasi ke Modul Bantuan Oksigen dan kencangkan kedua sekrup yang 

tersedia.
5. Hubungkan kabel komunikasi dari Modul Bantuan Oksigen ke port antarmuka Precision Flow.
6. Colokkan Catu Daya Modul Bantuan Oksigen ke Modul Bantuan Oksigen dan ke stopkontak 

listrik bertanda “Kelas Rumah Sakit” atau “Rumah Sakit Saja”.

 CATATAN: Pastikan orientasi konektor Catu Daya yang benar saat memasukkannya ke Modul 
 Bantuan Oksigen. 

  PERINGATAN: Jangan menempatkan Modul Bantuan Oksigen sedemikian rupa sehingga sulit 
untuk melepaskan perangkat. 

Koneksi Sensor
• Hubungkan kabel pasien SpO2 ke kontak SpO2 pada panel konektor dari Modul Bantuan 

Oksigen. Bacalah Petunjuk Penggunaan sensor Nellcor untuk mempelajari cara 
menghubungkan sensor.

Modul 
Bantuan 
Oksigen 
dipasang 
dan 
dicolokkan 
ke 
Precision 
Flow dan 
Daya

Panel Penghubung Modul Bantuan Oksigen Vapotherm

Kartu Waktu

Kabel Pasien SpO2

Konektivitas 
EMR

Kabel Pasien SpO2

USB Ethernet Komunikasi 
Precision Flow

Daya DC

Konektivitas 
Panggilan Perawat
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Bagian 5   Kendali dan Tampilan
Modul Bantuan Oksigen dikendalikan melalui dua tombol tetap (Nyala/Mati; Bisukan Alarm), tombol 
putar kendali pengaturan, dan layar sentuh. Saat dihubungkan ke Precision Flow dan ke pasien 
melalui sensor SpO2, Modul Bantuan Oksigen memberikan fitur penyaluran oksigen dengan kendali 
manual (Mode Manual) atau kendali otomatis (Mode Otomatis) .  

Menggunakan Menu 

• Untuk menampilkan menu, tekan tab menu yang diinginkan. Kotak parameter akan dialihkan 
ke menu terkait secara bergantian.

 Catatan: 
  Kecuali bila dinyatakan secara berbeda, perubahan pengaturan akan diterapkan saat Anda 

menekan tombol. 

1 Indikator Jenis Pasien 5 Tampilan Pesan
2 Tampilan Tren 6 Mode %O2 (Otomatis; Manual)
3 ID Pasien, Tampilan Waktu dan Tanggal 7 Kotak Parameter (tekan untuk menampilkan menu)
4 Indikator Bisu Alarm (disilang saat dibisukan) 8 Tombol Menu

Catatan:  Modul Bantuan Oksigen dikalibrasi untuk menampilkan saturasi oksigen fungsional. Nilai 
SpO2 dan %O2 yang ditampilkan pada tampilan tren dinormalisasi sebagai persentase.

Bisukan 
Alarm

Nyala/
Mati
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Pengaturan Sistem
1. Tetapkan Precision Flow sesuai dengan petunjuk penggunaan Precision Flow. Hubungkan 

selang pasokan oksigen dan udara ke saluran masuk yang benar, lalu hubungkan keduanya ke 
saluran di dinding. Sambungkan kabel daya.

2. Colokkan unit Modul Bantuan Oksigen ke sumber daya. “Layar Pop-Up” akan ditampilkan 
sejenak saat sistem dinyalakan. Tombol Nyala/Mati digunakan untuk menyalakan perangkat 
saat dicolokkan ke pasokan daya. Pilih Menu Sistem. Tetapkan WAKTU dan TANGGAL ke nilai 
yang benar. 

3. Tetapkan Pembatalan Mode Otomatis ke pengaturan yang diinginkan. Opsinya adalah: 
Keluar dari Mode Otomatis, 120, 90, 60, 30, 15, atau 5 detik. “Pembatalan Mode Otomatis” 
menetapkan bagaimana Modul Bantuan Oksigen akan menanggapi perubahan manual 
terhadap penyaluran %O2 yang menggunakan Precision Flow saat Modul Bantuan Oksigen 
berada dalam Mode Otomatis. Perubahan manual dalam %O2 pada Precision Flow dengan 
“Keluar dari Mode Otomatis” yang dipilih akan segera mengalihkan Modul Bantuan Oksigen 
ke Mode %O2 Manual. Perubahan manual dalam %O2 pada Precision Flow dengan 
“120/90/60/30/15/5” detik yang dipilih akan membatalkan titrasi %O2 Mode Otomatis selama 
periode waktu tersebut sebelum Modul Bantuan Oksigen memulai ulang titrasi %O2 otomatis.

4. Tetapkan volume speaker dan tingkat kecerahan layar yang diinginkan.

Akses Sistem
PIN diperlukan untuk mengakses Pembaruan Perangkat Lunak, Data Kasus, dan Default 
Kelembagaan. 

PIN Default:

Pembaruan Perangkat Lunak - 1234

Kelola Data Kasus - 5678

Default Kelembagaan - 0987

PIN bisa diubah pada layar Sistem melalui Tab Akses.

Bagian 6   Penyalaan dan Pengaturan Dasar

Bagian 7   Penerimaan Pasien
Menu Pasien memungkinkan pemilihan jenis pasien dan pengaturan khusus pasien, serta pemulaian 
kasus baru dan peralihan antara Mode %O2 Otomatis dan Manual.

1. Tetapkan Jenis Pasien (Neonatus), Target %SpO2, Rentang Atas dan Bawah %SpO2, 
Pencadangan %O2, dan Batasan Alarm %O2.

2. Tekan Mulai Kasus. Saat kasus baru dimulai, Modul Bantuan Oksigen membuat ID Pasien baru 
yang terdiri dari penanda tanggal dan waktu. ID Pasien ini ditampilkan di bagian atas semua 
layar.
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Bagian 8   Pengaturan Alarm
Indikasi Alarm 
Modul Bantuan Oksigen membunyikan 1 tingkat alarm:

• Alarm Prioritas Sedang: Kuning berkedip; 3 bunyi bip singkat.

Modul Bantuan Oksigen menampilkan pesan saran senyap pada area pesan.

Catatan:

Sebelum memulai kasus yang baru, pastikan sensor pasien sudah dilepaskan, konfirmasikan bahwa 
sistem alarm berfungsi dengan memastikan bahwa alarm yang tertera berbunyi “Tidak Ada Sensor 
yang Terhubung”. 

Siklus pesan alarm di area pesan.

Untuk daftar pesan alarm dan tindakan yang diperlukan, lihat bagian Pesan Alarm dan Status.

Untuk indikasi alarm dari Precision Flow, lihat Petunjuk Penggunaan Precision Flow.

Bisukan/Tangguhkan Alarm

• Tekan tombol Bisukan Alarm untuk membisukan semua alarm selama 2 menit.  

Catatan: Jika alarm dibisukan, ikon bel disilang akan ditampilkan di sudut kanan atas 
layar. 

Peringatan: 

Jika alarm dibisukan selama 2 menit, alarm berikutnya dengan prioritas yang sama tidak akan 
dibunyikan saat periode bisu alarm selama 2 menit.
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Pemilihan dan Penempatan Sensor
Pilih sensor yang sesuai, terapkan sesuai petunjuk, dan patuhi semua peringatan dan perhatian 
yang tertera dalam Petunjuk Penggunaan yang disertakan dengan sensor tersebut. Bersihkan dan 
singkirkan zat apa pun seperti cat kuku dari lokasi aplikasi. Periksa untuk memastikan sensor yang 
direkomendasikan tetap ditempatkan dengan baik pada pasien secara berkala. Lihat Petunjuk 
Penggunaan sensor untuk aplikasi sensor yang tepat.
Terapkan sensor sebagai berikut:
1. Lepaskan alas plastik dari sensor dan temukan jendela transparan di sisi berperekat. Komponen 

optik penutup jendela. 
2. Arahkan sensor sehingga garis putus-putus berada di tepi lateral lokasi.

Catatan: Saat memilih lokasi sensor, prioritaskan pada ekstremitas yang bebas dari kateter arteri, 
manset tekanan darah, atau saluran infus intravaskular.

3. Bungkus sensor dengan baik, namun jangan terlalu kencang di sekitar kaki atau jari. Jendela 
harus saling berhadapan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang penerapan sensor, lihat Petunjuk Penggunaan sensor Nellcor.

Peringatan: 
• Jangan gunakan sensor selama pemindaian MRI. Arus yang terkonduksi bisa menyebabkan 

luka bakar. Selain itu, sensor bisa memengaruhi citra MRI, dan unit MRI bisa memengaruhi 
keakuratan pengukuran oksimetri.

Perhatian: 
• JANGAN sterilkan ulang jika terjadi kerusakan pada kemasan yang steril. Ikuti peraturan 

pemerintah setempat dan petunjuk daur ulang tentang pembuangan atau daur ulang sensor.
• Kelalaian dalam mengaplikasikan sensor dengan benar bisa menyebabkan hasil pengukuran 

yang salah.
• Meskipun sensor dirancang untuk mengurangi efek cahaya ambien, cahaya yang berlebihan bisa 

menyebabkan hasil pengukuran yang tidak akurat. Bila demikian, tutupi sensor dengan bahan 
yang buram.

• Distal sirkulasi ke lokasi sensor harus diperiksa secara berkala. Lokasi harus diperiksa setiap 8 
jam untuk memastikan adanya perekatan, tekanan aplikasi, integritas kulit, dan keselarasan optik 
yang benar. Jika terjadi perubahan pada integritas kulit, pindahkan sensor ke lokasi yang lain. Jika 
sensor salah diterapkan dengan tekanan yang berlebihan, cedera akibat tekanan bisa terjadi.

• Pewarna intravaskular atau pewarna yang diterapkan secara eksternal, seperti cat kuku, 
pewarna, atau krim berpigmen bisa menyebabkan pengukuran yang tidak akurat.

• Gerakan yang berlebihan bisa mengganggu kinerja perangkat. Dalam kasus tersebut, cobalah untuk 
mempertahankan posisi pasien, atau ubah lokasi sensor ke tempat yang gerakannya lebih sedikit.

• Jangan merendamnya dalam air atau larutan pembersih. Jangan disterilkan ulang. Perendaman 
atau sterilisasi ulang bisa merusak sensor.

• Jika sensor dibungkus terlalu erat atau perekat tambahan dipasangkan, denyut vena bisa 
menyebabkan hasil pengukuran saturasi yang tidak akurat.

• Jangan memperbaiki atau memodifikasi sensor. Perubahan atau modifikasi bisa memengaruhi 
kinerja atau akurasi.

• Untuk peringatan, perhatian, atau kontraindikasi tambahan saat menggunakan sensor ini dengan 
instrumen yang kompatibel dengan Nellcor, lihat panduan operator instrumen atau hubungi 
produsen instrumen.

  Catatan: Kadar oksigen yang tinggi bisa memengaruhi dan menyebabkan kondisi retinopati pada 
bayi prematur. Oleh karena itu, batas atas alarm untuk saturasi oksigen harus dipilih dengan hati-
hati sesuai dengan standar klinis yang diterima dan dengan mempertimbangkan rentang akurasi 
dari oksimeter yang digunakan.

Bagian 9   Pengaturan SpO2
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Bagian 9   Pengaturan SpO2

Sensor yang sesuai / direkomendasikan sangat penting untuk dipilih, diterapkan sesuai petunjuk, dan 
semua peringatan dan perhatian yang tertera dalam Petunjuk Penggunaan yang disertakan dengan 
sensor tersebut dipatuhi. Bersihkan dan singkirkan zat apa pun seperti cat kuku dari lokasi aplikasi. 
Periksa untuk memastikan sensor yang direkomendasikan tetap ditempatkan dengan baik pada 
pasien secara berkala.
Sumber cahaya ambien yang tinggi seperti lampu bedah (terutama dengan sumber cahaya xenon), lampu 
bilirubin, lampu berpendar, lampu pemanas inframerah, dan sinar matahari langsung bisa mengganggu 
kinerja sensor yang direkomendasikan. Untuk mencegah interferensi dari cahaya ambien, pastikan bahwa 
sensor yang direkomendasikan diterapkan dengan benar dan tutupi sensor dengan bahan yang buram.
Masalah aplikasi dan kondisi pasien tertentu bisa memengaruhi pengukuran sistem pemantauan dan 
menyebabkan hilangnya sinyal denyut.

• Anemia — Anemia menyebabkan penurunan kadar oksigen arteri. Meskipun hasil bacaan 
SpO2 tampak normal, pasien penderita anemia bisa mengalami hipoksia. Koreksi terhadap 
anemia bisa meningkatkan kadar oksigen dalam arteri. Sistem pemantauan bisa gagal 
memberikan hasil bacaan SpO2 jika kadar hemoglobin turun di bawah 5 gm/dl. 

• Hemoglobin disfungsional — Hemoglobin yang tidak berfungsi seperti karboksihemoglobin, 
methemoglobin, dan sulfhemoglobin tidak bisa membawa oksigen. Hasil bacaan SpO2 mungkin 
tampak normal; namun, pasien mungkin mengalami hipoksia karena lebih sedikit hemoglobin 
yang tersedia untuk dibawa oksigen. Penilaian lebih lanjut di luar oksimetri denyut disarankan.

Berbagai macam kondisi bisa menyebabkan pengukuran sensor yang bersifat tidak akurat.
• Penerapan yang salah dari sensor yang direkomendasikan
• Penempatan sensor yang direkomendasikan pada bagian tubuh dengan manset tekanan 

darah, kateter arteri, atau saluran intravaskular
• Cahaya ambien dan/atau interferensi elektromagnetik
• Kelalaian untuk menutupi lokasi sensor dengan bahan yang buram saat mengoperasikan 

perangkat dalam kondisi cahaya ambien yang terang
• Gerakan pasien yang berlebihan
• Pigmen kulit gelap
• Pewarna intravaskular atau pewarna yang diterapkan secara eksternal, seperti cat kuku atau 

krim berpigmen
Sinyal kehilangan denyut bisa terjadi karena beberapa alasan.

• Sensor yang disarankan diterapkan secara terlalu kencang
• Inflasi manset tekanan darah pada bagian tubuh yang sama dengan sensor yang terpasang
• Oklusi arteri di bagian proksimal sensor yang disarankan
• Perfusi perifer yang buruk

Jika gerakan pasien menimbulkan masalah, cobalah salah satu atau beberapa pemecahan masalah 
berikut ini:

• Pastikan sensor yang direkomendasikan diterapkan dengan benar dan baik.
• Pindahkan sensor ke lokasi yang tidak terlalu aktif.
• Gunakan sensor dengan perekat yang meningkatkan kontak kulit pasien.
• Gunakan sensor baru dengan lapisan perekat yang baru.
• Mintalah pasien untuk tidak bergerak bila memungkinkan.

Jika pasien mengalami perfusi yang buruk, pertimbangkan untuk menggunakan sensor SpO2 dahi 
Nellcor™ (MAXFAST), yang menghasilkan deteksi yang lebih baik dengan adanya vasokonstriksi. 
Sensor SpO2 dahi Nellcor™ bisa digunakan dengan sangat baik pada pasien dalam posisi telentang. 
Selama kondisi perfusi rendah, sensor SpO2 dahi Nellcor™ merefleksikan perubahan ke nilai SpO2 
hingga 60 detik lebih awal dari sensor digit.
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Tampilan Kotak Parameter SpO2

Rentang tampilan SpO2 adalah dari 1-100%. Nilai “---” menunjukkan bahwa tidak ada pengukuran yang 
tersedia. Rentang tampilan denyut adalah dari 1-240 bpm. Nilai “---” menunjukkan bahwa tidak ada 
pengukuran yang tersedia.

Catatan: SpO 2 dan denyut diperbarui sekali per detik.

Pengaturan Target SpO2

1. Tekan Kotak Target SpO2 pada layar Beranda atau pilih menu Pasien untuk menetapkan target 
SpO2. 

2. Tekan kotak parameter Target %SpO2 pada layar sentuh, dan tetapkan target SpO2 pasien 
menggunakan tombol putar kendali pengaturan. 

3. Tetapkan Rentang Target dengan menekan kotak parameter Rentang Atas dan Bawah %SpO2 
pada layar sentuh, dan tetapkan selisih persen dari Target %SpO2 menggunakan tombol putar 
kendali pengaturan. 

  CATATAN: Menetapkan Rentang Target tidak akan mengubah Target SpO2. Pengaturan ini hanya 
menyesuaikan waktu dalam perhitungan rentang saat meninjau tren.

Bagian 9   Pengaturan SpO2
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Target dan tujuan: Sistem kendali %O2 otomatis menggunakan nilai SpO2 terukur pasien untuk 
mengendalikan penyaluran %O2 berdasarkan kebutuhan pasien. Ketika mode kendali %O2 otomatis 
diaktifkan, sistem mencoba untuk mempertahankan tingkat SpO2 pasien pada atau dekat nilai target 
SpO2 yang telah dikonfigurasi sebelumnya (lihat juga Bacaan Lebih Lanjut).

1. Pilih menu Pasien untuk menetapkan Mode %O2. 

2. Tekan kotak parameter Pencadangan %O2 pada layar sentuh, dan tetapkan Pencadangan %O2 
pasien menggunakan tombol putar kendali pengaturan.

  Catatan: Lihat deskripsi Fungsi Fallback %O2 di halaman berikut ini untuk mendapatkan 
informasi lebih lanjut.

3. Masukkan Kartu Waktu Modul Bantuan Oksigen dan Tekan Mulai Kasus. Jika pasien stabil, 
tekan tombol Mode O2 OTOMATIS untuk menetapkan perangkat ke Mode Otomatis (standarnya 
adalah Mode Manual).

  Catatan: Untuk mengaktifkan Mode %O2 Otomatis, kartu waktu harus dimasukkan dan kasus 
pasien dimulai pada Modul Bantuan Oksigen.

4. Layar Beranda kini akan menampilkan mode OTOMATIS dan Modul Bantuan Oksigen akan 
memulai titrasi %O2 otomatis berdasarkan pada level SpO2 pasien dan Target %SpO2 yang 
ditetapkan. %O2 yang disalurkan oleh Precision Flow bisa berkisar dari 21-100%, kecuali 
Batasan %O2 ditetapkan. Penyaluran %O2 bisa dilihat pada tampilan Precision Flow, atau pada 
tampilan tren grafis Layar Beranda Modul Bantuan Oksigen.

Bagian 10   Pengaturan %O2
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Fungsi Fallback %O2

Untuk kondisi singkat dari bacaan SpO2 yang tidak valid atau tidak bisa diandalkan, pesan kesalahan 
yang ditampilkan mencerminkan kondisi kesalahan dan Modul Bantuan Oksigen akan terus 
menyalurkan %O2 yang terhitung hingga bacaan SpO2 menjadi valid dan bisa diandalkan. 

Saat sinyal SpO2 bersifat tidak valid atau tidak bisa diandalkan, penyaluran %O2 ditetapkan ke nilai 
yang lebih besar dari nilai berikut ini:

• Pengaturan Pencadangan %O2. 

• Pengaturan Angka Dasar %O2, algoritme dihitung sebagai nilai yang dibutuhkan untuk 
menjaga pasien pada titik SpO2 yang ditetapkan selama periode Modul Bantuan Oksigen 
berada dalam Mode %O2 Otomatis.

• Nilai median dari tiga nilai %O2 Otomatis terakhir yang dikirimkan sebelum terjadinya 
kegagalan SpO2.

Modul Bantuan Oksigen keluar secara otomatis dari mode Otomatis dalam kondisi berikut ini:

• Staf medis mengubah pengaturan %O2 pada Precision Flow. Modul Bantuan Oksigen 
berfungsi sesuai dengan pengaturan Pembatalan Mode Otomatis.

• Modul Bantuan Oksigen mendeteksi bacaan SpO2 yang tidak valid atau tidak bisa diandalkan 
selama lebih dari 2 menit, seperti yang dijelaskan di atas.

Jika Modul Bantuan Oksigen telah keluar dari mode Otomatis, periksa pasien, penempatan sensor, 
koneksi, dan pengaturan. Saat terindikasi secara klinis, kembalikan Modul Bantuan Oksigen ke mode 
Otomatis pada menu Pasien.

Pematian Sistem

1. Pada menu Pasien, pilih Akhiri Kasus.

2. Untuk mematikan Modul Bantuan Oksigen, tekan tombol Nyala/Mati untuk mematikan 
perangkat, lalu lepaskan adaptor daya AC yang disediakan dari stopkontak dinding AC.

Data tren ditampilkan pada layar Beranda. Data ini menunjukkan nilai tren SpO2 (biru) dan %O2 
(hijau), dengan nilai terkini di sisi kanan tampilan dan nilai terlama di sisi kiri tampilan. Batasan Alarm 
%O2 ditunjukkan oleh garis putus-putus berwarna merah. Tampilan tren diperbarui setiap detik. Data 
tren juga bisa dilihat pada layar Tren, di mana waktu tampilan tren bisa disesuaikan.

Pada layar Tren, data tren bisa dilihat dan tampilan bisa dimodifikasi dengan menggunakan tombol 
navigasi. 

Variabel berikut ini dicatat pada interval satu detik dan disimpan tanpa batasan waktu di memori yang 
bersifat non-volatile.  Memori non-volatile menyimpan nilai pengaturannya, bahkan setelah daya 
diputuskan atau sistem dimatikan. 

• Tanggal dan Waktu

• Mode O2
• Target SpO2

Bagian 10   Pengaturan %O2

Bagian 11   Pematian Sistem

Bagian 12   Tampilan Tren Grafis

Bagian 13   Pencatatan Variabel
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Bagian 13   Pencatatan Variabel
• SpO2

• %O2

• Tingkat Denyutan
• Modulasi Persen
• Batasan Alarm O2
• Aliran (L/menit)
• Suhu

Modul Bantuan Oksigen harus selalu dibersihkan dan didesinfeksi jika akan digunakan oleh pasien 
yang berbeda. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memastikan perangkat yang bersih dan terdisinfeksi. 

• Seka unit utama dengan Super Sani-Cloth®. 

• Periksa apakah ada kotoran yang terlihat. Jika terlihat ada kotoran, gunakan sikat (mis. sikat 
Spectrum M16) untuk membersihkan kotoran yang terlihat. 

• Basahi modul dengan Super Sani-Cloth® lain. Biarkan permukaan tetap basah untuk 
sekurangnya enam menit. Gunakan Super Sani-Cloth® tambahan jika perlu. 

 Perhatian: Jangan menggunakan pemutih, pelarut organik, atau pembersih abrasif.

Untuk petunjuk pembersihan dan desinfeksi untuk Precision Flow, lihat Petunjuk Penggunaan Precision Flow.

Untuk petunjuk pembersihan dan desinfeksi untuk sensor SpO2 dan kabel pasien, lihat petunjuk yang 
disertakan dengan sensor tersebut.

Bagian 14   Pembersihan dan Desinfeksi

Bagian 17   Dokumentasi yang Dirujuk
Petunjuk Penggunaan Precision Flow bisa ditemukan di situs web kami: www.vapotherm.com

Bagian 15   Pengunduhan Data
1. Masukkan Drive USB ke dalam Modul Bantuan Oksigen.

2. Pada layar Sistem, pilih Data Kasus dan masukkan PIN.

3. Pilih berkas Kasus atau berkas yang ingin diunduh dan tekan tombol Unduh.

CATATAN: Pengunduhan beberapa berkas kasus yang besar mungkin membutuhkan waktu 
penyelesaian selama beberapa menit.

4. Setelah data disimpan, tekan OK dan lepaskan Drive USB.

5. Bila diperlukan, hapus berkas Kasus untuk mengosongkan Penyimpanan Lokal.

Bagian 16   Pembaruan Perangkat Lunak
1. Masukkan Drive USB dengan berkas perangkat lunak ke dalam Modul Bantuan Oksigen.

2. Pada layar Sistem, pilih Pembaruan dan masukkan PIN.

3. Pilih Pembaruan Perangkat Lunak.

CATATAN: Sistem akan di-boot ulang selama Proses Pembaruan Perangkat Lunak
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Umum
Jika Anda memerlukan bantuan terkait dengan Modul Bantuan Oksigen dari sistem Vapotherm, 
hubungi bagian Dukungan Teknis Vapotherm di TS@vtherm.com.

Modul Bantuan Oksigen memiliki baterai yang bisa diganti oleh pengguna. Lepaskan pelat 
pemasangan di bagian belakang Modul Bantuan Oksigen untuk mengakses kompartemen baterai. 
Keluarkan baterai yang lama dan ganti dengan baterai baru (Hubungi bagian Dukungan Teknis 
Vapotherm di TS@vtherm.com).

Lakukan pemeriksaan visual pada layar, casing, dan kabel untuk memastikan bahwa tidak ada 
kerusakan yang teramati sebelum menggunakannya.

Pemecahan Masalah: SpO2 

Bagian 18   Pemecahan Masalah dan Dukungan

Kemungkinan 
Penyebab Tindakan

Pencarian Denyut 
dilaporkan selama 
lebih dari 10 
detik (sebelum 
pengukuran 
dilakukan).

Periksa Petunjuk Penggunaan Sensor untuk memastikan penggunaan dan aplikasi yang 
tepat. Periksa koneksi sensor dan kabel antarmuka. Uji sensor pada pasien lainnya dan/
atau coba sensor atau kabel antarmuka lainnya.
Perfusi mungkin terlalu rendah bagi modul untuk melacak denyut. Periksa pasien. Uji modul 
pada orang lain. Ubah lokasi sensor. Coba gunakan jenis sensor Nellcor™ lainnya.
Interferensi mungkin mencegah modul untuk melacak denyut. Mintalah pasien untuk tidak 
bergerak bila memungkinkan. Pastikan bahwa sensor telah terpasang dengan baik dan 
ganti sensor bila diperlukan. Ubah lokasi sensor. Interferensi elektromagnetik mungkin 
mencegah modul untuk melacak denyut. Singkirkan sumber interferensi dan/atau cobalah 
untuk menstabilkan lingkungan sekitar.
Gunakan jenis sensor yang bisa menerima lebih banyak gerakan pasien; misalnya, sensor 
berperekat Nellcor™.
Sensor mungkin terlalu kencang, mungkin ada cahaya ambien yang berlebihan, atau sensor 
mungkin berada di ekstremitas dengan manset tekanan darah, kateter arteri, atau saluran 
intravaskular. Ubah posisi sensor seperlunya.

Pencarian Denyut 
dilaporkan setelah 
pengukuran 
berhasil dilakukan.

Periksa status pasien.
Perfusi mungkin terlalu rendah bagi modul untuk melacak denyut. Uji sistem pemantauan 
pada pasien lainnya. Ubah lokasi sensor dan/atau coba jenis sensor Nellcor™ lainnya.
Interferensi mungkin mencegah modul untuk melacak denyut. Pastikan bahwa sensor telah 
terpasang dengan baik dan ganti sensor bila diperlukan. Ubah lokasi sensor. Gunakan jenis 
sensor yang bisa menerima lebih banyak gerakan pasien; misalnya, sensor berperekat 
Nellcor™. Interferensi elektromagnetik mungkin mencegah sistem pemantauan untuk 
melacak denyut. Singkirkan sumber interferensi dan/atau cobalah untuk menstabilkan 
lingkungan sekitar.
Sensor mungkin terlalu kencang, mungkin ada cahaya ambien yang berlebihan, atau sensor 
mungkin berada di ekstremitas dengan manset tekanan darah, kateter arteri, atau saluran 
intravaskular. Ubah posisi sensor seperlunya.

Monitor tampak 
berfungsi, namun 
tidak mencatat 
data pasien.

Pastikan untuk menggunakan sensor oksimetri denyut dan kabel antarmuka dari Nellcor™.
Jika interferensi dilaporkan, pastikan bahwa sensor Nellcor™ sudah terpasang dengan erat 
dan pasien tetap diam.
Periksa apakah peristiwa hilangnya denyut nadi dilaporkan; pastikan bahwa sensor 
Nellcor™ sudah terpasang dengan erat.

Data pasien 
tampak 
mencurigakan.

Atur ulang modul.
Periksa koneksi sensor dan kabel antarmuka.

Data pasien 
terputus-putus 
atau rusak.

Atur ulang modul.
Periksa koneksi sensor dan kabel antarmuka.
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Bagian 19   Spesifikasi
Karakteristik Fisik
Dimensi: Tinggi 9”, lebar 9”, kedalaman 4”
Berat: 4,1 lbs.
Dudukan: Rakitan Dudukan Tiang Modul Bantuan Oksigen VESA

Koneksi: Melalui kabel komunikasi Modul Bantuan Oksigen ke Precision Flow

Persyaratan Sistem

Daya:

Catu daya 12 VDC yang disertakan beroperasi di atas daya 100-240 VAC, 18 
W, 47-63 Hz
Adaptor daya ini menyediakan isolasi magnetik dari Modul Bantuan Oksigen ke 
catu daya.

Baterai: Li-ion, 34-37 Wh, internal

Pengisi Daya Baterai Eksternal: Tidak Tersedia

Lingkungan Hidup

Pengoperasian:

Suhu Ambien: 18-30 °C

Kelembapan Relatif Ambien: 20-90% RH non-kondensasi
Tekanan Ambien: Atmosfer standar (tidak untuk digunakan dalam kondisi 
hiperbarik)

Penyimpanan dan Pengiriman:
Suhu Ambien: -10 - +50 °C

Kelembapan Relatif Ambien: 20-90% RH

Kontak dengan Pasien: Secara tidak langsung melalui sensor SpO2 dan kanula O2 Precision Flow
Perlindungan Masuknya Cairan 
yang Tinggi: IPX2 – Tahan tetesan cairan

Tekanan Suara Alarm Alarm Prioritas Sedang 65 dBA, maksimum pada pengaturan volume 10
Ketinggian Pengoperasian 2.000 meter

Masukan
Sensor: Konektor SpO2 untuk antarmuka pasien Nellcor

Komunikasi Perangkat Eksternal: Koneksi ke Precision Flow melalui kabel komunikasi Modul Bantuan Oksigen

Keluaran:
Koneksi RJ45: PERINGATAN: Koneksi ini tidak ditujukan untuk konektivitas jaringan. 

Hanya untuk digunakan oleh Vapotherm.

CATATAN: Sistem Modul Bantuan Oksigen mencakup Modul Bantuan Oksigen dan adaptor 
daya AC yang disediakan.  Adaptor daya AC yang disediakan merupakan perangkat 
perlindungan Kelas I.

PERINGATAN: Untuk menghindari risiko sengatan listrik, peralatan ini hanya boleh 
dihubungkan ke sumber daya dengan arde pelindung.
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Standar
IEC 60601-1:2005 (Edisi Ketiga) + 
CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 + 
A1:2012 (atau IEC 60601-1: 2012, 
cetakan ulang) 

Peralatan Listrik Medis – Bagian 1: Persyaratan Umum untuk Keselamatan 
Dasar dan Kinerja yang Penting

IEC 60601-1-10:2007, AMD1:2013 
untuk digunakan dengan IEC 60601-
1:2005, COR1:2006, COR2:2007, 
AMD1:2012

Peralatan Listrik Medis – Bagian 1-10: Persyaratan umum untuk keselamatan 
dasar dan kinerja yang penting – Standar jaminan: Persyaratan untuk 
pengembangan Pengendali Loop Tertutup Fisiologis (Standar Konsensus FDA - 
Pengakuan FR Nomor 19-9)

IEC 60601-1-6:2010, AMD1:2013 
untuk digunakan dengan IEC 
62366:2007, AMD1:2014 and 
IEC 60601-1:2005, COR1:2006, 
COR2:2007, AMD1: 2012 atau 
versi terkonsolidasi yang setara IEC 
60601-1:2012 (Edisi 3.1) 

Peralatan Listrik Medis – Bagian 1-6: Persyaratan umum untuk keselamatan 
dasar dan
kinerja yang penting – Standar Jaminan: Kegunaan

IEC 60601-1- 8: 2006 (Edisi Kedua) 
+ Am.1: 2012 untuk digunakan 
bersama dengan IEC 60601-1: 2005 
(Edisi Ketiga) + Am.1: 2012 

Bagian 1-8: Persyaratan umum untuk keselamatan dasar dan kinerja yang 
penting – Standar jaminan: Persyaratan umum, pengujian, dan panduan untuk 
sistem alarm dalam peralatan listrik medis dan sistem listrik medis.

IEC 60601-1-2. Ed. 4.0 (2014-02) Persyaratan umum untuk keselamatan – Standar jaminan: Kompatibilitas 
Elektromagnetik – Persyaratan dan pengujian

ISO 80601-2-61:2017, COR1:2018 
untuk digunakan dengan IEC 60601-
1:2005, COR1:2006, COR2:2007, 
AMD1:2012

Peralatan listrik medis – Bagian 2-61: Persyaratan khusus untuk keselamatan 
dasar dan kinerja yang penting dari peralatan oksimeter denyut

IEC 62304:2006 (Edisi Pertama) + 
A1:2015 
(atau IEC 62304:2015 CSV) 

Perangkat lunak perangkat medis: Proses siklus hidup perangkat lunak

IEC 62366-1:2015 Perangkat medis – Bagian 1: Penerapan rekayasa penggunaan pada perangkat 
medis.

Bagian 19   Spesifikasi
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Bagian 19   Spesifikasi
Spesifikasi Akurasi NellcorTM

 

Saturasi1 Keakuratan

Dewasa2,3 70 hingga 100% ±2 digit

Neonatus4,5 70 hingga 100% ±2 digit

Dewasa dan Neonatus - Saturasi Rendah2,3,4 60 hingga 80% ±3 digit

Perfusi yang Rendah6 70 hingga 100% ±2 digit

Dewasa dan Neonatus dengan Gerakan2,7 70 hingga 100% ±3 digit

Saturasi1 Keakuratan

Dewasa2,3 dan Neonatus4,5 20 hingga 250 bpm ±3 digit

Perfusi yang Rendah6 20 hingga 250 bpm ±3 digit

Dewasa dan Neonatus dengan Gerakan2,7 20 hingga 250 bpm ±3 digit

1. Akurasi saturasi bervariasi berdasarkan jenis sensor. Lihat Kisi Spesifikasi Akurasi Saturasi Oksigen Nellcor™ PT00098565.
2. Spesifikasi akurasi divalidasi menggunakan pengukuran relawan dewasa yang sehat dan tidak perokok selama studi hipoksia 
terkendali, yang mencakup rentang saturasi yang ditentukan. Subjek direkrut dari populasi lokal dan mencakup pria dan 
wanita dengan rentang usia 18-50 tahun, dan dengan rentang pigmentasi kulit tertentu. Hasil bacaan SpO2 oksimeter denyut 
dibandingkan dengan nilai SaO2 dari sampel darah terukur yang diambil dengan hemoksimetri. Semua akurasi dinyatakan 
sebagai ±1 SD. Karena pengukuran peralatan oksimeter denyut didistribusikan secara statistik, sekitar dua pertiga hasil 
pengukuran bisa berada dalam rentang akurasi ini (ARMS).
3. Spesifikasi dewasa ditampilkan untuk sensor OxiMax™ MAXA dan MAXN dengan oksimeter denyut.
4. Spesifikasi neonatus ditampilkan untuk sensor OxiMax™ MAXN dengan oksimeter denyut.
5. Fungsi klinis telah terbukti pada populasi pasien neonatus yang dirawat di rumah sakit. Akurasi SpO2 yang teramati adalah 
2,5% dalam suatu penelitian terhadap 42 pasien dengan usia 1 hingga 23 hari, berat badan dari 750 hingga 4.100 gram, dan 61 
pengamatan yang dilakukan pada rentang 77% hingga 98% SaO2.
6. Spesifikasi berlaku untuk memantau kinerja kabel. Akurasi hasil bacaan dengan perfusi rendah (amplitudo modulasi denyut IR 
terdeteksi 0,03% - 1,5%) divalidasi menggunakan sinyal yang disediakan oleh simulator pasien. Nilai SpO2 dan denyut bervariasi 
di seluruh rentang pemantauan pada berbagai kondisi sinyal yang lemah dan dibandingkan dengan saturasi sebenarnya dan 
tingkat denyut sinyal masukan yang diketahui.
7. Kinerja gerakan divalidasi selama penelitian darah hipoksia terkendali pada rentang SaO2 70% hingga 98,9% dan rentang 
denyut jantung yang santai sebesar 41-105 bpm. Subjek melakukan gerakan menggosok dan mengetuk pada amplitudo 1-2 cm 
dengan interval aperiodik (berubah secara acak) dengan variasi frekuensi acak antara 1-4 Hz. Modulasi persentase rata-rata 
selama periode diam adalah 3,28, selama bergerak 4,05. Kinerja gerakan di seluruh rentang denyut yang ditentukan divalidasi 
menggunakan sinyal sintetis dari simulator pasien yang mencakup komponen jantung dan artefak sinyal yang representatif. 
Keberlakuan: Sensor OxiMax™ MAXA, MAXAL, MAXP, MAXI, dan MAXN.

Referensi
Untuk spesifikasi Vapotherm Precision Flow, lihat Petunjuk Penggunaan Precision Flow.

Untuk spesifikasi sensor SpO2, lihat dokumentasi yang disertakan dengan sensor tersebut. 
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Bagian 20   Pesan Alarm dan Nasihat

Kinerja penting perangkat terdiri dari penyaluran FiO2 yang sesuai berdasarkan kebutuhan klinis 
pasien, sebagaimana tercermin dalam hasil bacaan SpO2 mereka. Pengguna perlu merespons 
alarm dengan tepat guna memastikan kinerja utama dari perangkat tetap terjaga.

Modul Bantuan Oksigen tidak menyediakan alarm SpO2. Pemantauan pasien yang bersifat terpisah 
dan independen harus digunakan.

Jeda kondisi alarm merupakan rentang waktu di antara peristiwa pasien dan saat di mana Modul 
Bantuan Oksigen mendeteksi terjadinya masalah. Jeda pembunyian sinyal alarm merupakan 
rentang waktu di antara saat Modul Bantuan Oksigen mendeteksi terjadinya masalah dan saat di 
mana Alarm berbunyi. Jeda maksimum adalah sekitar 1 detik.

Pesan Alarm dan Saran berikut ini akan ditampilkan ketika suatu Kasus Aktif dan ketika Modul 
Bantuan Oksigen berada dalam Mode Otomatis. Fallback %O2 akan disalurkan saat sinyal SpO2 
tidak ada.

Pesan Alarm Prioritas Sedang Tindakan dan Pemecahan Masalah
Daya Baterai Lemah - Pematian Segera 
Dilakukan Hubungkan Modul Bantuan Oksigen ke sumber daya eksternal

Periksa SpO2 - Sensor Cacat Ganti sensor, masuk ke Mode MANUAL, atau Akhiri Kasus

Periksa SpO2 - Sensor Tidak Kompatibel Ganti sensor, masuk ke Mode MANUAL, atau Akhiri Kasus

Periksa SpO2 - Tidak Ada Sensor yang 
Terhubung

Hubungkan kembali sensor dengan sinyal yang baik, masuk ke 
Mode MANUAL, atau Akhiri Kasus

Periksa SpO2 - Sensor Tidak Dikenali Ganti sensor, masuk ke Mode MANUAL, atau Akhiri Kasus

Masukkan Kartu Waktu atau Akhiri Kasus Kartu Waktu kedaluwarsa atau dilepaskan. Masukkan Kartu 
Waktu atau Akhiri Kasus

Precision Flow - Kesalahan Komunikasi Pulihkan Koneksi Precision Flow, masuk ke Mode MANUAL, atau 
Akhiri Kasus

Precision Flow - Versi Perangkat Lunak Tidak 
Valid

Pulihkan Koneksi Precision Flow, atau Akhiri Kasus, dan Perbarui 
Perangkat Lunak Precision Flow

Kesalahan Komunikasi SpO2
Peringatan terkoreksi secara mandiri, masuk ke Mode MANUAL, 
atau Akhiri Kasus

Sistem Diatur Ulang karena Waktu Pemantau 
Habis Periksa Pengaturan

Periksa pengaturan. Tekan tombol, layar sentuh, atau putar 
tombol putar kendali pengaturan
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Bagian 20   Pesan Alarm dan Nasihat
Pesan Saran Senyap Tindakan dan Pemecahan Masalah

Batas Atas %O2* Tingkatkan Batasan Alarm %O2, atau masuk ke mode MANUAL

Cadangan Baterai Sedang Digunakan
Modul Bantuan Oksigen Sedang Menggunakan Mode Baterai. 
Jika daya eksternal hilang, modul akan beralih secara otomatis 
ke Mode Baterai.

Baterai Lemah Hubungkan Modul Bantuan Oksigen ke sumber daya eksternal

Periksa Precision Flow Hapus alarm Precision Flow dan pastikan berjalan dalam Mode 
Operasi dengan sumber Udara dan O2 yang tersedia

Periksa SpO2 - Interferensi Terdeteksi* Hubungkan kembali sensor dengan sinyal yang baik

Periksa SpO2 - Pencarian Denyut* Hubungkan kembali sensor dengan sinyal yang baik

Periksa SpO2 - Sensor Tidak Berada Di Pasien* Hubungkan kembali sensor dengan sinyal yang baik

Ruang Penyimpanan Lokal Sedikit Hapus Berkas Data Kasus Sebelumnya dari Penyimpanan Lokal

Ruang Penyimpanan Lokal Penuh Hapus Berkas Data Kasus Sebelumnya dari Penyimpanan Lokal

Target SpO2 > 95% Ubah Target SpO2 menjadi 95% atau Di Bawahnya

Target SpO2 < 85% Ubah Target SpO2 menjadi 85% atau Di Atasnya

Waktu Hampir Habis Masukkan Kartu Waktu yang baru sebelum waktu habis atau 
Akhiri Kasus

* Pesan Saran Senyap ini akan menjadi Alarm Prioritas Sedang jika tidak dikoreksi setelah jangka waktu 
2 menit. 
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Terminologi dan Akronim

Kendali FiO2 Otomatis
Sistem kendali FiO2 otomatis menggunakan nilai SpO2 terukur pasien untuk mengendalikan penyaluran 
FiO2 berdasarkan kebutuhan pasien. Sistem ini mencoba untuk mempertahankan SpO2 pasien pada 
tingkatan atau di dekat target SpO2 yang dikonfigurasikan dengan terus melakukan titrasi FiO2 yang 
disalurkan berdasarkan SpO2 yang terukur. Sistem merespons terhadap perubahan sementara pada 
SpO2, serta perubahan jangka panjang pada persyaratan FiO2 pasien.

Algoritme kendali menciptakan loop umpan balik dalam sistem penyaluran gas. Algoritme ini 
membandingkan hasil bacaan SpO2 pasien dengan target SpO2 yang telah dikonfigurasi sebelumnya 
dan menetapkan tingkat penyaluran FiO2 yang sesuai. Algoritme melakukan penyesuaian segera (dalam 
waktu 10 detik) terhadap perubahan dalam hasil bacaan SpO2, belajar dari perubahan di masa lalu, 
dan mengantisipasi perubahan jangka pendek, sehingga bertindak sebagai pengendali yang bersifat 
proporsional-integral-derivatif (pengendali PID).

Misalnya, algoritme bisa membuat penyesuaian pada penyaluran FiO2 otomatis berikut ini:

• Selama periode normoksia saat hasil bacaan SpO2 stabil dan tetap di atas target SpO2 yang 
telah dikonfigurasikan sebelumnya, algoritme memulai penurunan/pengurangan penyaluran 
FiO2 secara bertahap. Setelah hasil bacaan SpO2 berada di bawah target SpO2 telah yang 
dikonfigurasikan sebelumnya, maka penurunan tidak akan lagi dilakukan.

• Selama periode hipoksemia (hasil bacaan SpO2 < titik target SpO2 yang ditetapkan), algoritme 
memulai peningkatan penyaluran FiO2 dalam jangka waktu 10 detik setelah hipoksemia 
terdeteksi. Penyaluran FiO2 lalu terus ditingkatkan saat hipoksemia berlanjut. Tingkat peningkatan 
FiO2 sebanding dengan tingkat keparahan hipoksemia. 

• Selama periode hiperoksemia (hasil bacaan SpO2 > titik target SpO2 yang ditetapkan), algoritme 
memulai penurunan penyaluran FiO2. Tergantung pada tingkat keparahan hiperoksemia, 
penurunan dimulai dalam jangka waktu 10 detik, yang menghasilkan peningkatan dan penurunan 
secara berkelanjutan selama pasien tetap berada dalam kondisi hiperoksemia.

Bagian 21   Terminologi

Bagian 22   Bacaan Lebih Lanjut

Dispnea Sesak napas atau kekurangan udara
PPOK Penyakit Paru Obstruktif Kronik
Normoksemia Kadar oksigen dalam darah yang normal
Hipoksemia Kadar oksigen dalam darah yang rendah
Hiperoksemia Kadar oksigen dalam darah yang tinggi / keasaman darah
Pengendali PID Pengendali proporsional-integral-derivatif
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Lampiran A
Kompatibilitas Elektromagnetik (EMC)

PERINGATAN: 

• Peralatan komunikasi RF portabel (termasuk periferal seperti kabel antena dan antena 
eksternal) hanya boleh dipakai dengan jarak lebih dari 30 cm (12 inci) dari sisi Precision 
Flow® dengan Sistem Modul Bantuan Oksigen mana pun, termasuk kabel yang ditetapkan 
oleh Vapotherm. Jika tidak, dapat menyebabkan degradasi kinerja peralatan ini. 

• Penggunaan peralatan ini di dekat atau di tumpuk dengan peralatan lain harus dihindari 
karena dapat menyebabkan operasi yang tidak tepat. Jika penggunaan demikian diperlukan, 
peralatan ini dan peralatan lain harus diamati untuk memastikan bahwa mereka beroperasi 
secara normal. 

• Penggunaan aksesori, transduser dan kabel selain dari yang ditetapkan atau disediakan 
oleh pembuat peralatan ini dapat menyebabkan peningkatan emisi elektromagnetik atau 
pengurangan imunitas elektromagnetik dari peralatan ini dan menyebabkan operasi yang 
tidak tepat. 

• Jangan gunakan kabel apa pun yang tidak disediakan oleh produsen peralatan ini.

Panduan dan pernyataan produsen – emisi elektromagnetik

Modul Bantuan Oksigen ditujukan untuk digunakan dalam lingkungan elektromagnetik yang 
ditentukan di bawah ini.
Pelanggan atau pengguna Modul Bantuan Oksigen harus memastikan bahwa perangkat tersebut 
digunakan dalam lingkungan tersebut.

Uji emisi Kepatuhan Lingkungan elektromagnetik – panduan

Emisi FR

CISPR 11
Grup 1

Modul Bantuan Oksigen hanya menggunakan energi 
RF untuk fungsi internalnya. Oleh karena itu, emisi 
RF-nya sangat rendah dan tidak mungkin menyebabkan 
gangguan pada peralatan elektronik

Emisi FR

CISPR 11
Kelas A

Modul Bantuan Oksigen cocok untuk digunakan di 
semua lingkungan selain lingkungan domestik, dan 
bisa digunakan di lingkungan domestik dan lingkungan 
yang terhubung langsung ke jaringan catu daya 
tegangan rendah publik, yang memasok bangunan yang 
difungsikan untuk keperluan rumah tangga, dengan 
ketentuan bahwa peringatan berikut ini dipatuhi:

Peringatan: Peralatan/Sistem ini ditujukan untuk 
digunakan oleh tenaga perawatan kesehatan profesional 
saja. Peralatan/sistem ini bisa menyebabkan gangguan 
radio atau bisa mengganggu pengoperasian peralatan di 
sekitarnya. Tindakan mitigasi mungkin perlu dilakukan, 
seperti mengarahkan atau memindahkan kembali Modul 
Bantuan Oksigen atau menerapkan perlindungan pada 
lokasi terkait.

Emisi harmoni

IEC 61000-3-2
Kelas A

Fluktuasi tegangan/
emisi kedipan

IEC 61000-3-3
Mematuhi
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Lampiran A

Panduan dan pernyataan produsen – kekebalan elektromagnetik

Modul Bantuan Oksigen ditujukan untuk digunakan dalam lingkungan elektromagnetik yang ditentukan di bawah ini. 
Pelanggan atau pengguna Modul Bantuan Oksigen harus memastikan bahwa perangkat tersebut digunakan dalam 
lingkungan tersebut.

Uji IMUNITAS IEC 60601
tingkat uji Tingkat kepatuhan Lingkungan elektromagnetik –

bimbingan

Pelepasan 
muatan
listrik statis (ESD)

IEC 61000-4-2

±8 kV kontak
± 2, 4, 8, dan 15 kV udara

± 8 kV
± 2, 4, 8, dan 15 kV 
udara

Lantai harus terbuat dari bahan kayu, 
beton, atau keramik. Jika lantai dilapisi 
bahan sintetis, kelembapan relatif harus 
berkisar sekurangnya 30 %.

10 detik waktu tunggu di antara 
pelepasan.

Transien/Lecutan
listrik cepat

IEC 61000-4-4

± 2 kV untuk saluran catu daya
± 1 kV untuk saluran masuk/
keluar
Tingkat pengulangan 100 kHz

± 2 kV
± 1 kV
Tingkat pengulangan 
100 kHz

Kualitas daya utama harus setidaknya 
komersial biasa atau lingkungan rumah 
sakit.

Lonjakan

IEC 61000-4-5

± 0,5, 1, dan 2 kV Saluran ke 
Pembumian
± 1 kV antar saluran

± 0,5, 1, dan 2 kV 

± 1 kV

Mutu daya listrik harus setara dengan
lingkungan komersial atau rumah sakit 
yang umum.

Penurunan 
tegangan,
interupsi singkat, 
dan
variasi tegangan
pada saluran 
masukan catu 
daya

IEC 61000-4-11

< 5% Ut

(> 95% penurunan dalam Ut)
untuk 0,5 siklus pada sudut 
fase 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270°, dan 315°
40% Ut

(penurunan 60% dalam Ut) 
selama 5 siklus
70% Ut 
(penurunan 30% dalam Ut) 
selama 25 siklus
< 5% Ut

(penurunan > 95% dalam Ut) 
selama 5 detik 

Sesuai Standar

Mutu daya listrik harus setara dengan
lingkungan komersial atau rumah sakit 
yang umum.
Jika pengguna Modul Bantuan Oksigen 
memerlukan pengoperasian perangkat 
secara terus-menerus selama terjadinya 
gangguan daya, disarankan agar Modul 
Bantuan Oksigen diberikan pasokan 
daya dari
catu daya yang tidak terputus atau 
baterai.

Frekuensi daya
(50/60 Hz) medan
magnet

IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m

Medan magnet frekuensi daya harus 
berada
pada tingkat karakteristik dari suatu 
lokasi umum
di lingkungan komersial atau
rumah sakit.

CATATAN Ut merupakan tegangan listrik AC sebelum penerapan tingkat pengujian.
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Lampiran A

Panduan dan pernyataan produsen – kekebalan elektromagnetik
Modul Bantuan Oksigen ditujukan untuk digunakan dalam lingkungan elektromagnetik yang ditentukan di bawah ini. Pelanggan 
atau pengguna Modul Bantuan Oksigen harus memastikan bahwa perangkat tersebut digunakan dalam lingkungan tersebut.

Uji IMUNITAS TINGKAT UJI IEC 
60601 Tingkat kepatuhan Lingkungan elektromagnetik – panduan

RF Konduksi
IEC 61000-4-6

RF Radiasi
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz hingga 80 
MHz
6 Vrms di pita ISM

3 V/m
80 MHz hingga 2,7 
GHz

3Vrms
6 Vrms di pita ISM

3V/m

Peralatan komunikasi RF portabel dan bergerak harus 
digunakan tidak lebih dekat ke bagian mana pun dari [ME 
EQUIPMENt or ME SYStEM], termasuk kabel, dari jarak pisah 
yang disarankan, dihitung dari persamaan yang berlaku 
untuk frekuensi pemancar.

Jarak pisah yang disarankan 

d =1,2√P

d =1,2√P 80 MHz hingga 800 MHz

d =2,3√P 800 MHz hingga 2,3 GHz

Di mana P merupakan peringkat daya keluaran maksimum 
dari pemancar dalam satuan watt (W) menurut produsen 
pemancar dan d merupakan jarak pisah yang disarankan 
dalam satuan meter (m).

Kekuatan medan dari pemancar RF tetap, sebagaimana 
ditentukan oleh survei lokasi elektromagnetika, harus lebih 
rendah dari tingkat kepatuhan di setiap rentang frekuensi.b

Gangguan bisa terjadi di sekitar peralatan yang ditandai
dengan simbol berikut ini.

CATATAN 1 - Pada 80 MHz dan 800 MHz, rentang frekuensi yang lebih tinggi berlaku.
CATATAN 2 - Pedoman ini mungkin tidak berlaku di semua situasi yang ada. Perambatan elektromagnetik dipengaruhi oleh 
penyerapan dan pantulan dari struktur, objek, dan manusia.

a Kekuatan medan dari pemancar tetap, seperti BTS untuk pemancar radio (seluler/nirkabel), telepon, dan radio darat bergerak, radio 
amatir, siaran radio AM dan FM, serta siaran TV tidak bisa diprediksikan secara teoritis dengan akurat. Untuk menilai lingkungan 
elektromagnetik karena pemancar RF tetap, survei lokasi elektromagnetik harus dipertimbangkan. Jika kekuatan medan yang diukur 
di lokasi di mana Modul Bantuan Oksigen digunakan melebihi tingkat kepatuhan RF yang berlaku di atas, Modul Bantuan Oksigen 
harus diamati untuk memastikan adanya tingkat pengoperasian yang normal. Jika kinerja abnormal teramati, langkah-langkah 
tambahan mungkin diperlukan, seperti menyesuaikan ulang atau memindahkan ulang Modul Bantuan Oksigen.
b Di atas rentang frekuensi 150 kHz hingga 80 MHz, kekuatan medan harus di bawah [V1] V/m.
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Lampiran A

Jarak pisah yang disarankan antara
peralatan komunikasi RF portabel dan bergerak dan Modul Bantuan Oksigen

Modul Bantuan Oksigen ditujukan untuk digunakan di lingkungan elektromagnetik dengan gangguan RF terpancar yang 
terkendali. Pelanggan atau pengguna Modul Bantuan Oksigen bisa membantu mencegah interferensi elektromagnetik dengan 
mempertahankan jarak pisah minimal antara peralatan komunikasi (pemancar) RF portabel dan mobile serta Modul Bantuan 
Oksigen seperti yang disarankan di bawah ini, sesuai dengan daya keluaran maksimum dari peralatan komunikasi tersebut.

Daya keluaran maksimum
terukur dari pemancar

W

Jarak pisah menurut frekuensi pemancar
m

50 kHz hingga 80 MHz
di luar pita ISM 

d =1,2√P

150 kHz hingga 80 MHz
dalam pita ISM 

d =1,2√P

800 MHz hingga 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

Untuk pemancar yang diberi peringkat pada daya keluaran maksimal yang tidak tercantum di atas, jarak pisah d yang 
direkomendasikan dalam satuan meter (m) bisa diperkirakan menggunakan persamaan yang berlaku untuk frekuensi pemancar, 
dengan P merupakan peringkat daya keluaran maksimal pemancar dalam satuan watt (W) menurut produsen pemancar.

CATATAN 1 - Pada 80 MHz dan 800 MHz, jarak pisah untuk rentang frekuensi yang lebih tinggi berlaku.

CATATAN 2 - Pedoman ini mungkin tidak berlaku di semua situasi yang ada. Perambatan elektromagnetik dipengaruhi oleh 
penyerapan dan pantulan dari struktur, objek, dan manusia.



3101888-BA Rev D Petunjuk Penggunaan Modul Bantuan Oksigen Vapotherm Halaman 29

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



Halaman 30 3101888-BA Rev D Petunjuk Penggunaan Modul Bantuan Oksigen Vapotherm    

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



3101888-BA Rev D Petunjuk Penggunaan Modul Bantuan Oksigen Vapotherm Halaman 31

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



Halaman 32 3101888-BA Rev D Petunjuk Penggunaan Modul Bantuan Oksigen Vapotherm    

Vapotherm Inc. 
100 Domain Drive 
Exeter, NH 03833
AS
Telepon: 603-658-0011
Faks: 603-658-0181

Mungkin dipatenkan. www.vapotherm.com/
patents

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

0297


