Oxygen Assist-module

voor gebruik met de Vapotherm Precision Flow®
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Symbolen
Pas op: Raadpleeg handleiding
Waarschuwing: Gebruiksaanwijzing moet worden gelezen
Wisselstroom
Voor gebruik bij één patiënt
Aardleiding
Niet afdekken
Type BF Klasse 1
Dit symbool geeft aan dat het afval van elektrische en elektronische apparatuur niet
als ongesorteerd gemeentelijk afval mag worden verwijderd en apart moet worden
ingezameld. Neem contact op met een geautoriseerde vertegenwoordiger van de
fabrikant voor informatie over het buiten bedrijf stellen van uw apparatuur.
Apparaat Aan/Uit
Alarmgeluid op stil/onderbreken
Alarmgeluid op stil gezet
Batterijlading
USB aangesloten
Elektronische medisch dossiers aansluitcontactdoos
SpO2 patiëntkabel aansluitcontactdoos
USB aansluitcontactdoos
Ethernet aansluitcontactdoos
Verplegingsoproep aansluitcontactdoos
Precision Flow aansluitcontactdoos
Gereserveerde aansluitcontactdoos
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Deel 1 Indicaties, waarschuwingen en aanmaningen tot voorzichtigheid
Primaire indicaties
De Oxygen Assist-module is een optionele module die alleen wordt gebruikt met de Vapotherm Precision
Flow en is geïndiceerd voor titratie op verzoek van zuurstof in warme, bevochtigde ademhalingsgassen die
worden afgegeven aan spontaan ademende patiënten op basis van continue niet-invasieve monitoring van de
zuurstofsaturatie in het bloed.
De Oxygen Assist-module is bedoeld voor de behandeling van pediatrische (inclusief neonatale) en
volwassen patiënten in gecontroleerde klinische omgevingen.

Waarschuwingen en aanmaningen tot voorzichtigheid
•
•
•

Een Waarschuwing geeft aan dat een situatie kan optreden die mogelijk schadelijk is voor de patiënt
of de gebruiker.
Een Aanmaning tot voorzichtigheid (Let op:) duidt op een situatie die tot beschadiging slecht
functioneren of onjuiste werking van de apparatuur kan duiden.
Een Opmerking geeft een manier aan om de werking efficiënter of gemakkelijker te maken.

Neem de tijd om uzelf vertrouwd te maken met de waarschuwingen, aanmaningen tot voorzichtigheid en
opmerkingen in deze gebruiksaanwijzing en in de gebruiksaanwijzing van de Precision Flow.
De gebruiker van dit product is als enige verantwoordelijk voor storingen door gebruik of onderhoud
dat is uitgevoerd door iemand die niet door personeel van Vapotherm is getraind of geen officiële
trainingsdocumentatie heeft bestudeerd.
Bij de hantering van onderdelen van het Precision Flow®-systeem dient u zich altijd te houden aan de
richtlijnen en strandaardvoorzorgsmaatregelen van het ziekenhuis voor infectiepreventie. Vapotherm
raadt gebruikers ook aan om de publicaties van het Center for Disease Control (CDC) richtlijnen voor
het onderhoud van apparatuur voor ademhalingstherapie in gebruik en richtlijnen voor de preventie van
nosocomiale pneumonie te volgen. Zie de gebruiksaanwijzing van de Precision Flow voor meer informatie.

Algemene waarschuwingen
Krachtens de federale wet (VS) mag dit hulpmiddel alleen door of op voorschrift van een arts worden
gebruikt. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door klinisch personeel dat getraind is in het gebruik en de
bediening van de Oxygen Assist-module en de Precision Flow.
Onderhoud aan het hulpmiddel mag alleen worden uitgevoerd door bevoegde, gecertificeerde onderhoudstechnici.
Als het hulpmiddel beschadigd is of niet goed werkt, mag u het niet gebruiken. Neem contact op met uw
erkende studiecoördinator voor klinische proeven.
Niet gebruiken als het netsnoer is beschadigd. Gebruik geen ander snoer dan het meegeleverde snoer.
Gebruik geen verlengsnoeren.
WAARSCHUWING: Breng geen wijzigingen aan in deze apparatuur zonder toestemming
van de fabrikant. Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan het apparaat defect raken
of kan de patiënt letsel oplopen.
Alleen voor gebruik in een klinische omgeving met standaardzorg voor patiëntenbewaking. De operator moet
voldoende dichtbij blijven om alarmen te horen.
Alleen voor gebruik bij spontaan ademende patiënten. De Precision Flow® met of zonder de Oxygen Assistmodule is niet levensondersteunend.
Door SpO2 in de Precision Flow® op te nemen met de Oxygen Assist-module, wordt de
noodzaak voor afzonderlijke en onafhankelijke patiëntbewaking niet weggenomen, zoals
aangegeven op het Precision Flow®-systeemlabel. Patiënten met nasale insufflatie met hoge flow
die aanvullende zuurstof krijgen, zijn acuut zodat het zorgteam klinisch voldoende waakzaam moet zijn. Extra
patiëntbewaking, waaronder pulsoximetrie, is noodzakelijk als de Precision Flow® wordt gebruikt om extra
zuurstof toe te dienen.

Start de automatische zuurstoftoediening met de Oxygen Assist-module pas als de SpO2 van de
patiënt stabiel is.
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Deel 1 Indicaties, waarschuwingen en aanmaningen tot voorzichtigheid
Zie de gebruiksaanwijzing van de Precision Flow voor meer informatie.

NellcorTM waarschuwingen, aanmaningen tot voorzichtigheid en
opmerkingen
Algemeen:
•

Geïndiceerd voor gebruik bij neonatale, pediatrische en volwassen patiënten die zowel niet
bewegen als bewegen, en voor patiënten die goed of slecht doorbloed zijn, in ziekenhuizen en
ziekenhuisachtige faciliteiten.

Waarschuwingen:
•

Gebruik alleen Medtronic (NellcorTM) OxiMaxTM-sensoren en accessoires. Het aansluiten van een
andere kabel of sensor heeft invloed op de nauwkeurigheid van sensorgegevens, wat tot nadelige
resultaten kan leiden.

•

Pulsoximetriemetingen en pulssignalen kunnen worden beïnvloed door bepaalde
omgevingscondities, fouten bij het aanbrengen van sensoren en bepaalde patiëntcondities
(voorbeelden: overmatige beweging van de patiënt, medische procedures of externe factoren zoals
disfunctioneel hemoglobine, arteriële kleurstoffen, lage perfusie, donker pigment en uitwendige
toegepaste kleurstoffen zoals nagellak, kleurstof of gepigmenteerde crème).

•

Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing van de sensor, inclusief alle waarschuwingen,
voorzorgsmaatregelen en instructies. Beoordeel de veiligheidslabels op basis van het beoogde
gebruik van de apparatuur.

•

Gebruik geen beschadigde sensor of interfacekabel. Gebruik geen sensor met blootliggende
optische componenten.

•

Een onjuiste toepassing of een onjuiste gebruiksduur van een sensor kan weefselschade
veroorzaken. Inspecteer de sensorlocatie zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

•

Lange kabels (zoals de sensor of verlengkabel) kunnen bij onjuiste plaatsing leiden tot verwurging bij
de patiënt.

•

Sta niet tegelijkertijd in contact met apparaatconnectoren en patiënt.

•

Dompel de sensor niet onder en maak deze niet nat.

•

Niet gebruiken in de buurt van een MRI-apparaat.

•

Gebruik geen oxymeter in de buurt van ESU en defibrillator.

•

Gebruik geen NIBP of andere beperkende instrumenten op hetzelfde aanhangsel als de sensor.

•

Gebruik netsnoeren van ziekenhuiskwaliteit in systemen met wisselstroom.

•

Als u de sensorlocatie niet bedekt met ondoorzichtig materiaal bij gebruik onder omstandigheden
met veel omgevingslicht, kan dit leiden tot onnauwkeurige metingen. Pulsoximetriemetingen
en pulssignalen kunnen worden beïnvloed door bepaalde omgevingscondities, fouten bij het
aanbrengen van sensoren en bepaalde patiëntcondities.

Let op:
•

Gebruik alleen differentieel bedrade verlengkabels. Inspecteer verlengkabels en sensoren
regelmatig op schade en gebruik deze niet meer als er schade wordt geconstateerd.

•

Implementeer een periodieke teststrategie. Hand-held pulssimulatietesters op batterijen (SRC-MAX
met geactiveerde ademhalingsfrequentie) zijn verkrijgbaar bij Medtronic (NellcorTM). Neem contact
op met de technische dienst van Medtronic op 1.800.635.5267 of met uw plaatselijke Medtronicvertegenwoordiger.
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Deel 2 Werkingsprincipes
De Vapotherm Oxygen Assist-module is ontworpen om te werken met het Precision Flow-systeem om
de zuurstoftoevoer te beheren op basis van de klinische behoefte van de patiënt, zoals weergegeven
in hun SpO2-meting. Dit automatische controlesysteem maakt gebruik van een gepatenteerd
feedbackregelalgoritme om de zuurstofverzadiging van een patiënt te volgen en automatisch de
zuurstofconcentratie aan te passen die via de ademhalingsondersteuning wordt afgegeven.

Vapotherm Oxygen
Assist-module

Vapotherm Precision Flow

De Vapotherm Oxygen Assist-module maakt gebruik van beproefde pulsoximetrie en Precision Flowgasafgiftetechnologieën en een eigen algoritme dat de %O2-instelling verhoogt of verlaagt in een poging
om een streefwaarde

voor SpO2 te behouden. De arts stelt de beoogde SpO2-waarde in en het systeem
gebruikt het algoritme dat analyse van real-time metingen en trends combineert om de juiste %O2-afgifte te
kiezen. De Oxygen Assist-module is ontworpen voor gebruik met het Precision Flow-systeem, dat de %O2afgifte regelt op basis van een instelling die is verzonden vanaf de Oxygen Assist-module of die handmatig
op de Precision Flow zelf wordt ingesteld.
De Oxygen Assist-module communiceert met de Precision Flow via de seriële interfacepoort aan de
achterkant van de Precision Flow.
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Deel 3 Onderdelen
De Vapotherm Oxygen Assist-module bestaat uit de volgende onderdelen:
•

De Oxygen Assist-module

•

Paalmontage

•

Stroomvoorziening

•

Nellcor SpO2 patiëntkabel

WAARSCHUWING:	De meegeleverde voedingsadapter is de enige adapter die is goedgekeurd
voor gebruik met de Oxygen Assist-module en levert 12 VDC aan de
Oxygen Assist-module. Neem contact op met Vapotherm als u denkt dat uw
voedingsadapter niet functioneert of als u een vervanging nodig heeft. Gebruik
alleen de stroomadapter zoals geleverd door Vapotherm.
Nellcor-sensors zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Goedgekeurde Nellcor-sensormodellen omvatten het volgende:
Item

Voorraadhoudende
eenheid

Patiënt
grootte

Max lengte

NellcorTM SpO2-sensor voor volwassenen, herbruikbaar (niet steriel)

DS100A

> 40 kg

3,0 ft (0,9 m)

NellcorTM flexibele SpO2-sensor voor volwassenen, herbruikbaar (niet
steriel)

FLEXMAX

> 20 kg

3,0 ft (0,9 m)

NellcorTM flexibele SpO2-sensor voor kinderen, herbruikbaar (niet
steriel) klein

FLEXMAX-P

> 20 kg

3,0 ft (0,9 m)

NellcorTM SpO2-sensor XL voor volwassenen (steriel, alleen eenmalig
gebruik)

MAXAL

> 30 kg

3,0 ft (0,9 m)

NellcorTM SpO2-sensor voorhoofd voor volwassenen (steriel, alleen
eenmalig gebruik)

MAXFAST

≥10 kg

2,5 ft (0,75 m)

NellcorTM SpO2-sensor voor neonataal-volwassene (steriel, alleen
eenmalig gebruik)

MAXN

< 3 of > 40 kg

NellcorTM SpO2-sensor voor zuigelingen (steriel, alleen eenmalig
gebruik)

MAXI

3 tot 20 kg

NellcorTM SpO2-sensor voor kinderen (steriel, alleen eenmalig gebruik)

MAXP

10 tot 50 kg

NellcorTM SpO2-sensor voor volwassenen (steriel, alleen eenmalig
gebruik)

MAXA

> 30 kg

NellcorTM SpO2-sensor met wikkels voor volwassenen-neonataal
(herbruikbaar met kleefstof)

OXI-A/N

< 3 of > 40 kg

NellcorTM SpO2-sensor met wikkels kinderen/baby's (herbruikbaar met
kleefstof)

OXI-P/I

3 tot 40 kg

NellcorTM SpO2-sensor voor kinderen, tweedelig (steriel, alleen
eenmalig gebruik)

P

10 tot 50 kg

NellcorTM SpO2-sensor voor neonataal-volwassene, tweedelig (steriel,
alleen eenmalig gebruik)

N

< 3 of > 40 kg

NellcorTM SpO2-sensor voor volwassene, tweedelig (steriel, alleen
eenmalig gebruik)

A

> 30 kg

NellcorTM SpO2-sensor, multi-site herbruikbaar (niet steriel)

D-YS

> 1 kg

NellcorTM SpO2 oorclip, herbruikbaar (niet steriel)

D-YSE

> 30 kg

NellcorTM SpO2-sensorclip voor kinderen, herbruikbaar (niet steriel)

D-YSPD

3 tot 40 kg

1,5 ft (0,5 m)

3,0 ft (0,9 m)

OC-3-kabel,
3,0 ft (0,9 m)

4,0 ft (1,2 m)

WAARSCHUWING:	Toegepaste onderdelen die kunnen worden gebruikt met de Oxygen Assistmodule zijn de Nellcor SpO2-sondes waarnaar hierboven wordt verwezen.
Raadpleeg de begeleidende documenten van Nellcor voor details.
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Deel 4 Installatie en aansluitingen
Systeemassemblage
1.

Bevestig de Oxygen Assist -module aan de paalmontage.

2.

Monteer de Oxygen Assist-module op de door Vapotherm goedgekeurde rolstandaard zoals
afgebeeld.

3.

Verwijder de siliconen plug in het deksel van de zuurstofsensor aan de achterkant van de Precision
Flow.

4.

Steek de communicatiekabel in de Oxygen Assist-module en draai de twee duimschroeven vast.

5.

Sluit de communicatiekabel van de Oxygen Assist-module aan op de interfacepoort van de Precision
Flow.

6.

Sluit de voeding van de Oxygen Assist-module aan op de Oxygen Assist-module en op een
stopcontact met de markering 'Ziekenhuiskwaliteit' of 'Alleen ziekenhuis'.
OPMERKING: L
 et op de juiste oriëntatie op de voedingsconnector wanneer u deze in de Oxygen
Assist-module.
WAARSCHUWING: Plaats de Oxygen Assist-module niet zo dat het moeilijk is om het apparaat los te
koppelen.

Sensorverbinding
•

Sluit de SpO2-patiëntkabel aan op de SpO2-aansluiting op het connectorpaneel van de Oxygen
Assist-module. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Nellcor-sensor voor informatie over het
aansluiten van de sensor.

Oxygen
Assistmodule
gemonteerd
en
aangesloten
op de
Precision
Flow en
voeding
SpO2 patiëntkabel

Vapotherm Oxygen Assist-module connectorpaneel

EMRaansluiting
SpO2
patiëntkabel
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USB

Precision
Flow-communicatie
VerplegingsoproepPrikkaart
aansluiting
Ethernet

Voeding
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Deel 5 Bedieningselementen en schermen
De Oxygen Assist-module wordt bediend via twee vaste toetsen (aan/uit; alarmonderdrukking), een
instelknop en een aanraakscherm. Indien aangesloten op de Precision Flow en op de patiënt via een
SpO2-sensor, levert de Oxygen Assist-module handmatig geregelde (handmatige modus) of automatisch
geregelde (automatische modus) zuurstoftoevoer.
Menu's gebruiken
•

Om een menu op te roepen, drukt u op de gewenste menutab. Als alternatief zullen parametervakjes
doorverwijzen naar het bijbehorende menu.
Opmerkingen:

	Tenzij anders vermeld, wordt de wijziging van de instellingen van kracht wanneer u op de toets

drukt.

Alarmgeluid
op stil

1
2
3

Patiënt type indicator
Trendscherm
Scherm met patiënt-ID, tijd en datum

4

Alarm Stil indicator (aangevinkt wanneer op stil)

Aan/Uit

5 Berichtenscherm
6 %O2 modus (Auto; Handmatig)
7	Parametervakjes (drukken om menu's op te
roepen)
8 Menutoetsen

Opmerking: De Oxygen Assist-module is gekalibreerd om functionele zuurstofsaturatie weer te geven. De
weergegeven waarden voor zowel SpO2 als %O2 op de trendweergave zijn genormaliseerd als percentages.
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Deel 6 Opstarten en basisinstallatie
Systeemconfiguratie
1.

Stel de Precision Flow in volgens de gebruiksaanwijzing van Precision Flow. Sluit zuurstof- en
luchttoevoerslangen aan op de juiste inlaten en sluit ze vervolgens aan op stopcontacten. Sluit het
netsnoer aan.

2.

Steek de Oxygen Assist-module-eenheid in het stopcontact. Het "Opstartscherm" wordt weergegeven
terwijl het systeem opstart. De aan/uit-toets wordt gebruikt om het apparaat in te schakelen wanneer
het op de voeding is aangesloten. Selecteer het systeemmenu. Stel TIJD en DATUM in op hun juiste
waarden.

3.

Stel de Automatische modus opheffen in op de gewenste instelling. Opties zijn: Verlaat Automatische
modus, 120, 90, 60, 30, 15, of 5 seconden. "Automatische modus opheffen" bepaalt hoe de Oxygen
Assist-module reageert op een handmatige wijziging van de %O2-afgifte met behulp van de Precision
Flow wanneer de Oxygen Assist-module in de Automatische modus staat. Een handmatige wijziging
in %O2 op de Precision Flow met "Verlaat automatische modus" geselecteerd, zal de Oxygen Assistmodule onmiddellijk in de handmatige %O2-modus plaatsen. Een handmatige wijziging in %O2 op de
Precision Flow met “120/90/60/30/15/5” seconden geselecteerd, onderdrukt de automatische %O2titratie gedurende die periode voordat de Oxygen Assist-module de automatische %O2-titratie herstart.

4.

Stel het gewenste luidsprekervolume en schermhelderheid in.

Systeemtoegang
Pincodes zijn vereist om toegang te krijgen tot software-updates, casusgegevens en
standaardinstellingen.
Standaard pincodes:
Software-update - 1234
Beheer casusgegevens - 5678
Standaardinstellingen - 0987
Pincodes kunnen worden gewijzigd op het systeemscherm met behulp van het tabblad Toegang.

Deel 7 Patiëntopname
In het menu Patiënt kunnen het patiënttype en de patiëntspecifieke instellingen worden geselecteerd,
een nieuwe casus worden gestart en tussen de automatische en handmatige %O2-modus worden
omgeschakeld.

1.

Stel het patiënttype (neonaat), %SpO2 doel, %SpO2 boven- en onderbereik, back-up %O2, en %O2
alarmgrens in.

2.

Druk op Casus starten. Wanneer een nieuwe casus wordt gestart, maakt de Oxygen Assist-module
een nieuwe patiënt-ID aan, bestaande uit een datum- en tijdstempel. Deze patiënt-ID wordt bovenaan
alle schermen weergegeven.
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Deel 8 Instellen alarm
Alarmindicaties
De Oxygen Assist-module kondigt 1 alarmniveau aan:
•

Alarm met medium prioriteit: Knipperend oranje; burst van 3 piepjes.

De Oxygen Assist-module geeft stille adviesberichten weer in het berichtgebied.
Opmerkingen:
Voordat u een nieuwe casus start, met de patiëntsensor losgekoppeld, dient u te controleren of het
alarmsysteem functioneel is door te observeren dat er een alarm wordt gegenereerd met de melding "Geen
sensor aangesloten".
Alarmmeldingen wisselen elkaar af in het berichtengebied.
Zie de sectie Alarm- en statusberichten voor een lijst met alarmmeldingen en vereiste maatregelen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Precision Flow voor alarmindicaties van de Precision Flow.

Alarmgeluid op stil/onderbreken
•

Druk op de toets Alarmgeluid op stil gezet om alle alarmen gedurende 2 minuten te
dempen.

Opmerking: Als alarmen zijn gedempt, verschijnt een gekruist belpictogram in de rechterbovenhoek
van het scherm.
Waarschuwingen:
Als alarmen gedurende 2 minuten op stil worden gezet, wordt een volgend alarm met dezelfde
alarmprioriteit niet aangekondigd tijdens de alarmonderdrukkingsperiode van 2 minuten.

3101888-DU Rev D Vapotherm Oxygen Assist-module Gebruiksaanwijzing

Pagina 11

Deel 9 Instellen SpO2
Sensorselectie en plaatsing
Kies een geschikte sensor, breng deze aan zoals aangegeven en volg alle waarschuwingen en
voorzorgsmaatregelen in de gebruiksaanwijzing die bij de sensor worden geleverd. Reinig en verwijder stoffen zoals
nagellak van de toedieningsplaats. Controleer regelmatig of de aanbevolen sensor goed op de patiënt blijft zitten.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de sensor voor de juiste toepassing van de sensor.
Breng de sensor als volgt aan:
1.

Verwijder de plastic achterkant van de sensor en zoek transparante vensters aan de kleefzijde. Vensters
bedekken optische componenten.

2.

Oriënteer de sensor zodat de stippellijn zich aan de zijkant van de locatie bevindt.
Opmerking: Bij het selecteren van een sensorlocatie moet voorrang worden gegeven aan een extremiteit
die vrij is van een arteriële katheter, bloeddrukmanchet of intravasculaire infusielijn.

3.

Wikkel de sensor stevig, maar niet te strak om de voet of vinger. Vensters moeten tegenover elkaar
liggen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Nellcor-sensor voor meer informatie over het aanbrengen van de sensor.
Waarschuwingen:
•

Gebruik de sensor niet tijdens MRI-scans. Geleidende stroom kan brandwonden veroorzaken.
Ook kan de sensor het MRI-beeld beïnvloeden en kan de MRI-eenheid de nauwkeurigheid van
oximetriemetingen beïnvloeden.

Let op:
•

In geval van beschadiging van de steriele verpakking, NIET opnieuw steriliseren. Volg de plaatselijke
verordeningen en recyclinginstructies met betrekking tot het weggooien of recyclen van sensoren.

•

Als de sensor niet correct wordt aangebracht, kan dit leiden tot onjuiste metingen.

•

Hoewel de sensor is ontworpen om de effecten van omgevingslicht te verminderen, kan overmatig licht
onnauwkeurige metingen veroorzaken. Bedek in dat geval de sensor met ondoorzichtig materiaal.

•

De circulatie distaal van de sensorplaats moet routinematig worden gecontroleerd. De locatie moet om
de 8 uur worden geïnspecteerd om de adhesie, de toepassingsdruk, de integriteit van de huid en de
juiste optische uitlijning te garanderen. Als de integriteit van de huid verandert, verplaats de sensor dan
naar een andere locatie. Als de sensor verkeerd wordt aangebracht met overmatige druk, kan drukletsel
optreden.

•

Intravasculaire kleurstoffen of extern aangebrachte kleurstoffen zoals nagellak, kleurstof of
gepigmenteerde crème kunnen tot onnauwkeurige metingen leiden.

•

Overmatige beweging kan de prestaties nadelig beïnvloeden. Probeer in dergelijke gevallen de patiënt
stil te houden of verander de sensorlocatie in een plaats met minder beweging.

•

Niet onderdompelen in water of schoonmaakmiddelen. Niet opnieuw steriliseren. Onderdompeling of
hersterilisatie kan de sensor beschadigen.

•

Als de sensor te strak is omwikkeld of als er extra tape wordt aangebracht, kunnen veneuze pulsaties
leiden tot onnauwkeurige verzadigingsmetingen.

•

Pas de sensor niet aan. Wijzigingen of aanpassingen kunnen de prestatie of nauwkeurigheid
beïnvloeden.

•

Voor aanvullende waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen of contra-indicaties wanneer u deze
sensor gebruikt met Nellcor-compatibele instrumenten, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het
instrument of neemt u contact op met de fabrikant van het instrument.

	Opmerking: Hoge zuurstofniveaus kunnen een premature baby vatbaar maken voor het ontwikkelen
van retinopathie. Daarom moet de bovenste alarmgrens voor zuurstofverzadiging zorgvuldig worden
gekozen in overeenstemming met geaccepteerde klinische normen en rekening houdend met het
nauwkeurigheidsbereik van de gebruikte oximeter.
Pagina 12
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Deel 9 Instellen SpO2
Het is belangrijk dat een geschikte/aanbevolen sensor wordt geselecteerd, deze volgens de instructies
aanbrengt en alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruiksaanwijzing bij de sensor in acht
neemt. Reinig en verwijder stoffen zoals nagellak van de toedieningsplaats. Controleer regelmatig of de
aanbevolen sensor goed op de patiënt blijft zitten.
Lichtbronnen met veel omgevingslicht, zoals operatielampen (vooral die met een xenonlichtbron),
bilirubinelampen, fluorescentielampen, infraroodverwarmingslampen en direct zonlicht kunnen de prestaties
van een aanbevolen sensor verstoren. Om interferentie door omgevingslicht te voorkomen, moet u ervoor
zorgen dat de aanbevolen sensor correct is aangebracht en de sensor bedekken met ondoorzichtig materiaal.
Applicatieproblemen en bepaalde patiëntcondities kunnen de metingen van het monitoringsysteem
beïnvloeden en het verlies van het pulssignaal veroorzaken.
•

Anemie — Anemie veroorzaakt een verlaagd arterieel zuurstofgehalte. Hoewel SpO2-metingen
normaal lijken, kan een anemische patiënt hypoxisch zijn. Het corrigeren van anemie kan het
arteriële zuurstofgehalte verbeteren. Het bewakingssysteem geeft mogelijk geen SpO2-waarde als
het hemoglobinegehalte onder 5 gm/dl daalt.

•

Disfunctionele hemoglobines — Disfunctionele hemoglobines zoals carboxyhemoglobine,
methemoglobine en sulfhemoglobine kunnen geen zuurstof vervoeren. SpO2-metingen kunnen
normaal lijken; een patiënt kan echter hypoxisch zijn omdat er minder hemoglobine beschikbaar is
om zuurstof te vervoeren. Verdere beoordeling buiten pulsoximetrie wordt aanbevolen.

Verschillende omstandigheden kunnen onnauwkeurige sensormetingen veroorzaken.
•

Onjuiste toepassing van de aanbevolen sensor

•

Plaatsing van de aanbevolen sensor op een extremiteit met een bloeddrukmanchet, arteriële
katheter of intravasculaire lijn

•

Omgevingslicht en/of elektromagnetische interferentie

•

Het niet bedekken van de sensorlocatie met ondoorzichtig materiaal bij gebruik onder
omstandigheden met veel omgevingslicht

•

Overmatige beweging van de patiënt

•

Donkere huidpigment

•

Intravasculaire kleurstoffen of extern aangebrachte kleurstoffen, zoals nagellak of gepigmenteerde
crème

Verlies van pulssignaal kan om verschillende redenen optreden.
•

Aanbevolen sensor te strak aangebracht

•

Opblazen van een bloeddrukmanchet op dezelfde extremiteit als de bevestigde sensor

•

Arteriële occlusie proximaal van de aanbevolen sensor

•

Slechte perifere doorbloeding

Als beweging van de patiënt vooraf een probleem vormt, probeer dan een of meer van de volgende
oplossingen:
•

Controleer of de aanbevolen sensor correct en stevig is aangebracht.

•

Verplaats de sensor naar een minder actieve plaats.

•

Gebruik een zelfklevende sensor die het huidcontact met de patiënt verbetert.

•

Gebruik een nieuwe sensor met een nieuwe zelfklevende achterkant.

•

Houd de patiënt indien mogelijk stil.

Als de patiënt een slechte perfusie heeft, overweeg dan om de Nellcor™ SpO2-sensor voor het voorhoofd
(MAXFAST) te gebruiken, die superieure detectie biedt in de aanwezigheid van vasoconstrictie. Nellcor™
SpO2-sensoren voor het voorhoofd werken bijzonder goed bij liggende patiënten. Bij lage perfusieomstandigheden geven Nellcor™ SpO2-sensoren voor het voorhoofd veranderingen in SpO2-

waarden tot 60 seconden eerder weer dan de cijfersensor.
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Deel 9 Instellen SpO2
SpO2 parametervakje scherm

Het SpO2-weergavebereik is van 1-100%. De waarde "---" geeft aan dat er geen meting beschikbaar is. Het
weergavebereik van de hartslag is van 1 tot 240 slagen per minuut (bpm) De waarde "---" geeft aan dat er
geen meting beschikbaar is.
Opmerking: De SpO2 en hartslag worden eenmaal per seconde bijgewerkt.

SpO2 doel instellen
1.

Druk op het SpO2 doelvak op het startscherm of selecteer het menu Patiënt om het SpO2 doel in te
stellen.

2.

Druk op het parametervak %SpO2 doel op het touchscreen en stel de doel-SpO2 van de patiënt in met de
regelknop.

3.

Stel het doelbereik in door op de parametervakken %SpO2 boven- en onderbereik op het touchscreen te
drukken en stel het procentuele verschil met het % SpO2 doel in met de regelknop.

	OPMERKING: Het instellen van het doelbereik heeft geen invloed op het SpO2 doel. Deze instelling past
alleen
de tijd in bereikberekening aan bij het bekijken van trends.

Pagina 14
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Deel 10 Instellen %O2
Doel en doelstelling: Het automatische %O2-regelsysteem gebruikt de gemeten SpO2-waarden van de
patiënt om de afgifte van %O2 te regelen op basis van de behoefte van de patiënt. Wanneer de automatische
%O2-regelmodus is ingeschakeld, probeert het systeem het SpO2-niveau van de patiënt op of nabij een vooraf
geconfigureerd SpO2-doel te houden (zie ook Meer lezen).
1.

Selecteer het patiëntmenu om de %O2-modus in te stellen.

2.

Druk op het parametervak Backup %O2 op het aanraakscherm en stel de Backup %O2 van de patiënt in
met de instelknop.

	
Opmerking: Zie de beschrijving van de Fallback %O2-functionaliteit op de volgende pagina voor meer
informatie.
3.

Plaats de prikkaart van de Oxygen Assist-module en druk op Casus starten. Als de patiënt stabiel is,
drukt u op de O2 modus AUTO-knop om het apparaat in de automatische modus te zetten (standaard is
Handmatig).

	Opmerking: Om de automatische %O2-modus in te schakelen, moet er een prikkaart zijn geplaatst en
moet een patiëntcasus worden gestart op de Oxygen Assist-module.
4.

Het startscherm geeft nu de AUTO-modus weer en de Oxygen Assist-module begint met de
automatische %O2-titratie op basis van het SpO2-niveau van de patiënt en het ingestelde %SpO2-doel.
%O2 geleverd door de Precision Flow kan variëren van 21-100%, tenzij een %O2-limiet is ingesteld. Het
geleverde %O2 is te zien op het Precision Flow-display of op het grafische trendscherm van het Oxygen
Assist-module-startscherm.
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Deel 10 Instellen %O2
Fallback %O2-functionaliteit
Bij korte gevallen van ongeldige of onbetrouwbare SpO2-metingen wordt een foutbericht weergegeven dat
de foutconditie weergeeft en de Oxygen Assist-module blijft het berekende %O2 leveren totdat de SpO2meting geldig en betrouwbaar wordt.
Hoewel het SpO2-signaal ongeldig of onbetrouwbaar is, wordt de %O2-afgifte ingesteld op de grootste van
de volgende waarden:
•

De instelling Backup %O2.

•

De baseline %O2-instelling, algoritme berekend als de waarde die nodig is om de patiënt op het
SpO2-instelpunt te houden gedurende de periode dat de Oxygen Assist-module in de automatische
%O2-modus stond.

•

De mediaanwaarde van de laatste drie Auto %O2-waarden die zijn afgegeven vóór de SpO2-storing.

De Oxygen Assist-module verlaat automatisch de automatische modus onder de volgende omstandigheden:
•

Klinisch personeel wijzigt de %O2-instellingen bij de Precision Flow. De Oxygen Assist-module
gedraagt zich volgens de instelling Automatische modus opheffen.

•

De Oxygen Assist-module detecteert gedurende meer dan 2 minuten ongeldige of onbetrouwbare
SpO2-waarden zoals hierboven beschreven.

Als de Oxygen Assist-module de automatische modus heeft verlaten, controleer dan de patiënt,
sensorplaatsing, aansluitingen en instellingen. Indien klinisch geïndiceerd, plaatst u de Oxygen Assistmodule terug in de automatische modus in het patiëntmenu.

Deel 11 Afsluiten systeem
Afsluiten systeem

1.

Selecteer op het patiëntmenu Beëindig casus.

2.

Om de Oxygen Assist-module uit te schakelen, drukt u op de aan/uit-knop om het apparaat uit te
schakelen, en haalt u vervolgens de meegeleverde wisselstroomadapter uit het stopcontact.

Deel 12 Grafische trendweergave
Trendgegevens worden weergegeven op het startscherm. Het toont de trendwaarden voor SpO2 (blauw)
en %O2 (groen), met de laatste waarden aan de rechterkant van het scherm en de oudste aan de
linkerkant. %O2-alarmgrens wordt weergegeven door de rode stippellijn. De trendweergave wordt elke
seconde bijgewerkt. De trendgegevens kunnen ook worden bekeken op het Trendscherm, waar de
trendweergavetijd kan worden aangepast.
Op het Trendscherm kunnen de trendgegevens worden bekeken en weergegeven met de
navigatieknoppen.

Deel 13 Loggen van variabelen
De volgende variabelen worden gelogd met intervallen van één seconde en voor onbepaalde tijd
opgeslagen in niet-vluchtig geheugen. Het niet-vluchtige geheugen behoudt zijn instellingen, zelfs nadat de
stroom is uitgevallen of het systeem is uitgeschakeld.
•

Datum en tijd

•

O2-modus

•

SpO2 doel
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Deel 13 Loggen van variabelen
•

SpO2

•

%O2

•

Hartslag

•

Percentage modulatie

•

O2-alarmgrens

•

Flow (L/min)

•

Temperatuur

Deel 14 Reinigen en desinfecteren
De Oxygen Assist-module moet altijd tussen patiënten worden gereinigd en gedesinfecteerd. Volg de
onderstaande stappen om te verzekeren dat het hulpmiddel schoon en gedesinfecteerd is.
•

Neem het hoofddeel af met Super Sani-Cloth®.

•

Controleer het op zichtbaar vuil. Als u zichtbaar vuil ziet, gebruikt u een borstel (bijv. een Spectrum M16borstel) om zichtbaar vuil te verwijderen.

•

Bevochtig de module met nog een Super Sani-Cloth®. Houd het oppervlak ten minste zes minuten
vochtig. Gebruik zo nodig meer Super Sani-Cloth®.
Let op: Gebruik geen bleekmiddel, organische oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen.

Voor instructies over de desinfectie en het onderhoud van de Precision Flow raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van de Precision Flow.
Raadpleeg de instructies die bij de sensor zijn geleverd voor instructies voor het reinigen en desinfecteren van

de SpO2-sensor en patiëntkabel.

Deel 15 Gegevens download
1.

Steek de USB-drive in de Oxygen Assist-module.

2.

Casusgegevens op het systeemscherm selecteren en PIN-code invoeren.

3.

Kies welk casusbestand of welke bestanden u wilt downloaden en druk op de knop Downloaden.
OPMERKING: Het downloaden van meerdere grote dossiers kan enkele minuten duren.

4.

Zodra de gegevens zijn opgeslagen, drukt u op OK en verwijdert u de USB-stick.

5.

Verwijder indien nodig casus-bestanden om de lokale opslag te wissen.

Deel 16 Software-updates
1.

Plaats de USB-drive met softwarebestand in de Oxygen Assist-module.

2.

Selecteer Updates op het scherm Systeem en voer de pincode in.

3.

Selecteer Software updaten.
OPMERKING: Het systeem wordt opnieuw opgestart tijdens het software-updateproces

Deel 17 Referentiedocumentatie
Precision Flow Gebruiksinstructies zijn te vinden op onze website www.vapotherm.com
3101888-DU Rev D Vapotherm Oxygen Assist-module Gebruiksaanwijzing
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Deel 18 Problemen oplossen en ondersteuning
Algemeen
Als u hulp nodig heeft met de Oxygen Assist-module van het Vapotherm-systeem, neem dan contact op met
Vapotherm Technical Support via TS@vtherm.com.
De Oxygen Assist-module heeft een door de gebruiker vervangbare batterij. Verwijder de montageplaat
aan de achterkant van de Oxygen Assist-module om toegang te krijgen tot het batterijcompartiment.
Verwijder de oude batterij en vervang deze door een nieuwe batterij (neem contact op met de technische
ondersteuning van Vapotherm via TS@vtherm.com).
Voer voor gebruik een visuele inspectie uit van het display, de behuizing en de bedrading om te controleren
of er geen zichtbare schade is.

Problemen oplossen: SpO2
Mogelijke
oorzaak

Actie
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de sensor om het juiste gebruik en de juiste toepassing
te bevestigen. Controleer sensor- en interfacekabelverbindingen. Test de sensor op een andere
patiënt en/of probeer een andere sensor of interfacekabel.

Naar puls
zoeken wordt
gedurende meer
dan 10 seconden
gerapporteerd
(voordat er
metingen
plaatsvinden).

De perfusie is mogelijk te laag om de module de puls te laten volgen. Controleer de patiënt.
Test de module op iemand anders. Verander de sensorlocatie. Probeer een ander type
Nellcor™ -sensor.
Interferentie kan verhinderen dat de module de puls volgt. Houd de patiënt indien mogelijk
stil. Controleer of de sensor stevig is aangebracht en vervang deze indien nodig. Verander
de sensorlocatie. Door elektromagnetische interferentie kan de module de puls mogelijk niet
volgen. Verwijder de storingsbron en/of probeer de omgeving te stabiliseren.
Gebruik een type sensor dat meer beweging van de patiënt toelaat; bijvoorbeeld een Nellcor™
zelfklevende sensor.
De sensor kan te strak zitten, er kan te veel omgevingslicht zijn of de sensor kan zich op een
extremiteit met een bloeddrukmanchet, arteriële katheter of intravasculaire lijn bevinden.
Verplaats de sensor indien nodig.
Controleer de status van de patiënt.

Naar puls
zoeken wordt
gerapporteerd
nadat succesvolle
metingen hebben
plaatsgevonden.

De perfusie is mogelijk te laag om de module de puls te laten volgen. Test het
bewakingssysteem op een andere patiënt. Verander de sensorlocatie en/of probeer een ander
type Nellcor™ -sensor.
Interferentie kan verhinderen dat de module de puls volgt. Controleer of de sensor stevig is
aangebracht en vervang deze indien nodig. Verander de sensorlocatie. Gebruik een type
sensor dat meer beweging van de patiënt toelaat; bijvoorbeeld een Nellcor™ zelfklevende
sensor. Door elektromagnetische interferentie kan het bewakingssysteem de puls mogelijk niet
volgen. Verwijder de storingsbron en/of probeer de omgeving te stabiliseren.
De sensor kan te strak zitten, er kan te veel omgevingslicht zijn of de sensor kan zich op een
extremiteit met een bloeddrukmanchet, arteriële katheter of intravasculaire lijn bevinden.
Verplaats de sensor indien nodig.

Monitor lijkt
functioneel, maar
registreert geen
patiëntgegevens.

Zorg ervoor dat de pulsoxymetriesensor en interfacekabel beide Nellcor™-producten zijn.
Als er interferentie wordt gemeld, zorg er dan voor dat de Nellcor™-sensor stevig is
aangesloten en dat de patiënt stil blijft liggen.
Controleer of pulsverlies wordt gemeld; zorg ervoor dat de Nellcor™-sensor stevig is
aangesloten.

Patiëntgegevens
lijken verdacht.

Reset de module.

Onderbroken
of corrupte
patiëntgegevens.

Reset de module.
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Controleer sensor- en interfacekabelverbindingen.

Controleer sensor- en interfacekabelverbindingen.
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Deel 19 Specificaties
Fysieke kenmerken
Afmetingen:

Hoogte 9”, breedte 9”, diepte 4”

Gewicht:

4,1 lbs.

Bevestiging:

VESA Oxygen Assist-module paalmontage

Aansluitingen:

Via Oxygen Assist-module communicatiekabel naar Precision Flow

Systeemvereisten

Batterij:

De meegeleverde 12VDC-voeding werkt op 100-240VAC, 18W, 47-63Hz
Deze voedingsadapter zorgt voor magnetische isolatie van de Oxygen Assistmodule naar de netvoeding.
Li-ion, 34-37 Wh, intern

Externe acculader:

N.v.t.

Voeding:

Omgeving
Omgevingstemperatuur: 18-30 °C
Werking:

Opslag en verzending:

Relatieve omgevingsvochtigheid: 20-90% RH niet-condenserend
Omgevingsluchtdruk: Standaard atmosferisch( niet gebruiken in een hyperbare
omg.)
Omgevingstemperatuur: -10 - +50°C
Relatieve omgevingsvochtigheid: 20-90% RH

Contact met patiënt:
Bescherming tegen binnendringen
van vloeistoffen:
Alarmgeluidsdruk

Indirect via SpO2-sensor en Precision Flow O2-canule

Hoogte tijdens bedrijf

2000 meter

IPX2 - Druppelbestendig
Alarm met gemiddelde prioriteit 65 dBA maximum bij volume-instelling 10

Ingangen
Sensors:
Communicatie met externe
apparaten:

SpO2-connector voor Nellcor-patiëntinterface
Verbinding met Precision Flow via de communicatiekabel van de Oxygen Assistmodule

Uitgangen
RJ45-aansluiting:

WAARSCHUWING: Deze verbinding is niet bedoeld voor
netwerkconnectiviteit. Het is alleen voor gebruik door Vapotherm.

OPMERKING: Het Oxygen Assist-modulesysteem bestaat uit de Oxygen Assist-module en de
meegeleverde wisselstroomadapter. De meegeleverde wisselstroomadapter is een apparaat van
beschermingsklasse I.
WAARSCHUWING: Om het risico op elektrische schokken te vermijden, mag deze apparatuur
alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
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Deel 19 Specificaties
Normen
IEC 60601-1:2005 (Derde versie)
+ CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007
+ A1:2012 (of IEC 60601-1: 2012
herdruk)
IEC 60601-1-10:2007, AMD1:2013
voor gebruik in combinatie met
IEC 60601-1:2005, COR1:2006,
COR2:2007, AMD1:2012

Medische elektrische toestellen - Deel 1: Algemene eisen voor basisveiligheid
en essentiële prestaties
Medische elektrische toestellen - Deel 1-10: Algemene eisen voor
basisveiligheid
en essentiële prestaties - Secundaire norm: Eisen voor de ontwikkeling
van fysiologische gesloten regelaars (FDA-consensusstandaard FRerkenningsnummer 19-9)

IEC 60601-1-6:2010, AMD1:2013
voor gebruik in combinatie met
IEC 62366:2007, AMD1:2014 en
Medische elektrische toestellen - Deel 1-6: Algemene eisen voor basisveiligheid
IEC 60601-1:2005, COR1:2006,
en
COR2:2007, AMD1: 2012 of
essentiële prestatie - Secundaire norm: Bruikbaarheid
gelijkwaardige geconsolideerde
versie IEC 60601-1:2012 (Editie 3.1)

IEC 60601-1- 8: 2006 (Tweede
editie) + Am.1: 2012 voor gebruik in
combinatie met IEC 60601-1: 2005
(Derde editie) + Am.1: 2012

Deel 1-8: Algemene eisen voor de veiligheid en essentiële prestatie Secundaire norm: Algemene eisen, beproevingen en richtlijnen voor
alarmsystemen in medische elektrische toestellen en in medische elektrische
systemen

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

Algemene eisen voor de veiligheid - Secundaire norm: Elektromagnetische
compatibiliteit - Eisen en beproevingen

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

Medische elektrische toestellen - Deel 2-61: Speciale eisen voor basisveiligheid
en essentiële prestaties van pulse oximeterapparatuur voor medisch gebruik

IEC 62304:2006 (Eerste editie) +
A1:2015
(of IEC 62304:2015 CSV)

Software voor medische hulpmiddelen: Processen in levenscyclus van
programmatuur

IEC 62366-1:2015

Medische apparatuur - Deel 1: Aanbrengen van bruikbaarheid-engineering aan
medische apparatuur
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Deel 19 Specificaties
NellcorTM nauwkeurigheidsspecificaties
Saturatie1
Volwassene
Neonaat

Nauwkeurigheid
70 tot 100% ±2 cijfers

2,3

70 tot 100% ±2 cijfers

4,5

Volwassenen en neonaat lage sat2,3,4
Lage perfusie

Volwassenen en neonaat met beweging
Saturatie

60 tot 80% ±3 cijfers
70 tot 100% ±2 cijfers

6
2,7

Volwassene2,3 en neonaat4,5
Lage perfusie

70 tot 100% ±3 cijfers
Nauwkeurigheid

1

20 tot 250 bpm ±3 cijfers
20 tot 250 bpm ±3 cijfers

6

Volwassenen en neonaat met beweging

2,7

20 tot 250 bpm ±3 cijfers

1. De nauwkeurigheid van de verzadiging varieert per sensortype. Zie PT00098565 Nellcor™ specificatierooster voor
zuurstofverzadiging.
2. Nauwkeurigheidsspecificaties werden gevalideerd met behulp van metingen van gezonde niet-rokende volwassen vrijwilligers
tijdens gecontroleerde hypoxie-onderzoeken die de gespecificeerde saturatiebereiken overspannen. De proefpersonen werden
gerekruteerd uit de lokale bevolking en bestonden uit zowel mannen als vrouwen in de leeftijd van 18-50 jaar oud, en bestonden
uit een reeks huidpigmentaties. De SpO2-metingen van de pulsoxymeter werden vergeleken met de SaO2-waarden van
afgenomen bloedmonsters gemeten met hemoximetrie. Alle nauwkeurigheden worden uitgedrukt als ±1 SD. Omdat de metingen
van pulsoxymeterapparatuur statistisch verdeeld zijn, valt te verwachten dat ongeveer tweederde van de metingen binnen dit
nauwkeurigheidsbereik (ARMS) valt.
3. Specificaties voor volwassenen worden weergegeven voor OxiMax™ MAXA- en MAXN-sensoren met de pulsoxymeter.
4. Specificaties voor neonaten worden weergegeven voor OxiMax™ en MAXN-sensoren met de pulsoxymeter.
5. Klinische functionaliteit is aangetoond bij een populatie van in het ziekenhuis opgenomen neonatale patiënten. De
waargenomen nauwkeurigheid van SpO2 was 2,5% in een onderzoek onder 42 patiënten met een leeftijd van 1 tot 23 dagen,
met een gewicht van 750 tot 4.100 gram, en 61 waarnemingen die een bereik van 77% tot 98% SaO2 bestreken.
6. De specificatie is van toepassing op het bewaken van kabelprestaties. De meetnauwkeurigheid bij lage perfusie
(gedetecteerde IR-pulsmodulatie-amplitude 0,03% - 1,5%) werd gevalideerd met behulp van signalen die werden geleverd door
een patiëntsimulator. SpO2- en pulsfrequentiewaarden werden gevarieerd over het bewakingsbereik over een bereik van zwakke
signaalcondities en vergeleken met de bekende werkelijke verzadiging en pulsfrequentie van de ingangssignalen.
7. Bewegingsprestaties werden gevalideerd tijdens een gecontroleerd hypoxie-bloedonderzoek over een SaO2-bereik van 70%
tot 98,9% en een hartslagbereik van 41-105 bpm. De proefpersonen voerden wrijf- en tikbewegingen uit met een amplitude
van 1-2 cm met aperiodieke intervallen (willekeurig veranderend) met een willekeurige variatie in frequentie tussen 1-4 Hz.
Het gemiddelde modulatiepercentage tijdens rustige perioden was 3,28, tijdens beweging 4,05. Bewegingsprestaties over het
gehele gespecificeerde hartslagbereik werden gevalideerd met behulp van synthetische signalen van een patiëntsimulator die
representatieve cardiale en signaalartefactcomponenten omvatte. Toepasselijkheid: OxiMax™ MAXA, MAXAL, MAXP, MAXI, en
MAXN sensors.

Referenties
Zie de gebruiksaanwijzing voor Precision Flow voor Vapotherm Precision Flow-specificaties.
Zie de documentatie bij de sensor voor de specificaties van de SpO2-sensor.
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Deel 20 Alarm en adviesberichten
De essentiële prestatie van het apparaat bestaat uit de juiste afgifte van de juiste FiO2 op basis van de
klinische behoefte van de patiënt, zoals weergegeven in de SpO2-meting. De gebruiker moet op de juiste
manier reageren op alarmen om te zorgen dat de essentiële werking van het hulpmiddel in stand blijft.
De Oxygen Assist-module geeft geen SpO2-alarmen. Er moet aparte en onafhankelijke patiëntbewaking
worden gebruikt.
De vertraging van de alarmconditie is de tijd tussen het patiëntgebeurtenis en het moment waarop de
Oxygen Assist-module het probleem detecteert. De vertraging voor het genereren van een alarmsignaal
is de tijd tussen het moment waarop de Oxygen Assist-module het probleem detecteert en het moment
waarop het alarm wordt gegenereerd. De maximale vertraging is ongeveer 1 seconde.
De onderstaande alarm- en adviesberichten worden weergegeven wanneer een casus actief is en wanneer
de Oxygen Assist-module zich in de automatische modus bevindt. Terugval %O2 wordt afgegeven wanneer
het SpO2-signaal ontbreekt.
Alarmberichten met medium prioriteit

Actie en problemen oplossen

Batterij laag - Afsluiten aanstaande

Sluit Oxygen Assist-module aan op externe stroom

Controleer SpO2 - Kapotte sensor

Vervang sensor, ga naar de MANUAL-modus of Casus
beëindigen

Controleer SpO2 - Sensor incompatibel

Vervang sensor, ga naar de MANUAL-modus of Casus
beëindigen

Controleer SpO2 - Geen sensor aangesloten

Sluit sensor opnieuw aan met goed signaal, ga naar de
MANUAL-modus of Casus beëindigen

Controleer SpO2 - Niet-herkende sensor

Vervang sensor, ga naar de MANUAL-modus of Casus
beëindigen

Plaats de prikkaart of Casus beëindigen

Prikkaart verlopen of verwijderd. Plaats de prikkaart of Casus
beëindigen

Precision Flow: communicatiefout

Herstel de Precision Flow-verbinding, ga naar de MANUALmodus of Casus beëindigen

Ongeldige softwareversie voor Precision Flow

Herstel de Precision Flow-verbinding, of beëindig de casus en
update de Precision Flow-software

SpO2 communicatiefout

Alert corrigeert zichzelf, ga naar de MANUAL-modus of Casus
beëindigen

Het systeem is gereset vanwege een time-out
voor bewakers
Controleer instellingen

Controleer instellingen. Druk op een willekeurige toets,
touchscreen of draai aan de regelknop
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Deel 20 Alarm en adviesberichten
Stille adviesberichten

Actie en problemen oplossen

%O2 boven limiet*

Toename %O2 alarmlimiet, of zet in HANDMATIGE modus

Reservebatterij in gebruik

Oxygen Assist-module staat is batterijmodus Bij uitval van de
externe stroom schakelt de module automatisch over naar de
batterijmodus.

Batterij laag

Sluit de Oxygen Assist-module aan op externe stroom

Controleer Precision Flow

Wis het Precision Flow-alarm en zorg ervoor dat het zich in
de modus Uitvoeren bevindt met zowel lucht- als O2-bronnen
aanwezig

Controleer SpO2 - Interferentie gedetecteerd*

Sluit sensor opnieuw aan met goed signaal

Controleer SpO2 - Zoeken naar puls*

Sluit sensor opnieuw aan met goed signaal

Controleer SpO2 - Sensor van patiënt af*

Sluit sensor opnieuw aan met goed signaal

Lokale opslag is laag

Verwijder vorige casusgegevensbestanden uit lokale opslag

Lokale opslag is vol

Verwijder vorige casusgegevensbestanden uit lokale opslag

SpO2 doel > 95%

Verander SpO2 doel naar 95% of daaronder

SpO2 doel < 85%

Verander SpO2 doel naar 85% of daarboven

Tijd bijna verstreken

Plaats een nieuwe prikkaart voordat de tijd verstrijkt of Casus
beëindigen

* Deze stille adviesberichten worden alarmen met gemiddelde prioriteit als ze niet na 2 minuten worden
gecorrigeerd.
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Deel 21 Terminologie
Terminologie en acroniemen
Dyspneu

Kortademigheid of snakken naar lucht

COPD

Chronische obstructieve longziekte

Normoxemie

Normaal zuurstofgehalte in het bloed

Hypoxemie

Laag zuurstofgehalte in het bloed

Hyperoxemie

Overmatig hoog zuurstofgehalte in het bloed/zuurgraad van bloed

PID-regelaar

Proportioneel-integraal-afgeleide regelaar

Deel 22 Meer lezen
Automatische FiO2-regeling
Het automatische FiO2-regelsysteem gebruikt de gemeten SpO2-waarden van de patiënt om de afgifte van
FiO2 te regelen op basis van de behoefte van de patiënt. Het systeem probeert het SpO2-niveau van de
patiënt op of nabij een vooraf geconfigureerd SpO2-doel te houden door de afgegeven FiO2 continu te titreren
op basis van de gemeten SpO2. Het systeem reageert zowel op tijdelijke veranderingen in SpO2 als op
langetermijnveranderingen in de FiO2-vereisten van de patiënt.
Het regelalgoritme creëert een feedbacklus in het gastoevoersysteem. Het vergelijkt de SpO2-waarde
van de patiënt met die van het vooraf geconfigureerde SpO2-doel en stelt de FiO2-toedieningssnelheid
dienovereenkomstig in. Het algoritme maakt vrijwel onmiddellijke aanpassingen (binnen 10 seconden) aan
veranderingen in SpO2-metingen, leert van veranderingen uit het verleden en anticipeert op veranderingen op
korte termijn, en werkt dus als een zogenaamde proportioneel-integraal-afgeleide regelaar (PID-regelaar).
Het algoritme kan bijvoorbeeld de volgende automatische aanpassingen voor de FiO2-afgifte maken:
•

Tijdens periodes van normoxie, wanneer de SpO2-meting stabiel is en boven het vooraf geconfigureerde
SpO2-doel blijft, initieert het algoritme een geleidelijke ontwenning/vermindering van de FiO2-afgifte.
Zodra de SpO2-waarden onder het vooraf geconfigureerde SpO2-doel vallen, vindt er geen verdere
ontwenning plaats.

•

Tijdens perioden van hypoxemie (SpO2-meting < SpO2-streefinstelpunt), initieert het algoritme een
toename van de FiO2-afgifte, binnen 10 seconden na detectie van hypoxemie. De afgifte van FiO2 stijgt
dan continu terwijl hypoxemie aanhoudt. De snelheid van FiO2-toename is evenredig met de ernst van
hypoxemie.

•

Tijdens perioden van hyperoxemie (SpO2-meting > SpO2-streefinstelpunt) start het algoritme een
vermindering van de FiO2-afgifte. Afhankelijk van de ernst van hyperoxemie begint de reductie binnen 10
seconden, wat leidt tot een verhoogde en aanhoudende reductie zolang de patiënt in een toestand van
hyperoxemie blijft.
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Bijlage A
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
WAARSCHUWINGEN:
•

Draagbare RF-communicatieapparatuur (met inbegrip van randapparatuur zoals antennekabels
en externe antennes) mogen niet dichter dan 30 cm (12 inch) bij enig deel van het Precision
Flow® met Oxygen Assist-modulesysteem worden gebruikt, met inbegrip van de door de fabrikant
gespecificeerde kabels. Anders kan de werking van deze apparatuur daardoor worden verminderd.

•

Het gebruik van deze apparatuur naast of gestapeld met andere apparatuur moet worden vermeden,
omdat dit kan leiden tot onjuiste werking. Als gebruik op die manier noodzakelijk is, moeten dit
apparaat en de andere apparatuur worden bewaakt om er zeker te zijn van een normale werking.

•

Het gebruik van andere accessoires, transducers en kabels dan die door de fabrikant van deze
apparatuur zijn gespecificeerd of geleverd, kan leiden tot hogere elektromagnetische emissies of
verminderde elektromagnetische immuniteit van de apparatuur. Dit kan leiden tot onjuiste werking.

•

Gebruik geen kabels die niet door de fabrikant van deze apparatuur zijn geleverd.

Richtlijnen en verklaring fabrikant – Elektromagnetische emissies
De Oxygen Assist-module is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde
elektromagnetische omgeving.
De klant of de gebruiker van de Oxygen Assist-module moet ervoor zorgen dat deze in een dergelijke
omgeving wordt gebruikt.
Emissietest
RF-emissies
CISPR 11

RF-emissies
CISPR 11
Harmonische
emissies

Compliantie

Groep 1

Klasse A

Klasse A

IEC 61000-3-2

Spanningsschommelingen/
flikkeremissies
IEC 61000-3-3

Voldoet aan

Elektromagnetische omgeving – richtlijn
De Oxygen Assist Module gebruikt RF-energie alleen
voor zijn interne functie. Daarom is de RF-emissie erg
aag en is het niet waarschijnlijk dat ze interferentie
veroorzaken in
elektronische apparatuur in de buurt
De Oxygen Assist-module is geschikt voor gebruik in alle
instellingen, behalve woonhuizen, en kan worden
gebruikt in
woonhuizen en gebouwen die rechtstreeks zijn
aangesloten op
het openbare laagspanningsnet dat gebouwen voor
huishoudelijk gebruik van stroom voorziet, mits de
volgende waarschuwing in acht wordt genomen:
Waarschuwing: Deze apparatuur/dit systeem is
uitsluitend bedoeld voor gebruik door
professionele medewerkers in de gezondheidszorg.
Deze apparatuur/dit systeem
kan storing veroorzaken of kan de werking van naburige
apparatuur onderbreken. Het kan nodig zijn maatregelen
te nemen, zoals het anders richten of verplaatsen van
de Oxygen Assist-module of het afschermen van de
gebruikte locatie.
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Bijlage A

Richtlijnen en verklaring fabrikant – Elektromagnetische immuniteit
De Oxygen Assist-module is bestemd voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder wordt beschreven.
De klant of de
gebruiker van de Oxygen Assist-module dient te verzekeren dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
IMMUNITEITS
test

Elektrostatische
ontlading (ESD)
IEC 61000-4-2

Snelle elektrische
transiënten/bursts
IEC 61000-4-4

Piekstroom
IEC 61000-4-5

Spanningsdalingen, korte
onderbrekingen
en spanningsverschillen op de
stroomingangsleidingen
IEC 61000-4-11

Netfrequentie
(50/60 Hz)
magnetisch veld

IEC 60601
testniveau

Compliantieniveau

± 8 kV contact
± 2, 4, 8, en 15 kV lucht

± 8 kV
± 2, 4, 8, en 15 kV lucht

Elektromagnetische omgeving –
richtlijn
Vloeren dienen van hout, beton,
of keramische tegels te zijn. Bij
synthetische vloerbedekking moet de
relatieve luchtvochtigheid ten minste 30
% bedragen.
10 seconden wachttijd tussen
ontladingen.

± 2 kV voor netleidingen
± 1 kV voor ingangs-/
uitgangslijnen
100 kHz herhalingssnelheid

± 2 kV
± 1 kV
100 kHz
herhalingssnelheid

± 0.5, 1 en 2 kV kabel(s) naar
aarde
± 1 kV kabel(s) naar kabel(s)

± 0,5, 1, en 2 kV
± 1 kV

De netvoeding moet van een kwaliteit zijn
die gangbaar is voor een commerciële of
ziekenhuisomgeving.

De kwaliteit van de netvoeding moet
die van een typische commerciële of
ziekenhuisomgeving zijn.

< 5% Ut
(> 95% dip in Ut)
voor 0,5 cyclus bij fasehoek
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270°, en 315°
40% Ut
(60% dip in Ut) voor 5 cycli
70% Ut
(30% dip in Ut) voor 25 cycli
< 5% Ut
(> 95% dip in Ut) voor 5 s

Per norm

De kwaliteit van de netvoeding moet
die van een typische commerciële of
ziekenhuisomgeving zijn.
Als de gebruiker van de Oxygen Assistmodule continu gebruik nodig heeft
tijdens stroomonderbrekingen, wordt
aanbevolen om de Oxygen Assistmodule van stroom te voorzien via een
ononderbroken stroomvoorziening of
een batterij.

30 A/m

30 A/m

De netfrequentie van magnetische velden
dient van hetzelfde niveau te zijn als in
een standaard lokatie in een standaard
commerciële of ziekenhuisomgeving.

IEC 61000-4-8
OPMERKING Ut is de netspanning vóór toepassing van het testniveau.
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Bijlage A

Richtlijnen en verklaring fabrikant – Elektromagnetische immuniteit
De Oxygen Assist-module is bestemd voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder wordt beschreven.
De klant of de gebruiker van de Oxygen Assist-module dient te verzekeren dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt
gebruikt.
IMMUNITEITS
IEC 60601 TESTNICompliantieniveau
Elektromagnetische omgeving – richtlijn
test
VEAU
Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag
niet dichter bij enig onderdeel van het [ME-APPARATUUR
of ME-SYSTEEM], inclusief kabels, worden gebruikt dan de
aanbevolen scheidingsafstand berekend met de vergelijking
die van toepassing is op de frequentie van de zender.
Aanbevolen scheidingsafstand
d =1,2√P
d =1,2√P 80 MHz tot 800 MHz
Geleide RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz tot 80 MHz
6 Vrms in ISM banden

Uitgestraalde
RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz tot 2,7 GHz

3Vrms
6 Vrms in ISM
banden

3V/m

d =2,3√P 800 MHz tot 2,3 GHz
waarbij P het maximale nominale uitgangsvermogen van de
zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender en
d de aanbevolen scheidingsafstand in meter (m) is.
Veldsterktes van vaste RF-zenders, zoals bepaald door een
elektromagnetisch locatieonderzoeka, moeten lager zijn dan
het conformiteitsniveau in elk frequentiebereik.b
Er kan interferentie optreden in de buurt van apparatuur die
is gemarkeerd
met het volgende symbool:

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing.
OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische voortplanting wordt
beïnvloed door absorptie en weerkaatsing door constructies, objecten en mensen.
Veldsterktes van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel/draadloos) en landmobiele radio's,
amateurradio's, AM- en FM-radio-uitzendingen en tv-uitzendingen kunnen theoretisch niet nauwkeurig worden voorspeld. Om de
elektromagnetische omgeving als gevolg van vaste RF-zenders te beoordelen, moet een elektromagnetisch locatieonderzoek
worden overwogen. Als het gemeten veldsterkte op de locatie waar de Oxygen Assist-module wordt gebruikt, het bovenstaande
toepasselijke RF -nalevingsniveau overschrijdt, moet worden gecontroleerd of de Oxygen Assist-module normaal werkt. Als er
abnormale prestaties worden vastgesteld, zijn mogelijk aanvullende maatregelen nodig, zoals heroriënteren of verplaatsen van de
Oxygen Assist-module.
a

b

Binnen het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterktes minder zijn dan [V1] V/m.
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Bijlage A

Aanbevolen scheidingsafstand tussen
draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en de Oxygen Assist-module
De Oxygen Assist Module is bestemd voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen onder
controle zijn. De klant of de gebruiker van de Oxygen Assist-module kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen
door een minimumafstand aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de Oxygen
Assist-module, zoals hieronder aanbevolen, volgens het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.
Scheidingsafstand volgens frequentie van zender
m

Nominaal maximaal
uitgangsvermogen van zender
W

50 kHz tot 80 MHz
buiten ISM banden

150 kHz tot 80 MHz
in ISM banden

800 MHz tot 2,5 GHz

d =1,2√P

d =1,2√P

d =2,3√P

0,01
0,1
1
10
100

0,12
0,34
1,2
3,8
12

0,12
0,34
1,2
3,8
12

0,23
0,73
2,3
7,3
23

Voor zenders met een maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet wordt vermeld, kan de aanbevolen scheidingsafstand d
in meter (m) worden geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P het
maximale uitgangsvermogen van de zender in watt is (W) volgens de zenderfabrikant.
OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik.
OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische voortplanting wordt
beïnvloed door absorptie en weerkaatsing door constructies, objecten en mensen.
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