Μονάδα υποβοήθησης
οξυγόνου
για χρήση με το Vapotherm Precision Flow®
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3101888-EL Rev D Οδηγίες χρήσης της Μονάδας υποβοήθησης οξυγόνου Vapotherm

Σύμβολα
Προσοχή: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
Προειδοποίηση: Πρέπει να διαβάσετε τις Οδηγίες χρήσης
Εναλλασσόμενο ρεύμα
Για χρήση σε έναν μόνον ασθενή
Προστατευτική γείωση
Μην καλύπτετε
Τύπου BF Κατηγορίας 1
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν
πρέπει να απορρίπτονται όπως τα αστικά απόβλητα, χωρίς διαλογή, και πρέπει να συλλέγονται
ξεχωριστά. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή για πληροφορίες
σχετικά με την απόσυρση του εξοπλισμού σας.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση συσκευής
Σίγαση/Αναστολή συναγερμού
Ο συναγερμός βρίσκεται σε σίγαση
Φόρτιση μπαταρίας
Συνδεδεμένο USB
Υποδοχή σύνδεσης ηλεκτρονικού συστήματος ιατρικής καταγραφής
Υποδοχή σύνδεσης καλωδίου ασθενή SpO2
Υποδοχή σύνδεσης USB
Υποδοχή σύνδεσης Ethernet
Υποδοχή σύνδεσης κλήσης νοσηλευτή
Υποδοχή σύνδεσης Precision Flow
Δεσμευμένη υποδοχή σύνδεσης
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Ενότητα 1 Ενδείξεις, προειδοποιήσεις και επισημάνσεις προσοχής
Κύριες ενδείξεις
Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου είναι μια προαιρετική μονάδα που χρησιμοποιείται μόνο με το Vapotherm Precision
Flow και ενδείκνυται για την τιτλοποίηση οξυγόνου κατ΄ απαίτηση σε θερμά υγροποιημένα αέρια αναπνοής που
παρέχονται σε ασθενείς που αναπνέουν αυθόρμητα βάσει συνεχούς μη επεμβατικής παρακολούθησης του κορεσμού
του οξυγόνου στο αίμα.
Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου προορίζεται για χρήση σε παιδιατρικούς (συμπεριλαμβανομένων νεογνικών) και
ενήλικες ασθενείς σε κλινικά περιβάλλοντα με παρακολούθηση.

Προειδοποιήσεις και επισημάνσεις προσοχής

•
•
•

Η Προειδοποίηση υποδεικνύει ότι μπορεί να προκύψει μια κατάσταση που είναι δυνητικά επιβλαβής για τον
ασθενή ή τον χρήστη.
Η Επισήμανση προσοχής επισημαίνει μια κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη, δυσλειτουργία ή
ανακριβή λειτουργία του εξοπλισμού.
Η Σημείωση επισημαίνει ένα σημείο έμφασης προκειμένου η λειτουργία να γίνει πιο αποδοτική ή εύχρηστη.

Αφιερώστε χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις προειδοποιήσεις, τις επισημάνσεις προσοχής και τις σημειώσεις που
παρατίθενται στις παρούσες Οδηγίες χρήσης και στις Οδηγίες χρήσης του Precision Flow.
Ο χρήστης του παρόντος προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία λόγω χειρισμού ή συντήρησης
από άτομο που δεν έχει εκπαιδευτεί από το προσωπικό ή την επίσημη τεκμηρίωση εκπαίδευσης της Vapotherm.
Κατά τον χειρισμό οποιουδήποτε μέρους του συστήματος Precision Flow, τηρείτε πάντα τις κατευθυντήριες οδηγίες
ελέγχου λοιμώξεων του νοσοκομείου και τις τυπικές προφυλάξεις. Η Vapotherm συνιστά επίσης οι χρήστες να
ακολουθούν τις δημοσιεύσεις του CDC (Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων ή Center for Disease Control) Guidelines for
Maintenance of In-Use Respiratory Therapy Equipment (Κατευθυντήριες οδηγίες για τη συντήρηση εξοπλισμού
αναπνευστικής θεραπείας σε χρήση) και Guidelines for Prevention of Nosocomial Pneumonia (Κατευθυντήριες οδηγίες
για την πρόληψη της νοσοκομειακής πνευμονίας). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης του
Precision Flow.

Γενικές προειδοποιήσεις
Η Ομοσπονδιακή Νομοθεσία (ΗΠΑ) περιορίζει τη χρήση της συσκευής αυτής σε ιατρούς ή μετά από εντολή ιατρού.
Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από κλινικό προσωπικό που είναι εκπαιδευμένο στη χρήση και τη
λειτουργία της Μονάδας υποβοήθησης οξυγόνου και του Precision Flow.  
Η συντήρηση αυτής της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από καταρτισμένους, πιστοποιημένους τεχνικούς σέρβις.
Αν η συσκευή έχει υποστεί βλάβη ή δεν λειτουργεί σωστά, μην τη χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με τον
εξουσιοδοτημένο συντονιστή μελέτης κλινικών δοκιμών.
Μην τη θέτετε σε λειτουργία αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη. Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικό καλώδιο
από το παρεχόμενο. Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυτή η προειδοποίηση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά της συσκευής
ή βλάβη στον ασθενή.
Για χρήση μόνο σε κλινικό περιβάλλον με παρακολούθηση ασθενή ανάλογη του επιπέδου περίθαλψης. Ο χειριστής
πρέπει να παραμένει αρκετά κοντά ώστε να ακούει τους συναγερμούς.
Για χρήση μόνο σε ασθενείς που αναπνέουν αυθόρμητα. Το Precision Flow® με ή χωρίς τη Μονάδα υποβοήθησης
οξυγόνου δεν υποστηρίζει τις ζωτικές λειτουργίες.
Η ενσωμάτωση του SpO2 στο Precision Flow® με τη Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου δεν εξαλείφει
την ανάγκη για ξεχωριστή και ανεξάρτητη παρακολούθηση του ασθενή όπως υποδεικνύεται από τη
σήμανση του συστήματος Precision Flow®. Οι ασθενείς με ρινική εμφύσηση υψηλής ταχύτητας που λαμβάνουν
συμπληρωματικό οξυγόνο είναι σε οξεία κατάσταση και απαιτείται κατάλληλη κλινική επαγρύπνηση από την ομάδα
φροντίδας. Η πρόσθετη παρακολούθηση του ασθενή, συμπεριλαμβανομένης της παλμικής οξυμετρίας, είναι απαραίτητη
αν το Precision Flow® χρησιμοποιείται για τη χορήγηση συμπληρωματικού οξυγόνου.
Μην ξεκινήσετε την αυτόματη παροχή οξυγόνου με τη Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου έως ότου σταθεροποιηθεί το
SpO2 του ασθενή.

Σελίδα 4
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Ενότητα 1 Ενδείξεις, προειδοποιήσεις και επισημάνσεις προσοχής
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης του Precision Flow.

Προειδοποιήσεις, επισημάνσεις προσοχής και σημειώσεις της NellcorTM
Γενικά:

•

Ενδείκνυται για χρήση με νεογνά, παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς σε συνθήκες κίνησης και ακινησίας και
με ασθενείς με καλή ή κακή αιμάτωση σε νοσοκομεία και εγκαταστάσεις τύπου νοσοκομείου.

Προειδοποιήσεις:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χρησιμοποιείτε μόνο αισθητήρες και παρελκόμενα OxiMaxTM (NellcorTM) της Medtronic. Η σύνδεση
διαφορετικού καλωδίου ή αισθητήρα επηρεάζει την ακρίβεια των δεδομένων του αισθητήρα, που ενδεχομένως
μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητα αποτελέσματα.
Οι μετρήσεις παλμικής οξυμετρίας και τα σήματα παλμού ενδέχεται να επηρεαστούν από ορισμένες συνθήκες
περιβάλλοντος, σφάλματα εφαρμογής αισθητήρα και ορισμένες καταστάσεις ασθενή (για παράδειγμα:
υπερβολική κίνηση του ασθενή, ιατρικές διαδικασίες, ή εξωτερικούς παράγοντες όπως δυσλειτουργική
αιμοσφαιρίνη, χρωστικές αρτηριών, χαμηλή αιμάτωση, σκούρο χρώμα δέρματος, καθώς και χρωστικοί
παράγοντες που έχουν εφαρμοστεί εξωτερικά, όπως βερνίκι νυχιών, βαφή, ή κρέμα με χρώμα).
Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης του αισθητήρα, συμπεριλαμβανομένων όλων των προειδοποιήσεων,
επισημάνσεων προσοχής και οδηγιών. Ελέγξτε τις ετικέτες ασφαλείας με βάση την προοριζόμενη χρήση του
εξοπλισμού.
Μη χρησιμοποιείτε αισθητήρα ή καλώδιο διασύνδεσης που έχει υποστεί βλάβη. Μη χρησιμοποιείτε αισθητήρα
με εκτεθειμένα οπτικά εξαρτήματα.
Η εσφαλμένη εφαρμογή ή ακατάλληλη διάρκεια χρήσης ενός αισθητήρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον
ιστό. Ελέγχετε το σημείο του αισθητήρα σύμφωνα με τις Οδηγίες χρήσης.
Τα μακριά καλώδια (όπως το καλώδιο αισθητήρα ή το καλώδιο προέκτασης) ενδέχεται να προκαλέσουν
στραγγαλισμό του ασθενή αν δεν δρομολογηθούν σωστά.
Μην έρχεστε σε επαφή ταυτόχρονα με τους συνδετήρες της συσκευής και τον ασθενή.
Μην εμβαπτίζετε ή βρέχετε τον αισθητήρα.
Μη χρησιμοποιείτε κοντά σε συσκευή MRI.
Μη χρησιμοποιείτε οξύμετρο πολύ κοντά σε ηλεκτροχειρουργική μονάδα (ESU) και απινιδωτή.
Μη χρησιμοποιείτε NIBP ή άλλα όργανα σύσφιξης στο ίδιο άκρο με τον αισθητήρα.
Χρησιμοποιείτε καλώδια νοσοκομειακής χρήσης σε συστήματα που τροφοδοτούνται με AC.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το σημείο του αισθητήρα με αδιαφανές υλικό όταν λειτουργεί υπό συνθήκες
έντονου φωτός περιβάλλοντος, ενδέχεται να προκληθούν ανακριβείς μετρήσεις. Οι μετρήσεις παλμικής
οξυμετρίας και τα σήματα παλμού ενδέχεται να επηρεαστούν από ορισμένες συνθήκες περιβάλλοντος,
σφάλματα εφαρμογής αισθητήρα και ορισμένες καταστάσεις ασθενή.

Επισημάνσεις προσοχής:

•
•

Χρησιμοποιείτε μόνο διαφορικά καλωδιωμένα καλώδια προέκτασης. Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια προέκτασης
και τους αισθητήρες για ζημιές και διακόψτε τη χρήση τους αν βρεθεί ζημιά.
Εφαρμόζετε μια στρατηγική περιοδικών δοκιμών. Η Medtronic (NellcorTM) διαθέτει φορητές συσκευές ελέγχου
προσομοίωσης παλμών που λειτουργούν με μπαταρίες (SRC-MAX με ενεργοποιημένη την αναπνευστική
συχνότητα). Επικοινωνήστε με το Τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Medtronic στον αριθμό 1.800.635.5267, ή
με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Medtronic.
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Σελίδα 5

Ενότητα 2 Αρχές λειτουργίας
Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου Vapotherm έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με το σύστημα Precision Flow για τη
διαχείριση της παροχής οξυγόνου με βάση την κλινική ανάγκη του ασθενή όπως υποδεικνύεται από τη μέτρηση SpO2
του. Αυτό το σύστημα αυτόματου ελέγχου χρησιμοποιεί έναν κατοχυρωμένο αλγόριθμο ελέγχου ανάδρασης για την
παρακολούθηση του κορεσμού οξυγόνου του ασθενή και την αυτόματη προσαρμογή της συγκέντρωσης οξυγόνου που
παρέχεται μέσω της αναπνευστικής υποστήριξης

Μονάδα
υποβοήθησης
οξυγόνου Vapotherm

Vapotherm Precision Flow

Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου Vapotherm χρησιμοποιεί αποδεδειγμένες τεχνολογίες παλμικής οξυμετρίας και
παροχής αερίου Precision Flow, καθώς και έναν κατοχυρωμένο αλγόριθμο που αυξάνει ή μειώνει τη ρύθμιση %O2
προκειμένου να διατηρηθεί η τιμή στόχος του SpO2. Ο ιατρός ορίζει το SpO2 στόχο και το σύστημα χρησιμοποιεί τον
αλγόριθμο που συνδυάζει την ανάλυση μετρήσεων και την τάση σε πραγματικό χρόνο για την επιλογή της κατάλληλης
παροχής %O2. Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου έχει σχεδιαστεί για χρήση με το Σύστημα Precision Flow, το οποίο
ελέγχει την παροχή %O2 με βάση μια ρύθμιση που αποστέλλεται από τη Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου ή που
ορίζεται χειροκίνητα στο ίδιο το Precision Flow.
Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου επικοινωνεί με το Precision Flow μέσω της θύρας σειριακής διασύνδεσης που
βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας Precision Flow.

Σελίδα 6
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Ενότητα 3 Εξαρτήματα
Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου Vapotherm αποτελείται από τα εξής μέρη:

•
•
•
•

Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου
Διάταξη στερέωσης σε στατώ
Παροχή τροφοδοσίας
Καλώδιο ασθενή Nellcor SpO2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το παρεχόμενο τροφοδοτικό είναι το μόνο τροφοδοτικό που είναι εγκεκριμένο για χρήση
με τη Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου και παρέχει 12 V DC στη Μονάδα υποβοήθησης
οξυγόνου. Επικοινωνήστε με τη Vapotherm αν θεωρείτε ότι το τροφοδοτικό σας δεν
λειτουργεί ή αν απαιτείται αντικατάστασή του. Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που
παρέχεται από τη Vapotherm.
Οι αισθητήρες Nellcor παρέχονται ξεχωριστά. Τα εγκεκριμένα μοντέλα αισθητήρων Nellcor περιλαμβάνουν τα εξής:

Στοιχείο

SKU

Μέγεθος
ασθενή

Μέγ. μήκος

Αισθητήρας SpO2 NellcorTM ενηλίκων, επαναχρησιμοποιήσιμος (Μη
αποστειρωμένος)

DS100A

>40 kg

3,0 ft (0,9 m)

Εύκαμπτος αισθητήρας SpO2 NellcorTM ενηλίκων, επαναχρησιμοποιήσιμος
(Μη αποστειρωμένος)

FLEXMAX

>20 kg

3,0 ft (0,9 m)

Εύκαμπτος παιδιατρικός αισθητήρας SpO2 NellcorTM,
επαναχρησιμοποιήσιμος (Μη αποστειρωμένος), μικρός

FLEXMAX-P

>20 kg

3,0 ft (0,9 m)

Αισθητήρας SpO2 NellcorTM ενηλίκων XL (Αποστειρωμένος, μίας χρήσης
μόνο)

MAXAL

>30 kg

3,0 ft (0,9 m)

Αισθητήρας SpO2 NellcorTM μετώπου (Αποστειρωμένος, μίας χρήσης μόνο)

MAXFAST

≥10 kg

2,5 ft (0,75 m)

Αισθητήρας SpO2 NellcorTM νεογνών-ενηλίκων (Αποστειρωμένος, μίας
χρήσης μόνο)

MAXN

<3 ή >40 kg

Βρεφικός αισθητήρας SpO2 NellcorTM (Αποστειρωμένος, μίας χρήσης μόνο)

MAXI

3 έως 20 kg

Παιδιατρικός αισθητήρας SpO2 NellcorTM (Αποστειρωμένος, μίας χρήσης μόνο)

MAXP

10 έως 50 kg

Αισθητήρας SpO2 NellcorTM ενηλίκων (Αποστειρωμένος, μίας χρήσης μόνο)

MAXA

>30 kg

Αισθητήρας SpO2 NellcorTM ενηλίκων-νεογνών με περιτυλίγματα
(Επαναχρησιμοποιήσιμος με αυτοκόλλητο)

OXI-A/N

<3 ή >40 kg

Παιδιατρικός-βρεφικός αισθητήρας SpO2 NellcorTM με περιτυλίγματα
(Επαναχρησιμοποιήσιμος με αυτοκόλλητο)

OXI-P/I

3 έως 40 kg

Παιδιατρικός αισθητήρας SpO2 NellcorTM, δύο τεμαχίων (Αποστειρωμένος,
μίας χρήσης μόνο)

P

10 έως 50 kg

Αισθητήρας SpO2 NellcorTM νεογνών-ενηλίκων, δύο τεμαχίων
(Αποστειρωμένος, μίας χρήσης μόνο)

N

<3 ή >40 kg

Αισθητήρας SpO2 NellcorTM ενηλίκων, δύο τεμαχίων (Αποστειρωμένος,
μίας χρήσης μόνο)

A

>30 kg

Αισθητήρας SpO2 NellcorTM, πολλαπλών σημείων εφαρμογής,
επαναχρησιμοποιήσιμος (Μη αποστειρωμένος)

D-YS

>1 kg

Κλιπ για αυτί SpO2 NellcorTM, επαναχρησιμοποιήσιμο (Μη αποστειρωμένο)

D-YSE

>30 kg

Κλιπ παιδιατρικού αισθητήρα για αυτί SpO2 NellcorTM,
επαναχρησιμοποιήσιμο (Μη αποστειρωμένο)

D-YSPD

3 έως 40 kg

1,5 ft (0,5 m)

3,0 ft (0,9 m)

Καλώδιο OC-3,
3,0 ft (0,9 m)

4,0 ft (1,2 m)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εφαρμοζόμενα μέρη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη Μονάδα υποβοήθησης
οξυγόνου είναι οι αισθητήρες SpO2 Nellcor που αναφέρονται παραπάνω. Ανατρέξτε στα
συνοδευτικά έγγραφα της Nellcor για λεπτομέρειες.
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Ενότητα 4 Συναρμολόγηση και συνδέσεις
Συναρμολόγηση συστήματος
1.
2.

Στερεώστε τη Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου στη Διάταξη στερέωσης σε στατώ.

3.
4.
5.

Αφαιρέστε το βύσμα σιλικόνης από το κάλυμμα αισθητήρα οξυγόνου στο πίσω μέρος του Precision Flow.

6.

Συνδέστε την παροχή τροφοδοσίας της Μονάδας υποβοήθησης οξυγόνου στη Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου
και σε πρίζα ρεύματος με την ένδειξη «Νοσοκομειακή Χρήση» ή «Μόνο για Νοσοκομείο».

Τοποθετήστε τη Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου στην εγκεκριμένη από τη Vapotherm τροχήλατη βάση, όπως
φαίνεται στην εικόνα.
Συνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας στη Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου και σφίξτε τις δύο χειρόβιδες.
Συνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας από τη Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου στη θύρα διασύνδεσης του
Precision Flow.

 ΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε τον σωστό προσανατολισμό του συνδετήρα παροχής τροφοδοσίας κατά τη σύνδεση στη
Σ
Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε τη Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου με τέτοιο τρόπο που να δυσχεραίνει
την αποσύνδεση της συσκευής.

Σύνδεση αισθητήρα

•

Συνδέστε το καλώδιο ασθενή SpO2 στην υποδοχή SpO2 στον πίνακα συνδετήρων της Μονάδας υποβοήθησης
οξυγόνου. Ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης του αισθητήρα Nellcor για να μάθετε τον τρόπο σύνδεσης του
αισθητήρα.

Η Μονάδα
υποβοήθησης
οξυγόνου
στερεωμένη και
συνδεδεμένη
στο Precision
Flow και στην
τροφοδοσία

Καλώδιο ασθενή SpO2

Πίνακας συνδετήρων Μονάδας υποβοήθησης οξυγόνου Vapotherm

Συνδεσιμότητα
EMR
Καλώδιο ασθενή
SpO2
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USB

Ethernet
Συνδεσιμότητα
κλήσης νοσηλευτή

Επικοινωνία με το
Τροφοδοσία DC
Precision Flow
Κάρτα χρόνου
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Ενότητα 5 Χειριστήρια και οθόνες
Ο χειρισμός της Μονάδας υποβοήθησης οξυγόνου γίνεται μέσω δύο σταθερών πλήκτρων (Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση, Σίγαση συναγερμού), ενός κουμπιού επιλογής ρυθμίσεων και μιας οθόνης αφής. Όταν είναι
συνδεδεμένη στο Precision Flow και στον ασθενή μέσω αισθητήρα SpO2, η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου παρέχει
οξυγόνο μέσω χειροκίνητου ελέγχου (Χειροκίνητη λειτουργία) ή αυτόματου ελέγχου (Αυτόματη λειτουργία).  
Χρήση των μενού

•

Για να εμφανιστεί ένα μενού, πατήστε την επιθυμητή καρτέλα μενού. Εναλλακτικά, από τα πλαίσια
παραμέτρων θα μεταβείτε στο σχετικό μενού.
Σημειώσεις:
Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η αλλαγή στις ρυθμίσεις ισχύει από τη στιγμή που θα πατήσετε το πλήκτρο.

Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση

Σίγαση
συναγερμού

1
2
3
4

Ένδειξη τύπου ασθενή
Προβολή τάσης
Προβολή αναγνωριστικού ασθενή, ώρας και ημερομηνίας
Ένδειξη σίγασης συναγερμού (διαγραμμένη όταν είναι σε σίγαση)

5
6
7
8

Προβολή μηνυμάτων
Λειτουργία %O2 (Αυτόματη, Χειροκίνητη)
Πλαίσια παραμέτρων (πατήστε τα για εμφάνιση των μενού)
Πλήκτρα μενού

Σημείωση:  Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου έχει βαθμονομηθεί για να εμφανίζει τον λειτουργικό κορεσμό οξυγόνου.
Και οι δύο προβαλλόμενες τιμές SpO2 και %O2 στην προβολή τάσης είναι κανονικοποιημένες ως ποσοστά.
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Ενότητα 6 Θέση σε λειτουργία και βασική διαμόρφωση
Διαμόρφωση του συστήματος
1.

Διαμορφώστε το Precision Flow σύμφωνα με τις Οδηγίες χρήσης του Precision Flow. Συνδέστε τους σωλήνες
παροχής οξυγόνου και αέρα στις σωστές εισόδους και έπειτα συνδέστε τους στις επιτοίχιες εξόδους. Συνδέστε
το καλώδιο τροφοδοσίας.

2.

Συνδέστε τη Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου στην πρίζα ρεύματος. Η «Οθόνη υποδοχής» εμφανίζεται
ενώ ενεργοποιείται το σύστημα. Το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης χρησιμοποιείται για την
ενεργοποίηση της συσκευής όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή τροφοδοσίας. Επιλέξτε το μενού System
(Σύστημα). Ορίστε τα στοιχεία TIME (ΩΡΑ) και DATE (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) στις σωστές τιμές τους.

3.

Ορίστε το στοιχείο Auto Mode Override (Παράκαμψη αυτόματης λειτουργίας) στην επιθυμητή ρύθμιση.
Οι επιλογές είναι οι εξής: Exit Auto Mode (Έξοδος από την αυτόματη λειτουργία), 120, 90, 60, 30, 15, ή 5
δευτερόλεπτα. Το στοιχείο «Auto Mode Override» (Παράκαμψη αυτόματης λειτουργίας) ορίζει τον τρόπο που
ανταποκρίνεται η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου στη χειροκίνητη αλλαγή της παροχής %O2 χρησιμοποιώντας
το Precision Flow, όταν η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία. Η χειροκίνητη
αλλαγή του %O2 στο Precision Flow, όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο «Exit Auto Mode» (Έξοδος από την αυτόματη
λειτουργία), θα θέσει αμέσως τη Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου σε χειροκίνητη λειτουργία %O2. Η χειροκίνητη
αλλαγή του %O2 στο Precision Flow, όταν έχουν επιλεγεί «120/90/60/30/15/5» δευτερόλεπτα, θα καταστείλει τη
λειτουργία αυτόματης τιτλοποίησης %O2 για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν από την επανεκκίνηση της
αυτόματης τιτλοποίησης %O2 από τη Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου.

4.

Ορίστε την προτιμώμενη ένταση του ηχείου και τη φωτεινότητα της οθόνης.

Πρόσβαση στο σύστημα
Απαιτείται PIN για την πρόσβαση στις Ενημερώσεις λογισμικού, τα Δεδομένα περιστατικού και τις Προεπιλογές ιδρύματος.
Προεπιλεγμένα PIN:
Software Update (Ενημέρωση λογισμικού) - 1234
Manage Case Data (Διαχείριση δεδομένων περιστατικού) - 5678
Institutional Defaults (Προεπιλογές ιδρύματος) - 0987
Μπορείτε να αλλάξετε τα PIN από την οθόνη System (Σύστημα) χρησιμοποιώντας την καρτέλα Access (Πρόσβαση).

Ενότητα 7 Εισαγωγή ασθενή
Από το μενού Patient (Ασθενής) είναι εφικτή η επιλογή του τύπου ασθενή και ειδικών ρυθμίσεων για τον ασθενή, καθώς
και η έναρξη ενός νέου περιστατικού και η εναλλαγή μεταξύ της Αυτόματης και της Χειροκίνητης λειτουργίας %O2.

1.

Ορίστε τα στοιχεία Patient Type (Neonate) [Τύπος ασθενή (Νεογνό)], %SpO2 Target (%SpO2 στόχος), %SpO2
Upper and Lower Range (Υψηλότερο/χαμηλότερο εύρος %SpO2), Backup %O2 (Εφεδρικό %O2) και %O2 Alarm
Limit (Όριο συναγερμού %O2).

2.

Πατήστε Start Case (Έναρξη περιστατικού). Όταν ξεκινάει ένα νέο περιστατικό, η Μονάδα υποβοήθησης
οξυγόνου δημιουργεί ένα νέο αναγνωριστικό ασθενή που αποτελείται από μια σήμανση ημερομηνίας και ώρας.
Αυτό το αναγνωριστικό ασθενή εμφανίζεται στο επάνω μέρος όλων των οθονών.
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Ενότητα 8 Διαμόρφωση των συναγερμών
Ενδείξεις συναγερμού
Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου ειδοποιεί για 1 επίπεδο συναγερμού:

•

Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας: Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα, ριπή 3 ηχητικών σημάτων.

Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου εμφανίζει αθόρυβα ενημερωτικά μηνύματα στην περιοχή μηνυμάτων.
Σημειώσεις:
Πριν ξεκινήσετε ένα νέο περιστατικό, ενώ ο αισθητήρας ασθενή είναι αποσυνδεδεμένος, επαληθεύστε ότι το σύστημα
συναγερμού λειτουργεί παρατηρώντας ότι ενεργοποιείται συναγερμός που αναφέρει «No Sensor Connected»
(Δεν υπάρχει συνδεδεμένος αισθητήρας).
Τα μηνύματα συναγερμού εμφανίζονται κυκλικά στην περιοχή μηνυμάτων.
Για μια λίστα των μηνυμάτων συναγερμού και των απαιτούμενων ενεργειών, ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα
συναγερμού και κατάστασης.
Για τις ενδείξεις συναγερμού του Precision Flow, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης του Precision Flow.

Σίγαση/Αναστολή συναγερμού

•

Πατήστε το σταθερό πλήκτρο Σίγασης συναγερμού για να σιγήσουν όλοι οι συναγερμοί για 2 λεπτά.  

Σημείωση: Αν οι συναγερμοί βρίσκονται σε σίγαση, εμφανίζεται το εικονίδιο μιας διαγραμμένης καμπάνας στην
επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
Προειδοποιήσεις:
Αν οι συναγερμοί βρίσκονται σε σίγαση για 2 λεπτά, ένας επακόλουθος συναγερμός με ίδια προτεραιότητα
συναγερμού δεν θα ηχήσει κατά τη διάρκεια της περιόδου σίγασης συναγερμού για 2 λεπτά.
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Ενότητα 9 Διαμόρφωση του SpO2
Επιλογή και τοποθέτηση αισθητήρα
Επιλέξτε έναν κατάλληλο αισθητήρα, εφαρμόστε τον σύμφωνα με τις οδηγίες και τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις
και επισημάνσεις προσοχής που παρατίθενται στις Οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον αισθητήρα. Καθαρίστε και
αφαιρέστε τυχόν ουσίες όπως βερνίκι νυχιών από το σημείο εφαρμογής. Ελέγχετε τακτικά για να διασφαλίσετε ότι
ο συνιστώμενος αισθητήρας παραμένει σωστά τοποθετημένος στον ασθενή. Ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης του
αισθητήρα για τη σωστή εφαρμογή του αισθητήρα.
Εφαρμόστε τον αισθητήρα ως εξής:

1.

Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα από τον αισθητήρα και εντοπίστε τα διάφανα παράθυρα στην αυτοκόλλητη πλευρά.
Τα παράθυρα καλύπτουν τα οπτικά εξαρτήματα.

2.

Προσανατολίστε τον αισθητήρα ώστε η διακεκομμένη γραμμή να βρίσκεται στο πλάγιο άκρο του σημείου εφαρμογής.
Σημείωση: Κατά την επιλογή ενός σημείου εφαρμογής του αισθητήρα, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε άκρο
όπου δεν υπάρχει αρτηριακός καθετήρας, περιχειρίδα πιεσόμετρου ή ενδοαγγειακή γραμμή.
Τυλίξτε τον αισθητήρα γερά, αλλά όχι πολύ σφιχτά γύρω από το πόδι ή το δάκτυλο. Τα παράθυρα πρέπει να
βρίσκονται το ένα απέναντι από το άλλο.

3.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του αισθητήρα, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης του αισθητήρα Nellcor.
Προειδοποιήσεις:

•

Μη χρησιμοποιείτε τον αισθητήρα κατά τη σάρωση MRI. Το επαγόμενο ρεύμα μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
Επίσης, ο αισθητήρας μπορεί να επηρεάσει την απεικόνιση MRI και η μονάδα MRI να επηρεάσει την ακρίβεια των
μετρήσεων οξυμετρίας.

Επισημάνσεις προσοχής:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σε περίπτωση ζημιάς στην αποστειρωμένη συσκευασία, ΜΗΝ επαναποστειρώνετε. Τηρείτε τις τοπικές ισχύουσες
διατάξεις και τις οδηγίες ανακύκλωσης σχετικά με την απόρριψη ή την ανακύκλωση των αισθητήρων.
Αν ο αισθητήρας δεν εφαρμοστεί σωστά, μπορεί να προκληθούν εσφαλμένες μετρήσεις.
Αν και ο αισθητήρας έχει σχεδιαστεί για να ελαττώνει τις επιδράσεις του φωτός περιβάλλοντος, το έντονο φως μπορεί
να προκαλέσει ανακριβείς μετρήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλύπτετε τον αισθητήρα με αδιαφανές υλικό.
Η κυκλοφορία περιφερικά του σημείου εφαρμογής του αισθητήρα θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Το σημείο
εφαρμογής θα πρέπει να επιθεωρείται κάθε 8 ώρες για να επιβεβαιώνεται η προσκόλληση, η πίεση εφαρμογής, η
ακεραιότητα του δέρματος και η σωστή ευθυγράμμιση των οπτικών εξαρτημάτων. Αν η ακεραιότητα του δέρματος
μεταβληθεί, μετακινήστε τον αισθητήρα σε άλλο σημείο. Αν ο αισθητήρας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και ασκείται
υπερβολική πίεση, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από την πίεση.
Οι ενδοαγγειακές χρωστικές ή η εξωτερική εφαρμογή χρώματος, όπως βερνίκι νυχιών, βαφή ή κρέμα με χρώμα,
μπορεί να οδηγήσουν σε ανακριβείς μετρήσεις.
Οι έντονες κινήσεις του ασθενή μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
προσπαθήστε να κρατήσετε τον ασθενή ακίνητο ή να αλλάξετε το σημείο εφαρμογής του αισθητήρα, επιλέγοντας
ένα σημείο που κινείται λιγότερο.
Μην εμβαπτίζετε σε νερό ή καθαριστικά διαλύματα. Μην επαναποστειρώνετε. Η εμβάπτιση ή επαναποστείρωση
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αισθητήρα.
Αν ο αισθητήρας τυλιχτεί πολύ σφιχτά ή εφαρμοστεί συμπληρωματική ταινία, οι φλεβικές σφύξεις μπορεί να
οδηγήσουν σε ανακριβείς μετρήσεις κορεσμού.
Μην αλλοιώνετε και μην τροποποιείτε τον αισθητήρα. Οι αλλοιώσεις ή τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάσουν την
απόδοση ή την ακρίβεια.
Για πρόσθετες προειδοποιήσεις, επισημάνσεις προσοχής ή αντενδείξεις κατά τη χρήση αυτού του αισθητήρα με
όργανα συμβατά με τεχνολογία Nellcor, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειριστή του οργάνου ή επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή του οργάνου.

	Σημείωση: Τα υψηλά επίπεδα οξυγόνου μπορεί να προδιαθέσουν ένα πρόωρο νεογνό στην εμφάνιση
αμφιβληστροειδοπάθειας. Συνεπώς, το ανώτατο όριο συναγερμού για τον κορεσμό οξυγόνου πρέπει να επιλέγεται
προσεκτικά σύμφωνα με αποδεκτά κλινικά πρότυπα και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το εύρος της ακρίβειας του
οξυμέτρου που χρησιμοποιείται.
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Ενότητα 9 Διαμόρφωση του SpO2
Είναι σημαντικό να επιλέξετε έναν κατάλληλο/συνιστώμενο αισθητήρα, να τον εφαρμόσετε σύμφωνα με τις οδηγίες
και να τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και επισημάνσεις προσοχής που παρατίθενται στις Οδηγίες χρήσης που
συνοδεύουν τον αισθητήρα. Καθαρίστε και αφαιρέστε τυχόν ουσίες όπως βερνίκι νυχιών από το σημείο εφαρμογής.
Ελέγχετε τακτικά για να διασφαλίσετε ότι ο συνιστώμενος αισθητήρας παραμένει σωστά τοποθετημένος στον ασθενή.
Οι πηγές έντονου φωτός περιβάλλοντος όπως οι χειρουργικοί λαμπτήρες (ιδιαίτερα όσοι διαθέτουν λαμπτήρες ξένου),
οι λυχνίες χολερυθρίνης, οι λαμπτήρες φθορισμού, οι θερμαντικές λυχνίες υπέρυθρου φωτός και το άμεσο ηλιακό φως
ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση ενός συνιστώμενου αισθητήρα. Για την αποφυγή παρεμβολών από το φως
του περιβάλλοντος, βεβαιωθείτε ότι ο συνιστώμενος αισθητήρας έχει εφαρμοστεί σωστά και καλύψτε τον αισθητήρα με
αδιαφανές υλικό.
Ζητήματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή και ορισμένες καταστάσεις του ασθενή μπορεί να επηρεάσουν τις
μετρήσεις του συστήματος παρακολούθησης και να προκαλέσουν απώλεια του σήματος παλμού.
Αναιμία — Η αναιμία προκαλεί μειωμένη περιεκτικότητα σε οξυγόνο στο αρτηριακό αίμα. Αν και οι
μετρήσεις SpO2 μπορεί να παρουσιάζονται φυσιολογικές, ο αναιμικός ασθενής ενδέχεται να είναι υποξικός.
Η διόρθωση της αναιμίας μπορεί να βελτιώσει την περιεκτικότητα σε οξυγόνο στο αρτηριακό αίμα. Το σύστημα
παρακολούθησης ενδέχεται να μην παρέχει μέτρηση SpO2 αν τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης είναι κάτω από
5 gm/dl.
Δυσλειτουργικές αιμοσφαιρίνες — Οι δυσλειτουργικές αιμοσφαιρίνες, όπως η ανθρακυλαιμοσφαιρίνη, η
µεθαιµοσφαιρίνη και η σουλφοαιµοσφαιρίνη, δεν μπορούν να μεταφέρουν οξυγόνο. Οι μετρήσεις SpO2 μπορεί
να παρουσιάζονται φυσιολογικές, ωστόσο, ο ασθενής ενδέχεται να είναι υποξικός καθώς υπάρχει λιγότερη
διαθέσιμη αιµοσφαιρίνη για να μεταφέρει οξυγόνο. Συνιστάται η διενέργεια περαιτέρω αξιολόγησης πέραν
της παλμικής οξυμετρίας.

•
•

Διάφορες καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν ανακριβείς μετρήσεις του αισθητήρα.
Εσφαλμένη εφαρμογή του συνιστώμενου αισθητήρα
Η τοποθέτηση του συνιστώμενου αισθητήρα σε άκρο με περιχειρίδα πιεσόμετρου, αρτηριακό καθετήρα ή
ενδοαγγειακή γραμμή
Το φως του περιβάλλοντος ή/και ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
Παράλειψη κάλυψης του σημείου του αισθητήρα με αδιαφανές υλικό όταν λειτουργεί υπό συνθήκες έντονου
φωτός περιβάλλοντος
Υπερβολική κίνηση του ασθενή
Σκούρο χρώμα δέρματος
Ενδοαγγειακές χρωστικές ή εξωτερική εφαρμογή χρώματος, όπως βερνίκι νυχιών ή κρέμα με χρώμα

•
•
•
•
•
•
•

Η απώλεια του σήματος παλμού μπορεί να προκύψει για διάφορους λόγους.
Ο συνιστώμενος αισθητήρας έχει εφαρμοστεί πολύ σφιχτά
Διόγκωση περιχειρίδας πιεσόμετρου στο ίδιο άκρο όπου έχει τοποθετηθεί ο αισθητήρας
Αρτηριακή έμφραξη κοντά στον συνιστώμενο αισθητήρα
Ανεπαρκής περιφερειακή αιμάτωση

•
•
•
•

Αν δημιουργείται πρόβλημα από τις κινήσεις του ασθενή, δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
Επαληθεύστε την ορθή και ασφαλή εφαρμογή του συνιστώμενου αισθητήρα.
Μετακινήστε τον αισθητήρα σε θέση εφαρμογής με μικρότερη δραστηριότητα.
Χρησιμοποιήστε αισθητήρα με αυτοκόλλητο που βελτιώνει την επαφή με το δέρμα του ασθενή.
Χρησιμοποιήστε νέο αισθητήρα με καινούριο αυτοκόλλητο.
Κρατήστε τον ασθενή ακίνητο, αν είναι εφικτό.

•
•
•
•
•

Αν ο ασθενής έχει ανεπαρκή αιμάτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα SpO2 Nellcor™
μετώπου (MAXFAST) ο οποίος παρέχει ανώτερη ανίχνευση παρουσία αγγειοσυστολής. Οι αισθητήρες SpO2 Nellcor™
μετώπου λειτουργούν ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε ασθενείς που βρίσκονται σε ύπτια θέση. Σε συνθήκες ανεπαρκούς
αιμάτωσης, οι αισθητήρες SpO2 Nellcor™ μετώπου αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στις τιμές SpO2 έως και 60
δευτερόλεπτα νωρίτερα από έναν αισθητήρα δακτύλου.
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Σελίδα 13

Ενότητα 9 Διαμόρφωση του SpO2
Εμφάνιση πλαισίου παραμέτρων SpO2

Το εύρος εμφάνισης SpO2 είναι 1-100%. Η τιμή «---» υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη μέτρηση. Το εύρος εμφάνισης
της συχνότητας παλμών είναι 1-240 bpm. Η τιμή «---» υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη μέτρηση.
Σημείωση: Το SpO2 και η συχνότητα παλμών ενημερώνονται κάθε δευτερόλεπτο.

Διαμόρφωση του SpO2 στόχου
1.

Πατήστε το πλαίσιο SpO2 στόχου στην οθόνη Home (Αρχική) ή επιλέξτε το μενού Patient (Ασθενής) για να ορίσετε
το SpO2 στόχος.

2.

Πατήστε το πλαίσιο παραμέτρων %SpO2 στόχου στην οθόνη αφής και ορίστε το SpO2 στόχου του ασθενή
χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής ρυθμίσεων.

3.

Ορίστε το εύρος στόχο πατώντας τα πλαίσια παραμέτρων %SpO2 Upper/Lower Range (Υψηλότερο/χαμηλότερο
εύρος %SpO2) στην οθόνη αφής και ορίστε την ποσοστιαία διαφορά από το %SpO2 στόχο χρησιμοποιώντας το
κουμπί επιλογής ρυθμίσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση του εύρους στόχου δεν αλλάζει το SpO2 στόχο. Η ρύθμιση αυτή απλώς προσαρμόζει
τον χρόνο στον υπολογισμό εύρους κατά την προβολή των τάσεων.

Σελίδα 14
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Ενότητα 10 Διαμόρφωση του %O2
Στόχος και σκοπός: Το σύστημα αυτόματου ελέγχου %O2 χρησιμοποιεί τις μετρηθείσες τιμές SpO2 του ασθενή για τον
έλεγχο της παροχής %O2 με βάση τις ανάγκες του ασθενή. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματου ελέγχου
%O2, το σύστημα επιχειρεί να διατηρήσει το επίπεδο SpO2 του ασθενή κοντά ή ίσο με το προκαθορισμένο SpO2 στόχο
(βλ. επίσης Περισσότερες πληροφορίες).

1.

Επιλέξτε το μενού Patient (Ασθενής) για να ορίσετε τη λειτουργία %O2.

2.

Πατήστε το πλαίσιο παραμέτρων Backup %O2 (Εφεδρικό %O2) στην οθόνη αφής και ορίστε το Εφεδρικό %O2 του
ασθενή χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής ρυθμίσεων.

	
Σημείωση: Ανατρέξτε στην περιγραφή της Λειτουργίας %O2 έκτακτης ανάγκης στην επόμενη σελίδα για
περισσότερες πληροφορίες.

3.

Εισαγάγετε την κάρτα χρόνου της Μονάδας υποβοήθησης οξυγόνου και πατήστε Start Case (Έναρξη
περιστατικού). Όταν η κατάσταση του ασθενή είναι σταθερή, πατήστε το κουμπί αυτόματης λειτουργίας O2 για να
θέσετε τη συσκευή σε Αυτόματη λειτουργία (η προεπιλογή είναι η Χειροκίνητη).
 ημείωση: Για να ενεργοποιήσετε την Αυτόματη λειτουργία %O2, πρέπει να έχει εισαχθεί μια κάρτα χρόνου και να
Σ
έχει ξεκινήσει ένα περιστατικό ασθενή στη Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου.

4.

Στην οθόνη Home (Αρχική) εμφανίζεται το στοιχείο AUTO mode (Αυτόματη λειτουργία) και η Μονάδα
υποβοήθησης οξυγόνου θα ξεκινήσει την αυτόματη τιτλοποίηση %O2 με βάση το επίπεδο SpO2 του ασθενή και
το ρυθμισμένο %SpO2 στόχο. Το %O2 που παρέχεται από το Precision Flow μπορεί να κυμαίνεται από 21-100%,
εκτός αν έχει οριστεί Όριο %O2. Το παρεχόμενο %O2 προβάλλεται στην οθόνη του Precision Flow ή στην προβολή
γραφημάτων τάσης στην Αρχική οθόνη της Μονάδας υποβοήθησης οξυγόνου.
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Σελίδα 15

Ενότητα 10 Διαμόρφωση του %O2
Λειτουργία %O2 έκτακτης ανάγκης
Τις σύντομες στιγμές μη έγκυρων ή μη αξιόπιστων μετρήσεων SpO2 εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος που
υποδηλώνει την κατάσταση σφάλματος και η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου συνεχίζει να παρέχει το υπολογισμένο
%O2 έως ότου η μέτρηση SpO2 γίνει έγκυρη και αξιόπιστη.
Ενώ το σήμα SpO2 είναι μη έγκυρο ή μη αξιόπιστο, η παροχή %O2 ορίζεται στη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές:

•
•

Η ρύθμιση Εφεδρικού %O2.
Η ρύθμιση Γραμμής βάσης %O2, ένας αλγόριθμος που υπολογίζεται ως η τιμή που απαιτείται για να
διατηρηθεί ο ασθενής στο σημείο ρύθμισης SpO2 κατά το χρονικό διάστημα που η Μονάδα υποβοήθησης
οξυγόνου βρισκόταν σε Αυτόματη λειτουργία %O2.

•

Η μέση τιμή των τελευταίων τριών τιμών αυτόματου %O2 που χορηγήθηκε πριν από την αστοχία του SpO2.

Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου πραγματοποιεί αυτόματα έξοδο από την Αυτόματη λειτουργία υπό τις παρακάτω
συνθήκες:

•

Το κλινικό προσωπικό αλλάζει τις ρυθμίσεις %O2 στο Precision Flow. Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου
συμπεριφέρεται σύμφωνα με τη ρύθμιση Auto Mode Override (Παράκαμψη αυτόματης λειτουργίας).

•

Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου ανιχνεύει μη έγκυρη ή μη αξιόπιστη μέτρηση SpO2 όπως περιγράφηκε
παραπάνω για περισσότερο από 2 λεπτά.

Αν η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου έχει πραγματοποιήσει έξοδο από την Αυτόματη λειτουργία, ελέγξτε τον
ασθενή, την τοποθέτηση του αισθητήρα, τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις. Όταν ενδείκνυται κλινικώς, θέστε τη Μονάδα
υποβοήθησης οξυγόνου πάλι σε Αυτόματη λειτουργία στο μενού Patient (Ασθενής).

Ενότητα 11 Τερματισμός λειτουργίας συστήματος
Τερματισμός λειτουργίας συστήματος

1.

Στο μενού Patient (Ασθενής), επιλέξτε End Case (Τερματισμός περιστατικού).

2.

Για να τερματίσετε τη λειτουργία της Μονάδας υποβοήθησης οξυγόνου, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/
Απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και έπειτα αποσυνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό
AC από την πρίζα τοίχου AC.

Ενότητα 12 Προβολή γραφημάτων τάσης
Τα δεδομένα τάσης προβάλλονται στην Αρχική οθόνη. Προβάλλονται οι τιμές τάσης των SpO2 (μπλε) και %O2
(πράσινο), με τις πιο πρόσφατες τιμές στη δεξιά πλευρά της οθόνης και τις παλαιότερες στα αριστερά. Το Όριο
συναγερμού %O2 εμφανίζεται με την κόκκινη διακεκομμένη γραμμή. Η προβολή τάσης ενημερώνεται κάθε
δευτερόλεπτο. Τα δεδομένα τάσης μπορούν επίσης να προβληθούν στην οθόνη Trend (Τάση), όπου μπορεί να
προσαρμοστεί ο χρόνος προβολής της τάσης.
Στην οθόνη Trend (Τάση), τα δεδομένα τάσης μπορούν να προβληθούν και η προβολή να τροποποιηθεί
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά περιήγησης.

Ενότητα 13 Καταχώρηση μεταβλητών
Οι παρακάτω μεταβλητές καταχωρούνται σε διαστήματα του ενός δευτερολέπτου και αποθηκεύονται επ’ αόριστον
στη μόνιμη μνήμη.  Η μόνιμη μνήμη διατηρεί τις ρυθμίσεις της ακόμα και έπειτα από απώλεια της τροφοδοσίας ή την
απενεργοποίηση του συστήματος.

•
•
•

Σελίδα 16

Ημερομηνία και ώρα
Λειτουργία O2
SpO2 στόχος
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Ενότητα 13 Καταχώρηση μεταβλητών

•
•
•
•
•
•
•

SpO2
%O2
Συχνότητα παλμών
Ποσοστιαία διαμόρφωση
Όριο συναγερμού O2
Παροχή (L/min)
Θερμοκρασία

Ενότητα 14 Καθαρισμός και απολύμανση
Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται μεταξύ των χρήσεων σε διαφορετικούς
ασθενείς. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διασφαλίσετε μια καθαρή και απολυμασμένη συσκευή.

•
•
•

Σκουπίστε την κύρια μονάδα με ένα μαντηλάκι Super Sani-Cloth®.
Εξετάστε την για ορατές ακαθαρσίες. Αν υπάρχουν ορατές ακαθαρσίες, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα (π.χ. μια
βούρτσα Spectrum M16) για να αφαιρέσετε τις ορατές ακαθαρσίες.
Βρέξτε τη μονάδα με ένα άλλο μαντηλάκι Super Sani-Cloth®. Διατηρήστε την επιφάνεια βρεγμένη για τουλάχιστον
έξι λεπτά. Χρησιμοποιήστε πρόσθετα μαντηλάκια Super Sani-Cloth® αν απαιτείται.
Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη, οργανικούς διαλύτες ή δραστικά καθαριστικά.

Για τις οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης του Precision Flow, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης του Precision Flow.
Για τις οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης του αισθητήρα SpO2 και του καλωδίου ασθενή, ανατρέξτε στις οδηγίες που
παρέχονται με τον αισθητήρα.

Ενότητα 15 Λήψη δεδομένων
1.

Συνδέστε τη μονάδα USB στη Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου.

2.

Στην οθόνη System (Σύστημα), επιλέξτε Case Data (Δεδομένα περιστατικού) και εισαγάγετε το PIN.

3.

Επιλέξτε το αρχείο ή τα αρχεία περιστατικών που θέλετε να λάβετε και πατήστε το κουμπί Download (Λήψη).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λήψη πολλών μεγάλων αρχείων περιστατικών ενδέχεται να χρειαστεί αρκετά λεπτά για να
ολοκληρωθεί.

4.

Μόλις αποθηκευτούν τα δεδομένα, πατήστε OK και αποσυνδέστε τη μονάδα USB.

5.

Κατά περίπτωση, διαγράψτε αρχεία περιστατικών για να εξοικονομήσετε χώρο στον τοπικό χώρο αποθήκευσης.

Ενότητα 16 Ενημερώσεις λογισμικού
1.

Συνδέστε τη μονάδα USB με το αρχείο λογισμικού στη Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου.

2.

Στην οθόνη System (Σύστημα), επιλέξτε Updates (Ενημερώσεις) και εισαγάγετε το PIN.

3.

Επιλέξτε Update Software (Ενημέρωση λογισμικού).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα θα πραγματοποιεί επανεκκίνηση σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης
λογισμικού.

Ενότητα 17 Τεκμηρίωση αναφοράς
Οι Οδηγίες χρήσης του Precision Flow βρίσκονται στον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση www.vapotherm.com
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Ενότητα 18 Αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη
Γενικά
Αν χρειάζεστε βοήθεια με τη Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου του συστήματος Vapotherm, επικοινωνήστε με την
τεχνική υποστήριξη της Vapotherm στη διεύθυνση TS@vtherm.com.
Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου διαθέτει μπαταρία που μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη. Αφαιρέστε την
πλάκα στερέωσης από το πίσω μέρος της Μονάδας υποβοήθησης οξυγόνου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη θήκη
μπαταρίας. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία και αντικαταστήστε την με μια καινούρια μπαταρία (Επικοινωνήστε με την
τεχνική υποστήριξη της Vapotherm στη διεύθυνση TS@vtherm.com).
Πριν από τη χρήση, πραγματοποιήστε οπτικό έλεγχο της οθόνης, του περιβλήματος και των καλωδίων για να
επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχει ορατή ζημιά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων: SpO2
Πιθανή αιτία

Ενέργεια
Ελέγξτε τις Οδηγίες χρήσης του αισθητήρα για να επαληθεύσετε την κατάλληλη χρήση και σωστή
εφαρμογή. Ελέγξτε τις συνδέσεις του αισθητήρα και του καλωδίου διασύνδεσης. Δοκιμάστε τον αισθητήρα
σε άλλο ασθενή ή/και δοκιμάστε άλλο αισθητήρα ή καλώδιο διασύνδεσης.

Η Αναζήτηση
παλμού εμφανίζεται
για περισσότερο
από 10
δευτερόλεπτα (πριν
πραγματοποιηθεί
οποιαδήποτε
μέτρηση).

Η αιμάτωση ενδέχεται να είναι ανεπαρκής και να μην είναι εφικτή η ανίχνευση των παλμών από τη
μονάδα. Ελέγξτε τον ασθενή. Δοκιμάστε τη μονάδα σε άλλο άτομο. Αλλάξτε το σημείο του αισθητήρα.
Δοκιμάστε άλλο τύπο αισθητήρα Nellcor™.
Τυχόν παρεμβολές ενδέχεται να εμποδίζουν τη μονάδα να ανιχνεύσει τον παλμό. Κρατήστε τον ασθενή
ακίνητο, αν είναι εφικτό. Επαληθεύστε ότι ο αισθητήρας έχει εφαρμοστεί γερά και αντικαταστήστε τον
αν είναι απαραίτητο. Αλλάξτε το σημείο του αισθητήρα. Τυχόν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ενδέχεται
να εμποδίζουν τη μονάδα να ανιχνεύσει τον παλμό. Απομακρύνετε την πηγή των παρεμβολών ή/και
προσπαθήστε να σταθεροποιήστε το περιβάλλον.
Χρησιμοποιήστε έναν τύπο αισθητήρα που είναι ανεκτικός σε περισσότερη κίνηση από τον ασθενή, όπως
ένας αυτοκόλλητος αισθητήρας Nellcor™.
Ο αισθητήρας ενδέχεται να είναι πολύ σφιχτός, ενδέχεται να υπάρχει υπερβολικό φως περιβάλλοντος,
ή ο αισθητήρας ενδέχεται να βρίσκεται σε άκρο με περιχειρίδα πιεσόμετρου, αρτηριακό καθετήρα ή
ενδοαγγειακή γραμμή. Επανατοποθετήστε τον αισθητήρα αν είναι απαραίτητο.
Ελέγξτε την κατάσταση του ασθενή.
Η αιμάτωση ενδέχεται να είναι ανεπαρκής και να μην είναι εφικτή η ανίχνευση των παλμών από τη
μονάδα. Δοκιμάστε το σύστημα παρακολούθησης σε έναν άλλο ασθενή. Αλλάξτε το σημείο του αισθητήρα
ή/και δοκιμάστε άλλο τύπο αισθητήρα Nellcor™.

Η Αναζήτηση
παλμού
εμφανίζεται αφού
πραγματοποιηθούν
επιτυχείς μετρήσεις.

Τυχόν παρεμβολές ενδέχεται να εμποδίζουν τη μονάδα να ανιχνεύσει τον παλμό. Επαληθεύστε ότι ο
αισθητήρας έχει εφαρμοστεί γερά και αντικαταστήστε τον αν είναι απαραίτητο. Αλλάξτε το σημείο του
αισθητήρα. Χρησιμοποιήστε έναν τύπο αισθητήρα που είναι ανεκτικός σε περισσότερη κίνηση από τον
ασθενή, όπως ένας αυτοκόλλητος αισθητήρας Nellcor™. Τυχόν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ενδέχεται
να εμποδίζουν το σύστημα παρακολούθησης να ανιχνεύσει τον παλμό. Απομακρύνετε την πηγή των
παρεμβολών ή/και προσπαθήστε να σταθεροποιήστε το περιβάλλον.
Ο αισθητήρας ενδέχεται να είναι πολύ σφιχτός, ενδέχεται να υπάρχει υπερβολικό φως περιβάλλοντος,
ή ο αισθητήρας ενδέχεται να βρίσκεται σε άκρο με περιχειρίδα πιεσόμετρου, αρτηριακό καθετήρα ή
ενδοαγγειακή γραμμή. Επανατοποθετήστε τον αισθητήρα αν είναι απαραίτητο.

Το μόνιτορ φαίνεται
να λειτουργεί αλλά
δεν καταγράφει
δεδομένα του
ασθενή.

Βεβαιωθείτε ότι και ο αισθητήρας παλμικής οξυμετρίας και το καλώδιο διασύνδεσης είναι προϊόντα Nellcor™.

Τα δεδομένα του
ασθενή φαίνονται
αμφισβητήσιμα.

Πραγματοποιήστε επαναφορά της μονάδας.

Διακεκομμένα ή
κατεστραμμένα
δεδομένα ασθενή.

Πραγματοποιήστε επαναφορά της μονάδας.

Σελίδα 18

Αν αναφέρονται παρεμβολές, βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας Nellcor™ είναι γερά συνδεδεμένος και ο
ασθενής παραμένει ακίνητος.
Ελέγξτε αν αναφέρεται απώλεια του σήματος παλμού. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας Nellcor™ είναι γερά
συνδεδεμένος.

Ελέγξτε τις συνδέσεις του αισθητήρα και του καλωδίου διασύνδεσης.

Ελέγξτε τις συνδέσεις του αισθητήρα και του καλωδίου διασύνδεσης.
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Ενότητα 19 Προδιαγραφές
Φυσικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις:

Ύψος 9”, πλάτος 9”, βάθος 4”

Βάρος:

4,1 lb.

Στερέωση:

Διάταξη στερέωσης σε στατώ VESA της Μονάδας υποβοήθησης οξυγόνου

Συνδέσεις:

Μέσω του καλωδίου επικοινωνίας της Μονάδας υποβοήθησης οξυγόνου με το
Precision Flow

Απαιτήσεις συστήματος
Τροφοδοσία:

Το παρεχόμενο τροφοδοτικό 12 V DC λειτουργεί στα 100-240 V AC, 18 W, 47-63 Hz
Αυτό το τροφοδοτικό παρέχει μαγνητική απομόνωση της Μονάδας υποβοήθησης
οξυγόνου από την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Μπαταρία:

Ιόντων λιθίου, 34-37 Wh, εσωτερική

Εξωτερικός φορτιστής μπαταρίας:

Δ/Ι

Περιβάλλον
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 18-30 °C
Λειτουργίας:

Αποθήκευσης και αποστολής:

Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: 20-90% RH χωρίς συμπύκνωση
Πίεση περιβάλλοντος: Τυπική ατμοσφαιρική (να μη χρησιμοποιείται σε υπερβαρικές
συνθήκες)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -10- +50 °C
Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: 20-90% RH

Επαφή με τον ασθενή:

Εμμέσως μέσω του αισθητήρα SpO2 και της κάνουλας O2 του Precision Flow

Προστασία από είσοδο υγρών:

IPX2 – Προστασία από νερό που στάζει

Ηχητική πίεση συναγερμού

Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - μέγιστη 65 dBA στη ρύθμιση έντασης ήχου 10

Υψόμετρο λειτουργίας

2000 μέτρα

Είσοδοι
Αισθητήρες:

Συνδετήρας SpO2 για τη διασύνδεση ασθενή Nellcor

Επικοινωνία με εξωτερικές συσκευές:

Σύνδεση με το Precision Flow μέσω του καλωδίου επικοινωνίας της Μονάδας
υποβοήθησης οξυγόνου

Έξοδοι
Σύνδεση RJ45:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η σύνδεση αυτή δεν προορίζεται για σύνδεση με δίκτυο.
Είναι μόνο για χρήση από τη Vapotherm.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα Μονάδας υποβοήθησης οξυγόνου αποτελείται από τη Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου
και το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC. Το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC είναι συσκευή κατηγορίας προστασίας I.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να συνδέεται μόνο με παροχή
ηλεκτρικής τροφοδοσίας που διαθέτει προστατευτική γείωση.
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Ενότητα 19 Προδιαγραφές
Πρότυπα
IEC 60601-1:2005 (Τρίτη έκδοση) +
CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 +
A1:2012 (ή επανεκτύπωση
IEC 60601-1: 2012)
IEC 60601-1-10:2007, AMD1:2013
για χρήση σε συνδυασμό με το
IEC 60601-1:2005, COR1:2006,
COR2:2007, AMD1:2012

Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και
ουσιώδη επίδοση
Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές – Μέρος 1-10: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια
και ουσιώδη επίδοση – Συμπληρωματικό πρότυπο: Απαιτήσεις για την ανάπτυξη
φυσιολογικών ελεγκτών κλειστού βρόχου (Συναινετικό πρότυπο του FDA με
Αναγνωριστικό αριθμό FR 19-9)

IEC 60601-1-6:2010, AMD1:2013
για χρήση σε συνδυασμό με το
IEC 62366:2007, AMD1:2014 και
Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές – Μέρος 1-6: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια
IEC 60601-1:2005, COR1:2006,
και ουσιώδη επίδοση – Συμπληρωματικό πρότυπο: Δυνατότητα χρήσης
COR2:2007, AMD1: 2012 ή ισοδύναμη
ενοποιημένη έκδοση του IEC 606011:2012 (Έκδοση 3.1)

IEC 60601-1- 8: 2006 (Δεύτερη
έκδοση) + Am.1: 2012 για χρήση σε
συνδυασμό με το IEC 60601-1: 2005
(Τρίτη έκδοση) + Am.1: 2012

Μέρος 1-8: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση –
Συμπληρωματικό πρότυπο: Γενικές απαιτήσεις, δοκιμές και καθοδήγηση για
συστήματα συναγερμού σε ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές και ιατρικά ηλεκτρικά
συστήματα

IEC 60601-1-2. Έκδ. 4.0 (2014-02)

Γενικές απαιτήσεις ασφαλείας – Συμπληρωματικό πρότυπο: Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα – Απαιτήσεις και δοκιμές

ISO 80601-2-61:2017, COR1:2018
για χρήση με το IEC 60601-1:2005,
COR1:2006, COR2:2007, AMD1:2012

Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές – Μέρος 2-61: Ειδικές απαιτήσεις για τη βασική
ασφάλεια και την ουσιώδη επίδοση εξοπλισμού παλμικής οξυμετρίας

IEC 62304:2006 (Πρώτη έκδοση) +
A1:2015
(ή IEC 62304:2015 CSV)

Λογισμικό ιατρικών διατάξεων: Διεργασίες κύκλου ζωής λογισμικού

IEC 62366-1:2015

Ιατρικές συσκευές – Μέρος 1: Εφαρμογή της τεχνικής χρησιμότητας σε ιατρικές
συσκευές

Σελίδα 20
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Ενότητα 19 Προδιαγραφές
Προδιαγραφές ακρίβειας του NellcorTM
Κορεσμός1

Ακρίβεια

Ενήλικες2,3

70 έως 100% ± 2 ψηφία

Νεογνά4,5

70 έως 100% ± 2 ψηφία

Χαμηλός κορεσμός ενηλίκων και νεογνών

60 έως 80% ± 3 ψηφία

Χαμηλή αιμάτωση6

70 έως 100% ± 2 ψηφία

2,3,4

Ενήλικες και νεογνά με κίνηση

70 έως 100% ± 3 ψηφία

Κορεσμός1

Ακρίβεια

2,7

Ενήλικες

2,3

και νεογνά

20 έως 250 bpm ± 3 ψηφία

4,5

Χαμηλή αιμάτωση6

20 έως 250 bpm ± 3 ψηφία

Ενήλικες και νεογνά με κίνηση

2,7

20 έως 250 bpm ± 3 ψηφία

1. Η ακρίβεια κορεσμού διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του αισθητήρα. Βλ. Πίνακα προδιαγραφών ακρίβειας κορεσμού οξυγόνου Nellcor™
PT00098565.
2. Οι προδιαγραφές ακρίβειας επικυρώθηκαν χρησιμοποιώντας μετρήσεις από υγιείς, μη καπνιστές ενήλικες εθελοντές κατά τη διάρκεια
μελετών ελεγχόμενης υποξίας που καλύπτουν τα καθορισμένα εύρη κορεσμού. Τα υποκείμενα προέρχονταν από τον τοπικό πληθυσμό
και περιλάμβαναν άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18-50 ετών που κάλυπταν ένα εύρος αποχρώσεων επιδερμίδας. Οι μετρήσεις SpO2 με
το παλμικό οξύμετρο συγκρίθηκαν με τις τιμές SaO2 ληφθέντων δειγμάτων αίματος, οι οποίες μετρήθηκαν με αιματοξυμετρία. Όλες οι
ακρίβειες εκφράζονται ως ±1 SD. Καθώς οι μετρήσεις του εξοπλισμού του παλμικού οξύμετρου είναι στατιστικά κατανεμημένες, περίπου
τα δύο τρίτα των μετρήσεων αναμένεται να εμπίπτουν σε αυτό το εύρος ακρίβειας (ARMS).
3. Οι προδιαγραφές ενηλίκων εμφανίζονται για τους αισθητήρες OxiMax™ MAXA και MAXN με το παλμικό οξύμετρο.
4. Οι προδιαγραφές νεογνών εμφανίζονται για τους αισθητήρες OxiMax™ MAXN με το παλμικό οξύμετρο.
5. Η κλινική λειτουργικότητα έχει καταδειχθεί σε πληθυσμό νοσηλευόμενων νεογνών ασθενών. Η παρατηρούμενη ορθότητα του SpO2
ήταν 2,5% σε μελέτη 42 ασθενών με ηλικίες από 1 έως 23 ημέρες, βάρους από 750 έως 4.100 γραμμάρια και έγιναν 61παρατηρήσεις που
καλύπτουν εύρος 77% έως 98% SaO2.
6. Οι προδιαγραφές ισχύουν για την απόδοση του καλωδίου του συστήματος παρακολούθησης. Η ακρίβεια των μετρήσεων όταν
παρατηρείται χαμηλή αιμάτωση (πλάτος διαμόρφωσης παλμού που ανιχνεύθηκε με υπέρυθρες 0,03% έως 1,5%) επικυρώθηκε
χρησιμοποιώντας σήματα που παρέχονται από προσομοιωτή ασθενούς. Οι τιμές SpO2 και συχνότητας παλμών κυμαίνονταν εντός
του εύρους παρακολούθησης σε ένα εύρος συνθηκών εξασθενημένων σημάτων και συγκρίθηκαν με τον γνωστό αληθή κορεσμό και τη
συχνότητα παλμών των σημάτων εισόδου.
7. Η απόδοση κίνησης επικυρώθηκε κατά τη διάρκεια μιας ελεγχόμενης μελέτης υποξίας του αίματος σε ένα εύρος SaO2 από 70% έως
98,9% και ένα πρόχειρο δείγμα καρδιακού ρυθμού εύρους 41-105 bpm. Τα υποκείμενα εκτέλεσαν κινήσεις τριψίματος και χτυπήματος
πλάτους 1-2 cm ανά μη τακτά διαστήματα (με τυχαίες αλλαγές) και με μια τυχαία διαφοροποίηση στη συχνότητα μεταξύ 1-4 Hz. Η
μέση ποσοστιαία διαμόρφωση σε περιόδους ηρεμίας ήταν 3,28, ενώ σε περιόδους κίνησης 4,05. Η απόδοση της κίνησης σε όλο το
καθορισμένο εύρος της συχνότητας παλμών επικυρώθηκε με τη χρήση συνθετικών σημάτων από έναν προσομοιωτή ασθενή ο οποίος
αποτελούνταν από αντιπροσωπευτικά καρδιακά στοιχεία και στοιχεία ψευδενδείξεων σήματος. Πεδίο εφαρμογής: Αισθητήρες OxiMax™
MAXA, MAXAL, MAXP, MAXI και MAXN.

Παραπομπές
Για τις προδιαγραφές του Vapotherm Precision Flow, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης του Precision Flow.
Για τις προδιαγραφές του αισθητήρα SpO2, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τον αισθητήρα.
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Ενότητα 20 Μηνύματα συναγερμού και ενημερωτικά μηνύματα
Η ουσιώδης επίδοση της συσκευής είναι η σωστή παροχή κατάλληλου FiO2 με βάση την κλινική ανάγκη του ασθενή
όπως απεικονίζεται στη μέτρηση SpO2 του. Ο χρήστης πρέπει να ανταποκρίνεται καταλλήλως στους συναγερμούς για
να διασφαλίσει ότι διατηρείται η ουσιώδης επίδοση της συσκευής.
Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου δεν παρέχει συναγερμούς SpO2. Πρέπει να χρησιμοποιείται ξεχωριστή και
ανεξάρτητη παρακολούθηση του ασθενή.
Η καθυστέρηση κατάστασης συναγερμού είναι ο χρόνος μεταξύ του συμβάντος του ασθενή και της στιγμής που η
Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου ανιχνεύει το πρόβλημα. Η καθυστέρηση εμφάνισης σήματος συναγερμού είναι ο
χρόνος μεταξύ της στιγμής που η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου ανιχνεύει το πρόβλημα και της ενεργοποίησης του
συναγερμού. Η μέγιστη καθυστέρηση είναι περίπου 1 δευτερόλεπτο.
Τα παρακάτω Μηνύματα συναγερμού και ενημερωτικά μηνύματα εμφανίζονται όταν ένα Περιστατικό είναι Ενεργό και
όταν η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου βρίσκεται σε Αυτόματη λειτουργία. Το %O2 έκτακτης ανάγκης παρέχεται όταν
απουσιάζει το σήμα SpO2 .

Μήνυμα συναγερμού μεσαίας προτεραιότητας

Ενέργεια και αντιμετώπιση προβλήματος

Battery Low - Shutdown Imminent (Χαμηλή στάθμη
μπαταρίας - Επικείμενος τερματισμός λειτουργίας)

Συνδέστε τη Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου σε εξωτερική παροχή
τροφοδοσίας

Check SpO2  - Defective Sensor (Ελέγξτε το SpO2 Ελαττωματικός αισθητήρας)

Αντικαταστήστε τον αισθητήρα, μεταβείτε σε ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία
ή τερματίστε το περιστατικό

Check SpO2  - Incompatible Sensor (Ελέγξτε το
SpO2 - Μη συμβατός αισθητήρας)

Αντικαταστήστε τον αισθητήρα, μεταβείτε σε ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία
ή τερματίστε το περιστατικό

Check SpO2  - No Sensor Connected (Ελέγξτε το
SpO2 - Δεν έχει συνδεθεί αισθητήρας)

Επανασυνδέστε αισθητήρα με καλό σήμα, μεταβείτε σε ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ
λειτουργία ή τερματίστε το περιστατικό

Check SpO2  - Unrecognized Sensor (Ελέγξτε το
SpO2 - Μη αναγνωρισμένος αισθητήρας)

Αντικαταστήστε τον αισθητήρα, μεταβείτε σε ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία
ή τερματίστε το περιστατικό

Insert Time Card or End Case [Εισαγάγετε την
κάρτα χρόνου ή επιλέξτε End Case (Τερματισμός
περιστατικού)]

Η κάρτα χρόνου έληξε ή αφαιρέθηκε. Εισαγάγετε την κάρτα χρόνου ή
τερματίστε το περιστατικό

Precision Flow Communication Error (Σφάλμα
επικοινωνίας Precision Flow)

Αποκαταστήστε τη σύνδεση του Precision Flow, μεταβείτε σε
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία ή τερματίστε το περιστατικό

Precision Flow Invalid Software Version (Μη έγκυρη
έκδοση λογισμικού Precision Flow)

Αποκαταστήστε τη σύνδεση του Precision Flow ή τερματίστε το
περιστατικό και ενημερώστε το λογισμικό του Precision Flow

SpO2 Communication Error (Σφάλμα επικοινωνίας
SpO2)

Η ειδοποίηση αποκαθίσταται μόνη της, μεταβείτε σε ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ
λειτουργία ή τερματίστε το περιστατικό

System was Reset due to Watchdog Timeout (Έγινε
επαναφορά του συστήματος λόγω χρονικού ορίου
επιτήρησης) Check Settings (Ελέγξτε τις ρυθμίσεις)

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, την οθόνη αφής
ή περιστρέψτε το κουμπί επιλογής ρυθμίσεων

Σελίδα 22
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Ενότητα 20 Μηνύματα συναγερμού και ενημερωτικά μηνύματα
Αθόρυβο ενημερωτικό μήνυμα

Ενέργεια και αντιμετώπιση προβλήματος

%O2 Above Limit* (%O2 πάνω από το όριο)

Αυξήστε το Όριο συναγερμού %O2 ή μεταβείτε σε ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ
λειτουργία

Battery Backup In Use (Χρήση εφεδρικής
μπαταρίας)

Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου βρίσκεται σε λειτουργία
μπαταρίας. Όταν χάνεται η εξωτερική τροφοδοσία, η μονάδα
μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία μπαταρίας.

Battery Low (Χαμηλή ισχύς μπαταρίας)

Συνδέστε τη Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου σε εξωτερική
παροχή τροφοδοσίας

Check Precision Flow (Ελέγξτε το Precision Flow)

Διαγράψτε τον συναγερμό Precision Flow και βεβαιωθείτε ότι
βρίσκεται σε λειτουργία εκτέλεσης και είναι παρούσες και οι δύο
πηγές αέρα και O2.

Check SpO2  - Interference Detected* (Ελέγξτε το
SpO2 - Ανιχνεύθηκε παρεμβολή)

Επανασυνδέστε αισθητήρα με καλό σήμα

Check SpO2  - Pulse Search* (Ελέγξτε το SpO2 Αναζήτηση παλμού)

Επανασυνδέστε αισθητήρα με καλό σήμα

Check SpO2  - Sensor Off Patient* (Ελέγξτε το
SpO2 - Αισθητήρας εκτός ασθενή)

Επανασυνδέστε αισθητήρα με καλό σήμα

Local Storage is Low (Ο τοπικός χώρος
αποθήκευσης εξαντλείται)

Διαγράψτε τα αρχεία δεδομένων προηγούμενων περιστατικών από
τον τοπικό χώρο αποθήκευσης

Local Storage is Full (Ο τοπικός χώρος
αποθήκευσης είναι πλήρης)

Διαγράψτε τα αρχεία δεδομένων προηγούμενων περιστατικών από
τον τοπικό χώρο αποθήκευσης

SpO2 Target > 95% (SpO2 στόχος > 95%)

Αλλάξτε το SpO2 στόχο σε 95% ή χαμηλότερο

SpO2 Target < 85% (SpO2 στόχος < 85%)

Αλλάξτε το SpO2 στόχο σε 85% ή υψηλότερο

Time Near Expiration (Χρόνος κοντά στη λήξη)

Εισαγάγετε νέα κάρτα χρόνου πριν λήξει ο χρόνος ή τερματίστε το
περιστατικό

* Αυτά τα αθόρυβα ενημερωτικά μηνύματα γίνονται συναγερμοί μεσαίας προτεραιότητας αν δεν διορθωθούν εντός
2 λεπτών.
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Ενότητα 21 Ορολογία
Ορολογία και ακρωνύμια
Δύσπνοια

Δυσκολία στην αναπνοή ή αποπνικτικό αίσθημα

ΧΑΠ

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Νορμοξαιμία

Φυσιολογικά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα

Υποξαιμία

Χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα

Υπεροξαιμία

Υπερβολικά υψηλά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα / οξύτητα αίματος

Ελεγκτής PID

Αναλογικός-ολοκληρωτικός-διαφορικός ελεγκτής

Ενότητα 22 Περισσότερες πληροφορίες
Αυτόματος έλεγχος FiO2
Το σύστημα αυτόματου ελέγχου FiO2 χρησιμοποιεί τις μετρηθείσες τιμές SpO2 του ασθενή για τον έλεγχο της παροχής
FiO2 με βάση τις ανάγκες του ασθενή. Το σύστημα επιχειρεί να διατηρήσει το επίπεδο SpO2 του ασθενή κοντά ή ίσο με το
προκαθορισμένο SpO2 στόχο μέσω της συνεχούς τιτλοποίησης του παρεχόμενου FiO2 βάσει του μετρημένου SpO2. Το
σύστημα ανταποκρίνεται τόσο στις παροδικές αλλαγές στο SpO2 όσο και στις μακροπρόθεσμες αλλαγές στις απαιτήσεις
FiO2 του ασθενή.
Ο αλγόριθμος ελέγχου δημιουργεί έναν βρόχο ανάδρασης εντός του συστήματος παροχής αερίου. Συγκρίνει τη μέτρηση
SpO2 του ασθενή με αυτήν του προκαθορισμένου SpO2 στόχου και ρυθμίζει ανάλογα τον ρυθμό παροχής FiO2. Ο
αλγόριθμος πραγματοποιεί σχεδόν άμεσες προσαρμογές (εντός 10 δευτερολέπτων) στις αλλαγές στις μετρήσεις SpO2,
μαθαίνει από τις προηγούμενες αλλαγές και αναμένει βραχυπρόθεσμες αλλαγές ενεργώντας, έτσι, ως ένας αναλογικόςολοκληρωτικός-διαφορικός ελεγκτής (ελεγκτής PID).
Για παράδειγμα, ο αλγόριθμος μπορεί να πραγματοποιήσει τις εξής αυτόματες προσαρμογές στην παροχή FiO2:

•
•

•

Κατά τη διάρκεια περιόδων νορμοξαιμίας, όταν η μέτρηση SpO2 είναι σταθερή και παραμένει πάνω από το
προκαθορισμένο SpO2 στόχο, ο αλγόριθμος ξεκινάει μια σταδιακή αποδέσμευση/μείωση της παροχής FiO2.
Μόλις οι μετρήσεις SpO2 πέσουν κάτω από το προκαθορισμένο SpO2 στόχο, δεν πραγματοποιείται περαιτέρω
αποδέσμευση.
Κατά τη διάρκεια περιόδων υποξαιμίας (μέτρηση SpO2 < σημείο ρύθμισης SpO2 στόχου), ο αλγόριθμος ξεκινάει
μια αύξηση στην παροχή FiO2, εντός 10 δευτερολέπτων από την ανίχνευση της υποξαιμίας. Η παροχή FiO2
στη συνέχεια αυξάνεται συνεχώς ενώ παραμένει η υποξαιμία. Ο ρυθμός αύξησης του FiO2 είναι ανάλογος της
σοβαρότητας της υποξαιμίας.
Κατά τη διάρκεια περιόδων υπεροξαιμίας (μέτρηση SpO2 > σημείο ρύθμισης SpO2 στόχου), ο αλγόριθμος
ξεκινάει μια μείωση της παροχής FiO2. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της υπεροξαιμίας, η μείωση ξεκινάει εντός 10
δευτερολέπτων, οδηγώντας σε αυξημένη και παρατεταμένη μείωση εφόσον ο ασθενής παραμένει σε κατάσταση
υπεροξαιμίας.
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Παράρτημα Α
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

•
•
•
•

Ο φορητός εξοπλισμός επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών όπως
καλώδια κεραίας και εξωτερικές κεραίες) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρότερη από 30 cm
(12 ίντσες) από οποιοδήποτε τμήμα του συστήματος Precision Flow® με Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου,
συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που καθορίζονται από τη Vapotherm. Διαφορετικά, μπορεί να
προκληθεί υποβάθμιση της απόδοσης αυτού του εξοπλισμού.
Η χρήση αυτού του εξοπλισμού δίπλα σε ή στοιβαγμένο πάνω σε άλλο εξοπλισμό πρέπει να αποφεύγεται
καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία. Σε περίπτωση που αυτή η χρήση είναι
απαραίτητη, πρέπει να παρακολουθείτε αυτόν τον εξοπλισμό και τον κοντινό του εξοπλισμό για να
επαληθεύσετε ότι λειτουργούν κανονικά.
Η χρήση διαφορετικών παρελκομένων, μετατροπέων και καλωδίων από αυτά που καθορίζονται ή παρέχονται
από τον κατασκευαστή αυτού του εξοπλισμού ενδέχεται να προκαλέσει αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές
εκπομπές ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ατρωσία του εξοπλισμού αυτού και να έχει ως αποτέλεσμα την
εσφαλμένη λειτουργία.
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή – ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που
καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της Μονάδας υποβοήθησης οξυγόνου πρέπει να
εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε παρόμοιο περιβάλλον.
Δοκιμή εκπομπών
Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων

Συμμόρφωση

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – οδηγίες

Ομάδα 1

Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου χρησιμοποιεί ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική της λειτουργία.
Συνεπώς, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων της είναι πολύ
χαμηλές και δεν είναι πιθανόν να προκαλέσουν παρεμβολές
σε παρακείμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

CISPR 11

Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων

Κατηγορία Α

CISPR 11
Εκπομπές αρμονικών
IEC 61000-3-2

Εκπομπές από
διακυμάνσεις τάσης/
τρεμόσβημα
IEC 61000-3-3

Κατηγορία Α

Συμμορφώνεται

Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου είναι κατάλληλη για
χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις, εκτός από τις οικιακές, και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές εγκαταστάσεις και σε
εγκαταστάσεις άμεσα συνδεδεμένες με το δημόσιο δίκτυο
παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης το οποίο τροφοδοτεί
κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, εφόσον ληφθεί
υπόψη η παρακάτω προειδοποίηση:
Προειδοποίηση: Ο εξοπλισμός/το σύστημα προορίζεται
για χρήση μόνο από επαγγελματίες υγείας. Ο εξοπλισμός/
το σύστημα μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές ή
να διαταράξει τη λειτουργία παρακείμενου εξοπλισμού.
Ενδέχεται να είναι απαραίτητη η λήψη περιοριστικών
μέτρων, όπως ο αναπροσανατολισμός ή η αλλαγή της θέσης
της Μονάδας υποβοήθησης οξυγόνου ή η θωράκιση της
τοποθεσίας.
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Παράρτημα Α

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή – ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω.
Ο πελάτης ή ο χρήστης της Μονάδας υποβοήθησης οξυγόνου πρέπει να εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε παρόμοιο περιβάλλον.
Δοκιμή ΑΤΡΩΣΙΑΣ

Ηλεκτροστατική
εκκένωση (ESD)
IEC 61000-4-2

Ηλεκτρικές ταχείες
αιφνίδιες
μεταβολές/ριπές
IEC 61000-4-4

Υπέρταση
IEC 61000-4-5

Βυθίσεις τάσης,
σύντομες
διακοπές και
μεταβολές τάσης
σε γραμμές
εισόδου
τροφοδοσίας
ρεύματος
IEC 61000-4-11

Μαγνητικό πεδίο
συχνότητας ισχύος
(50/60Hz)
IEC 61000-4-8

Επίπεδο δοκιμής IEC 60601

± 8 kV επαφής
± 2, 4, 8 και 15 kV αέρα

Επίπεδο συμμόρφωσης

± 8 kV
± 2, 4, 8 και 15 kV αέρα

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον –
οδηγίες
Τα δάπεδα πρέπει να είναι από ξύλο,
τσιμέντο ή με κεραμικά πλακίδια. Αν
τα δάπεδα καλύπτονται από συνθετικό
υλικό, η σχετική υγρασία πρέπει να είναι
τουλάχιστον 30%.
Χρόνος αναμονής 10 δευτερολέπτων
μεταξύ εκκενώσεων.

± 2 kV για γραμμές τροφοδοσίας
ρεύματος
± 1 kV για γραμμές εισόδου/
εξόδου
Ρυθμός επανάληψης 100 kHz
± 0,5, 1 και 2 kV από γραμμή(ές)
σε γείωση
± 1 kV από γραμμή(ές) σε
γραμμή(ές)
<5% U
(>95% βύθιση σε U)
για 0,5 κύκλο με γωνία φάσης 0°,
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°
και 315°
40% U
(60% βύθιση σε U) για 5
κύκλους
70% U
(30% βύθιση σε U) για 25
κύκλους
<5% U
(>95% βύθιση σε U) για 5 δευτ.

30 A/m

± 2 kV
± 1 kV
Ρυθμός επανάληψης
100 kHz

± 0,5, 1 και 2 kV
± 1 kV

Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού
δικτύου θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνην
του ρεύματος που παρέχεται σε ένα τυπικό
εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον.
Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού
δικτύου θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνην
του ρεύματος που παρέχεται σε ένα τυπικό
εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με το πρότυπο

Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού
δικτύου θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνην
του ρεύματος που παρέχεται σε ένα τυπικό
εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον.
Αν ο χρήστης της Μονάδας υποβοήθησης
οξυγόνου απαιτεί συνεχή λειτουργία κατά τις
διακοπές της ηλεκτροδότησης, συνιστάται
η τροφοδοσία της Μονάδας υποβοήθησης
οξυγόνου από τροφοδοτικό αδιάλειπτης
παροχής ή μπαταρία.

30 A/m

Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ισχύος θα
πρέπει να είναι σε επίπεδα χαρακτηριστικά
μιας τυπικής θέσης σε ένα τυπικό εμπορικό
ή νοσοκομειακό περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ U είναι η τάση παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος πριν από την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής.
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Παράρτημα Α

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή – ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο
χρήστης της Μονάδας υποβοήθησης οξυγόνου πρέπει να εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε παρόμοιο περιβάλλον.
Δοκιμή
ΑΤΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΟΚΙΜΗΣ
IEC 60601

Επίπεδο
συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – οδηγίες
Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνιών
ραδιοσυχνοτήτων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά
σε οποιοδήποτε τμήμα του [ ή
], συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, σε απόσταση
διαχωρισμού μικρότερη από τη συνιστώμενη, η οποία
υπολογίζεται από την εξίσωση που ισχύει για τη συχνότητα
του πομπού.
Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού
d =1,2√P

Αγώγιμες
ραδιοσυχνότητες
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz έως 80 MHz
6 Vrms σε ζώνες ISM

3 Vrms
6 Vrms σε ζώνες
ISM

d =1,2√P 80 MHz έως 800 MHz
d =2,3√P 800 MHz έως 2,3 GHz
όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του πομπού σε
Watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού και d είναι
η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m).

Ακτινοβολούμενες
ραδιοσυχνότητες
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz έως 2,7 GHz

3 V/m

Οι εντάσεις πεδίου από σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτήτων,
όπως ορίζονται από έρευνα ηλεκτρομαγνητικού πεδίου α,
πρέπει να είναι μικρότερες από το επίπεδο συμμόρφωσης σε
κάθε εύρος συχνοτήτων.β
Μπορεί να προκύψουν παρεμβολές πλησίον εξοπλισμού που
φέρει ως σήμανση το παρακάτω σύμβολο:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 MHz και τα 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις καταστάσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση που προέρχεται από κατασκευές, αντικείμενα και ανθρώπους.
Οι εντάσεις πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως είναι οι σταθμοί βάσης για ραδιοτηλέφωνα (κινητά/ασύρματα) και οι κινητοί
ραδιοπομποί ξηράς, οι πομποί ερασιτεχνικού ραδιοφώνου, οι πομποί ραδιοφωνικών εκπομπών στα AΜ και στα FM και οι πομποί
τηλεοπτικών εκπομπών, δεν μπορούν να προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για να αξιολογηθεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον
που προκαλείται από την ύπαρξη σταθερών πομπών ραδιοσυχνοτήτων, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο πραγματοποίησης
ηλεκτρομαγνητικής μελέτης του χώρου. Αν η μετρούμενη ένταση πεδίου στην τοποθεσία όπου χρησιμοποιείται η Μονάδα υποβοήθησης
οξυγόνου υπερβαίνει το παραπάνω επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων, η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου πρέπει να
παρακολουθείται για την επαλήθευση της κανονικής λειτουργίας. Αν παρατηρηθεί μη φυσιολογική απόδοση, ενδεχομένως να είναι
αναγκαία η λήψη πρόσθετων μέτρων, όπως η αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της Μονάδας υποβοήθησης οξυγόνου.
α

β

Σε εύρος συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz, οι εντάσεις πεδίου θα πρέπει να είναι μικρότερες από [V1] V/m.
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Παράρτημα Α

Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ
του φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων και της Μονάδας υποβοήθησης οξυγόνου
Η Μονάδα υποβοήθησης οξυγόνου προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο ελέγχονται οι παρεμβολές από
ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνότητες. Ο πελάτης ή ο χρήστης της Μονάδας υποβοήθησης οξυγόνου μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή
των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών
ραδιοσυχνοτήτων (πομποί) και της Μονάδας υποβοήθησης οξυγόνου, όπως συνιστάται παρακάτω, σύμφωνα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου
του εξοπλισμού επικοινωνιών.

Μέγιστη ονομαστική ισχύς
εξόδου του πομπού
W

0,01
0,1
1
10
100

Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού
m

50 kHz έως 80 MHz
εκτός ζωνών ISM

150 kHz έως 80 MHz
σε ζώνες ISM

800 MHz έως 2,5 GHz

d =1,2√P

d =1,2√P

d =2,3√P

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

Για τους πομπούς με μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου η οποία δεν αναφέρεται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d σε
μέτρα (m) μπορεί να προσδιοριστεί από την εξίσωση που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς
εξόδου του πομπού σε Watt (W), σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 MHz και τα 800 MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις καταστάσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση που προέρχεται από κατασκευές, αντικείμενα και ανθρώπους.
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0297
Vapotherm Inc.
100 Domain Drive
Exeter, NH 03833
ΗΠΑ
Τηλέφωνο: 603-658-0011
Φαξ: 603-658-0181

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

Ενδέχεται να έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας. www.vapotherm.com/patents
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