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Modulen för hjälp med 
syrgas

vid användning med Vapotherm Precision Flow®
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Symboler

Uppmärksamhet: Se handboken

Varning: Bruksanvisning ska läsas

Växelström

Användning av endast en patient

Skyddsjordning

Täck inte över

Typ BF Klass 1

Denna symbol indikerar att elektriskt och elektroniskt avfall inte får kasseras som 
osorterat kommunalt avfall utan måste samlas in separat. Kontakta en auktoriserad 
representant för tillverkaren för information rörande kassering av utrustningen.

Enhet på/av

Larm dämpa/avbryta

Larm dämpad

Batteriladdning

USB-ansluten

Uttag för anslutning av elektronisk patientjournal

SpO2 uttag för anslutning av patientkabel

USB-anslutningsuttag

Ethernet-Anslutningsuttag

Uttag för anslutning av anrop från sjuksköterska

Precision Flow-anslutningsuttag

Reserverat anslutningsuttag
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Avsnitt 1   Indikationer, varningar och försiktighetsanvisningar
Primära indikationer
Modulen för hjälp med syrgas är en valfri modul som endast används med Vapotherm Precision Flow 
och är indikerad för på begäran titrering av syrgas till varma fuktade andningsgaser som levereras till 
patienter med spontanandning baserat på kontinuerlig icke-invasiv övervakning av syremättnad i blodet. 

Modulen för hjälp med syrgas är avsedd att behandla barn- (inklusive nyfödda) och vuxenpatienter i 
övervakade kliniska miljöer.

Varningar och försiktighetsanvisningar
• Varning anger att det kan uppstå en situation som kan vara skadlig för patienten eller användaren.
• Försiktighet anger ett tillstånd som kan leda till skada eller fel på utrustningen, eller till felanvändning.
• Obs (notering) betonar något som kan underlätta användningen eller göra den mer effektiv.

Ta dig tid att bli bekant med varningarna, försiktighetsåtgärderna och anteckningarna i dessa 
instruktioner för användning och i bruksanvisningarna för Precision Flow.

Användaren av denna produkt har själv ansvaret för eventuella fel som orsakas av användning 
eller underhåll utfört av någon som inte är utbildad av Vapotherms personal eller via officiella 
utbildningsdokument.

När någon del av Precision Flow-systemet hanteras, ska sjukhusets riktlinjer för infektionskontroll och 
förebyggande standardåtgärder alltid följas. Vapotherm rekommenderar också att användare följer 
riktlinjer från CDC: s publikationer gällande underhåll av Utrustning för andningsterapi som används 
och riktlinjer för förebyggande av nosokomial lunginflammation. Mer information finns i instruktioner för 
användning av Precision Flow.

Allmänna varningar
Federal lagstiftning i USA begränsar användning av denna apparat till att utföras av, eller på order av 
en läkare. Enheten ska endast användas av klinisk personal som är utbildad i användning och drift av 
modulen för hjälp med syrgas och Precision Flow.  

Service på apparaten ska bara utföras av kvalificerade och certifierade servicetekniker.

Om apparaten är skadad eller inte fungerar korrekt ska den inte användas. Kontakta din auktoriserade 
koordinator för kliniska försöksstudier.

Använd inte om strömkabeln är skadad. Använd ingen annan sladd än den som medföljer. Använd 
inga förlängningssladdar.

VARNING: Modifiera inte denna utrustning utan godkännande av tillverkaren. 
Underlåtenhet att hörsamma denna varning kan leda till funktionsstörning på 

enheten eller patientskada.

Endast för användning i klinisk miljö med standardövervakning av vårdad patient. Operatören ska vara 
tillräckligt nära för att höra larm.

Endast för användning på patienter med spontanandning. Precision Flow® med eller utan modulen för 
hjälp med syrgas är inte livsuppehållande. 

Införlivande av SpO2 in i Precision Flow® med modulen för hjälp med syrgas tar 
inte bort behovet av separat och oberoende patientövervakning som anges av 
Precision Flow® -systemets märkning. Patienter som får extra syre är akuta och vårdteamet 
bör utöva passande klinisk vaksamhet. Ytterligare patientövervakning inklusive pulsoximetri krävs om 
Precision Flow® används för att tillföra kompletterande syrgas. 

Starta inte automatisk tillförsel av syrgas med modulen för hjälp av syrgas förrän patientens SpO2 är 
stabilt.
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Avsnitt 1   Indikationer, varningar och försiktighetsanvisningar
Mer information finns i instruktioner för användning av Precision Flow.

NellcorTM Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar
Allmänna:

• Indikeras för användning hos nyfödda, pediatrik och vuxna patienter under ingen rörelse- och 
rörelseförhållanden och för patienter som antingen är väl eller dåligt perfuserade på sjukhus 
och sjukhusanläggningar.

Varningar:

• Använd endast Medtronic (NellcorTM) OxiMaxTM sensorer och tillbehör. Anslutning av annan 
kabel eller sensor påverkar noggrannheten på data från sensorn, vilket kan leda till negativa 
resultat.

• Avläsningar för pulsoximetri och pulssignaler kan påverkas av vissa omgivningsförhållanden, 
fel på applikation av sensor och vissa patientförhållanden (exempel: överdriven patientrörelse, 
medicinska ingrepp eller externa medel som dysfunktionellt hemoglobin, arteriella färgämnen, 
låg perfusion, mörkt pigment och externt applicerade färgämnen som nagellack, färgämne 
eller pigmenterad kräm).

• Läs noga sensorns bruksanvisning, inklusive alla varningar, försiktighetsåtgärder och 
instruktioner. Granska säkerhetsmärkning baserad på avsedd användning av utrustningen.

• Använd inte en skadad sensor eller gränssnittskabel. Använd inte en sensor med exponerade 
optiska komponenter.

• Felaktig applicering och olämplig varaktighet vid användning av sensorn kan orsaka skador 
på vävnaden. Inspektera platsen för sensorn enligt anvisningarna i bruksanvisningen.

• Långa kablar (som sensorn eller förlängningskabeln) kan orsaka patientstrypning om de dras 
inkorrekt.

• Undvika samtidig kontakt med enhetens kontakter och patienten.

• Sänk inte ner eller blöta sensorn.

• Använd inte nära MR-enheten.

• Använd inte oximeter i närheten av ESU och defibrillator.

• Använd inte NIBP eller andra komplexa instrument på samma bihang som sensorn.

• Använd sjukhusklassad anslutningskablar i AC-drivna system.

• Underlåtenhet att täcka platsen för sensorn med ogenomskinligt material vid drift under höga 
omgivande ljusförhållanden kan leda till felaktiga mätningar. Avläsningar för pulsoximetri och 
pulssignaler kan påverkas av vissa miljöförhållanden, fel på applikation av sensor och vissa 
patientförhållanden. 

Försiktighetsåtgärder:
• Använd endast förlängningskablar som är differentiellt anslutna. Inspektera regelbundet 

förlängningskablar och sensorer för skador och avbryt användningen av dessa om skador 
upptäcks.

• Implementera en periodisk teststrategi. Handhållna, batteridrivna testare för pulssimulering 
(SRC-MAX med andningsfrekvens aktiverad) är tillgängliga från Medtronic (NellcorTM). 
Kontakta Medtronics tekniska serviceavdelning på 1.800.635.5267 eller din lokala Medtronic-
representant.
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Vapotherm modulen för hjälp med syrgas är utformad för att arbeta med Precision Flow-systemet 
för att hantera syretillförsel baserat på patientens kliniska behov, vilket återspeglas i deras avläsning 
för SpO2. Detta automatiska kontrollsystem använder en egen kontrollalgoritm som feedback för att 
spåra en patients syremättnad och automatiskt justera syrekoncentrationen via deras andningsstöd.

Vapotherm Precision Flow:

Vapotherm modulen 
för hjälp av syrgas

Vapotherm modulen för hjälp med syrgas använder beprövad pulsoximetri och tekniker för Precision 
Flow-gasleverans och en egen algoritm som ökar eller minskar %O2 inställningen i ett försök att 
upprätthålla ett målvärde för SpO2. Klinikern sätter målet för SpO2 och systemet använder algoritmen 
som kombinerar analys av mätningar i realtid och trender för att välja lämpligt %O2 leverans. 
Modulen för hjälp med syrgas är utformad för användning med Precision Flow-system, som styr %O2 
leverans baserat på en inställning som skickas från modulen för hjälp med syrgas eller ställs in på 
själva Precision Flow manuellt.

Modulen för hjälp med syrgas kommunicerar med Precision Flow genom den seriella 
gränssnittsporten på baksidan av Precision Flow-enheten.

 

Avsnitt 2   Principer för drift
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Avsnitt 3   Komponenter
Vapotherm Modulen för hjälp med syrgas består av följande delar:

• Modulen för hjälp med syrgas
• Anordningen monteras på stången
• Strömförsörjning
• Nelllcor SpO2 patientkabel

VARNING:  Den medföljande nätadaptern är den enda adaptern som är godkänd för användning 
med modulen för hjälp med syrgas och ger 12VDC till modulen för hjälp med syrgas. 
Kontakt Vapotherm om du anser att din nätadapter inte fungerar eller om du behöver 
en ersättning. Endast nätadaptern som tillhandahålls av Vapotherm ska användas.

Nellcor-sensorer säljs separat. Godkända modeller av Nellcor-sensor inkluderar följande: 

Artikel SKU Patientstorlek Max längd

NellcorTM Vuxen SpO2 Sensor, återanvändbar (icke-steril) DS100A >40 kg 3.0 ft (0,9 m)

NellcorTM Vuxen flexibel SpO2 Sensor, återanvändbar (icke-steril) FLEXMAX >20 kg 3.0 ft (0,9 m)

NellcorTM Pediatrik flexibel SpO2 Sensor, återanvändbar (icke-steril) liten FLEXMAX-P >20 kg 3.0 ft (0,9 m)

NellcorTM Vuxen XL SpO2 Sensor (steril, endast engångsbruk) MAXAL >30 kg 3.0 ft (0,9 m)

NellcorTM Panna SpO2 Sensor (steril, endast engångsbruk) MAXFAST ≥10 kg 2.5 ft (0,75 m)

NellcorTM Nyfödd-Vuxen SpO2 Sensor (steril, endast engångsbruk) MAXN <3 eller >40 kg

1.5 ft (0,5 m)
NellcorTM Spädbarn SpO2 Sensor (steril, endast engångsbruk) MAXI 3 till 20 kp

NellcorTM Pediatrik SpO2 Sensor (steril, endast engångsbruk) MAXP 10 till 50 kg

NellcorTM Vuxen SpO2 Sensor (steril, endast engångsbruk) MAXA >30 kg

NellcorTM Vuxen-Nyfödd SpO2 Sensor med omslag (Återanvändbar med 
självhäftande)

OXI-A/N <3 eller >40 kg 3.0 ft (0,9 m)

NellcorTM Pediatrik-Spädbarn SpO2 Sensor med omslag (Återanvändbar 
med självhäftande)

OXI-P/I 3 till 40 kg

NellcorTM Pediatrik SpO2 Sensor, två stycken (steril, endast 
engångsbruk)

P 10 till 50 kg OC-3 kabel, 
3.0 ft (0,9 m)

NellcorTM Neonatal-Vuxen SpO2 Sensor, två stycken (Steril, endast för 
engångsbruk)

N <3 eller >40 kg

NellcorTM Vuxen SpO2 Sensor, två stycken (Steril, endast för 
engångsbruk)

A >30 kg

NellcorTM SpO2 Sensor, Återanvändbar på flera sidor (icke-steril) D-YS >1 kg 4.0 ft (1,2 m)

NellcorTM SpO2 Öronklämma, återanvändbar (Icke-steril) D-YSE >30 kg

NellcorTM Pediatrik SpO2 Sensorklämma, Återanvändbar (icke-steril) D-YSPD 3 till 40 kg

VARNING:  Tillämpade delar som kan användas med modulen för hjälp med syrgas är Nellcor  SpO2 
ovan nämnda sonder. Konsultera Nellcor för medföljande dokument för detaljer.
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Avsnitt 4   Montering och anslutningar
Systemmontering
1. Fäst modulen för hjälp med syrgas på anordningen som monteras på stången
2. Montera modulen för hjälp med syrgas på det Vapotherm-godkända rullstativet som visas.
3. Ta bort silikonpluggen på sensorns lock för syrgas på baksidan av Precision Flow.
4. Anslut kommunikationskabeln till modulen för hjälp med syrgas och dra åt de två tumskruvarna.
5. Anslut kommunikationskabeln från modulen för hjälp med syrgas till Precision Flow:s 

gränssnittsport.
6. Koppla in modulen för hjälp med syrgas strömförsörjning till modulen för hjälp med syrgas och 

till ett märkt eluttag “Sjukhusklass” eller “Endast sjukhus.”

  OBS: Säkerställ korrekt orientering för kontaktdonet med strömförsörjning när den kopplas in 
till modulen för hjälp med syrgas Hjälpmodul. 

  VARNING: Placera inte modulen för hjälp med syrgas så att det är svårt att koppla bort enheten. 

Anslutning av sensor
• Anslut SpO2 patientkabeln till SpO2 kontakten på modulen för hjälp med syrgas. Se 

bruksanvisningen för sensorn från Nellcor för hur du ska ansluta sensorn.

Modulen 
för hjälp 
med 
syrgas 
monterad 
och an-
sluten till 
Precision 
Flow and 
ström

Anslutningspanel för Vapotherm modulen för hjälp med syrgas

Tidskort

SpO2 Patientkabel

EMR 
uppkoppling

SpO2 Patientkabel

USB Ethernet Precision Flow 
communication

Likström

Anslutning till anrop 
av skjuksköterska
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Avsnitt 5   Kontroller och visning
Modulen för hjälp med syrgas styrs via två fasta knappar (På/Av; Larm dämpad), en 
inställningsknapp och en pekskärm. När den är ansluten till Precision Flow och till patienten via 
en SpO2-sensor, levererar modulen för hjälp med syrgas manuell kontroll (manuellt läge) eller 
automatisk styrning (auto-läge) av syre.  

Använda menyer

• För att öppna en meny, tryck på önskad menyflik. Alternativt, dirigeras parameterrutor om till 
tillhörande meny.

 Noteringar:
 Om inget annat anges, tar ändrade inställningar effekt när du trycker på knappen. 

1 Indikator för typ av patient 5 Visning av meddelande
2 Visning av trend 6 %O2 Läge (Auto; Manuellt)
3 Patient-ID, visning av tid och datum  7 Parameterrutor (tryck för att öppna menyer)
4 Indikator för tyst larm (korsad när dämpad) 8 Menyknappar

Obs:  Modulen för hjälp med syrgas är kalibrerad för att visa funktionell syremättnad. Både SpO2 och 
%O2 visade värden på skärmen för trenden normaliseras i procent.

Larm 
dämpning På/Av
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Beredning av system
1. Ställ in Precision Flow enligt instruktionerna för användning av Precision Flow. Anslut syrgas- 

och luftslangarna till rätt ingång, och sedan till vägguttag. Anslut strömkabeln.

2. Anslut enheten modulen för hjälp med syrgas till elnätet “Välkomstskärm” visas medan 
systemet startar. På/Av-knappen används för att slå på enheten när den är ansluten till ström. 
Välj systemmeny. Ställ in TID och DATUM till deras korrekta värden. 

3. Ställ in Förbikoppla auto-läge till önskad inställning. Alternativen är: Avsluta auto-läget, 120, 
90, 60, 30, 15, eller 5 sekunder. “Förbikoppla auto-läge” fastställer hur modulen för hjälp med 
syrgas kommer att reagera på en manuell ändring av %O2 leverans med Precision Flow när 
modulen för hjälp med syrgas är i auto-läge. En manuell ändring i %O2 på Precision Flow med 
“Avsluta auto-läge” valt kommer omedelbart att sätta modulen för hjälp med syrgas i manuellt 
läge för %O2. En manuell ändring i %O2 på Precision Flow med “120/90/60/30/15/5” valda 
sekunder kommer att undertrycka auto-läge %O2 titrering för tiden innan modulen för hjälp med 
syrgas startar om automatisk %O2 titrering.

4. Ställ in önskad högtalarvolym och skärmens ljusstyrka.

Systemåtkomst
PIN-koder krävs för att få tillgång till programuppdateringar, fall data och institutionella 
standardinställningar. 

Standard-PIN-koder:

Programvaruuppdatering - 1234

Hantera fall med data - 5678

Institutionella standardvärden - 0987

PIN-koder kan ändras på systemskärmen med hjälp av fliken Åtkomst.

Avsnitt 6   Start och grundläggande installation

Avsnitt 7   Patientintag

På Patient meny kan du välja patienttyp och patientspecifika inställningar, samt starta ett nytt fall och 
växla mellan automatiskt och manuellt %O2 läge.

1. Ställ in patienttyp (nyfödda), %SpO2 mål, %SpO2 övre och nedre intervall, säkerhetskopia av 
%O2, och %O2 larmgräns.

2. Tryck på Starta fall. När ett nytt fall startas skapar modulen för hjälp med syrgas ett nytt patient-
ID bestående av en datum- och tidsstämpel. Detta patient-ID visas högst upp på alla skärmar.
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Avsnitt 8   Inställning av larm
Larmindikeringar 
Modulen för hjälp med syrgas meddelar 1 larmnivå:

• Larm med medelhög prioritet: Blinkande orangegul; 3 pipljud.

Modulen för hjälp med syrgas visar tysta rådgivande meddelanden i meddelandefältet.

Noteringar:

Innan du startar ett nytt fall med patientsensorn bortkopplad, ska du bekräfta att larmsystemet är 
funktionellt genom att observera att ett larm genereras med texten "Ingen sensor ansluten". 

Larmmeddelanden i cykler i meddelandefältet.

För en lista över larmmeddelanden och nödvändiga åtgärder, se avsnittet Larm och 
statusmeddelanden.

För larmindikeringar om Precision Flow, se bruksanvisningen för Precision Flow.

Larm dämpa/avbryta

• Tryck på den fasta knappen för dämpat larm för att stänga av alla larm i 2 minuter.  

Obs: Om larmen är dämpade visas en korsad klockikon högst upp till höger 
på skärmens hörn. 

Varningar:

Om larmen dämpas i två minuter kommer ett efterföljande larm med samma larmprioritet inte att 
meddelas under den 2 minutersperioden för dämpat larm.
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Val och placering av sensor
Välj en lämplig sensor, använd den enligt anvisningarna och följ alla varningar och försiktighetsåtgärder 
som visas i bruksanvisningen som medföljer sensorn. Rengör och ta bort alla ämnen som nagellack från 
platsen för applikationen. Kontrollera på regelbunden basis att den rekommenderade sensorn förblir 
korrekt placerad på patienten. Se sensorns bruksanvisning för korrekt applikation av sensorn.

Applicera sensorn enligt följande:
1. Plocka bort plastunderlaget från sensorn och lokalisera det genomskinliga fönstret på den 

självhäftande sidan. Fönster täcker optiska komponenter. 
2. Placera sensorn så att den streckade linjen ligger i sidokanten på platsen.

Obs: När du väljer ett plats för sensorn ska en extremitet som är fri från en arteriell kateter, 
blodtrycksmanschett eller intravaskulär infusionsledning prioriteras.

3. Linda sensorn ordentligt, men inte allt för hårt runt foten eller fingret. Fönstren ska vara motsatta 
varandra.

För mer information om applicering av sensorn, konsultera Nellcor för sensorns bruksanvisning 

Varningar:
• Använd inte sensorn under MR-skanning. Ledad ström kan orsaka brännskador. Sensorn kan 

också påverka MR-bilden och MR-enheten påverka noggrannheten för oximetrimätningar.

Försiktighetsåtgärder:
• Om förpackningen med det sterila materialet skadas, ska det INTE steriliseras på nytt. Följ lokala 

förordningar och anvisningar för kassering och återvinning av sensorer.
• Underlåtenhet att montera sensorn korrekt kan orsaka felaktiga mätningar.
• Medan sensorn är utformad för att minska effekterna av omgivande ljus kan överdrivet ljus 

orsaka felaktiga mätningar. Täck i så fall sensorn med ogenomskinligt material.
• Cirkulation distalt till platsen för sensorn ska kontrolleras regelbundet. Platsen ska inspekteras 

var 8: e timme för att säkerställa vidhäftning, applicerat tryck, hudens integritet och korrekt optisk 
inriktning. Om hudens integritet förändras, flytta sensorn till en annan plats. Om sensorn används 
felaktigt med överdrivet tryck kan det uppstå en tryckskada.

• Intravaskulära färgämnen eller externt tillämpad färg som nagellack, färgämnen eller 
pigmenterad kräm kan leda till felaktiga mätningar.

• Överdriven rörelse kan äventyra prestanda. I sådana fall ska du försöka hålla patienten stilla eller 
ändra platsen för sensorn till en med mindre rörelse.

• Sänk inte ner i vatten eller rengöringslösningar. Sterilisera inte. Nedsänkning eller sterilisering på 
nytt kan skada sensorn.

• Om sensorn lindas för hårt eller extra tejp används kan venösa pulseringar leda till felaktiga 
mätningar på mättning.

• Varken ändra eller modifiera sensorn. Ändringar eller modifieringar kan påverka prestanda eller 
noggrannhet.

• För ytterligare varningar, försiktighetsåtgärder eller kontraindikationer när sensorn används med 
Nellcor-kompatibla instrument, ska du se instrumentets bruksanvisning eller kontakta tillverkaren 
av instrumentet.

  Obs: Höga syrenivåer kan predisponera ett för tidigt fött spädbarn att utveckla retinopati. Därför 
ska den övre larmgränsen för syremättnad väljas noggrant i enlighet med godkända kliniska 
standarder och med hänsyn till noggrannhetsområdet för den oximeter som används.

Avsnitt 9   SpO2-inställning
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Avsnitt 9   SpO2-inställning
Det är viktigt en lämplig/rekommenderad sensor väljs, använd den enligt anvisningarna och 
observera alla varningar och försiktighetsåtgärder som presenteras i bruksanvisningen som medföljer 
sensorn. Rengör och ta bort alla ämnen som nagellack från platsen för applikationen. Kontrollera på 
regelbunden basis att den rekommenderade sensorn förblir korrekt placerad på patienten.

Ljuskällor med hög omgivning som kirurgiska lampor (särskilt de med en xenonljuskälla), 
bilirubinlampor, lysrör, infraröda värmelampor och direkt solljus kan störa prestanda hos en 
rekommenderad sensor. För att förhindra störningar från omgivande ljus, ska du se till att den 
rekommenderade sensorn är korrekt applicerad och täckt med ogenomskinligt material.

Frågor om applikation och vissa patientförhållanden kan påverka mätningarna i 
övervakningssystemet och orsaka förlust av pulssignalen.

• Anemi - Anemi orsakar minskat arteriellt syreinnehåll. Även om SpO2-avläsningar kan verka 
normala kan en anemisk patient vara hypoxisk. Korrigering av anemi kan förbättra arteriellt 
syreinnehåll. Övervakningssystemet kan misslyckas med att tillhandahålla en SpO2-avläsning 
om nivåerna för hemoglobin sjunker under 5 g/dl. 

• Dysfunktionella hemoglobiner - Dysfunktionella hemoglobiner som karboxihemoglobin, 
metemoglobin och sulfhemoglobin kan inte transportera syre. SpO2-avläsningar kan verka 
normala. Emellertid kan en patient vara hypoxisk eftersom mindre hemoglobin är tillgängligt 
för att transportera syre. Ytterligare bedömning utöver pulsoximetri rekommenderas.

Olika förhållanden kan orsaka felaktiga mätningar från sensorn.
• Felaktig applicering av den rekommenderade sensorn
• Placering av rekommenderad sensor på extremitet med blodtrycksmanschett, arteriell kateter 

eller intravaskulär linje.
• Omgivande ljus och/eller elektromagnetisk störning
• Det gick inte att täcka platsen för sensorn med ogenomskinligt material vid användning under 

höga omgivande ljusförhållanden
• Överdriven patientrörelse
• Mörkt hudpigment
• Intravaskulära färgämnen eller externt applicerad färg, som nagellack eller pigmenterad kräm

Förlust av pulssignal kan uppstå av flera skäl.
• Rekommenderad sensor appliceras för tätt
• Inflation av en blodtrycksmanschett på samma extremitet som den anslutna sensorn
• Arteriell ocklusion nära den rekommenderade sensorn
• Dålig perifer perfusion

Om patientrörelser förinställer ett problem, försök med något av följande:
• Kontrollera att den rekommenderade sensorn är korrekt applicerad och säkert.
• Flytta sensorn till en mindre aktiv plats.
• Använd en självhäftande sensor som förbättrar patientens hudkontakt.
• Använd en ny sensor med nytt självhäftande underlag.
• Håll patienten stilla, om möjligt.

Om patienten har dålig perfusion, överväg att använda Nellcor™ panna SpO2 sensor (MAXFAST), 
vilket ger överlägsen detektering i närvaro av vasokonstriktion. Nellcor™ panna SpO2 sensorer 
fungerar särskilt bra på ryggpatienter. Under förhållanden med låg perfusion, Nellcor™ SpO2-
sensorer i pannan avspeglar ändringar i SpO2-värden upp till 60 sekunder tidigare än siffersensorn.
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Visning av SpO2 parameterruta

Visning av SpO2 intervallet är från 1-100 %. Ett värde av “---“ antyder att ingen mätning är tillgänglig. 
Visningsområdet för pulsfrekvensen är från 1-240 bpm. Ett värde av “---“ antyder att ingen mätning är 
tillgänglig.

Obs: SpO2, och pulsfrekvensen uppdateras en gång per sekund.

SpO2m målinställning
1. Tryck på SpO2 målruta på hemskärmen eller välj Patient-meny för att ställa in SpO2 målet. 

2. Tryck på %SpO2 målet in parameterrutan på pekskärmen och ställ in patientens mål SpO2 med 
inställningsknappen. 

3. Ställ in målintervall genom att trycka på %SpO2 parameterrutor för övre och nedre intervall 
på pekskärmen och ställ in procentskillnaden från %SpO2 målet med kontrollknappen för 
inställlningar. 

 OBS: Att ställa in målområdet ändrar inte SpO2 målet. Denna inställning justeras bara 
 beräkningen av tid i intervallet när man granskar trender.

Avsnitt 9   SpO2-inställning
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Mål och syfte: Den automatiska %O2 kontrollsystemet använder patientens uppmätta SpO2 värden för 
att kontrollera leveransen av %O2 baserat på patientens behov. När det automatiska %O2 kontrollläge 
är aktiverat, försöker systemet underhålla patientens SpO2 nivå vid eller nära ett förkonfigurerat SpO2 
mål (se även vidare läsning).

1. Välj Patientmeny för att ställa in %O2 läge. 

2. Tryck på säkerhetskopia på %O2 parameterruta på pekskärmen och ställ in patientens 
säkerhetskopia %O2 med kontrollknappen för inställningar.

  Obs: Se beskrivning av säkerhetsprocedur för %O2 funktionalitet på följande sida för mer 
information.

3. Anslut tidskortet till modulen för hjälp med syrgas och tryck på Starta fall. När patienten är stabil, 
tryck på läget O2 AUTO-knapp för att sätta enheten i auto-läge (standard är manuell).

  Obs: För att aktivera Auto-läge %O2 , måste det finnas ett tidskort och ett patientfall påbörjat på 
modulen för hjälp med syrgas.

4. Hemskärmen visar nu AUTO-läge och modulen för hjälp med syrgas börjar automatiskt%O2 
titrering baserat på patientens SpO2 nivå och uppsättning %SpO2 målet. %O2 levereras av 
Precision Flow kan variera från 21-100%, såvida inte a %O2 gränsen är inställd. Levereras %O2 
kan ses på Precision Flow-skärmen eller på hemskärmen med modulen för hjälp med syrgas för 
grafisk trend.

Avsnitt 10  %O2-inställning
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Säkerhetsprocedur %O2 funktionalitet
För korta fall av ogiltiga eller opålitliga SpO2 avläsningar visas ett felmeddelande som avspeglar 
felförhållandet och modulen för hjälp med syrgas fortsätter att leverera det beräknade %O2 tills SpO2 
avläsningen blir giltig och pålitlig. 

Medan SpO2 är ogiltig eller opålitlig, ställs %O2 leveransen in på det största av följande:

• Säkerhetskopian för %O2 inställning. 

• Baslinjen %O2 inställning, algoritm beräknad som värdet som behövs för att hålla patienten 
vid SpO2 börvärde under den period som modulen för hjälp med syrgas var i auto-läge %O2 .

• Medianvärdet för de tre sista automatiska %O2 värden som levererats före SpO2 felet.

Modul förhjälp med syrgas avslutar automatiskt läge under följande omständigheter:

• Förändringar av klinisk personal %O2 inställningar på Precision Flow. Modulen för hjälp med 
syrgas fungerar enligt inställningen för förbikoppling av auto-läge.

• Modulen för hjälp med syrgas detekterar ogiltig eller opålitlig SpO2 avläsning som beskrivs 
ovan i mer än 2 minuter.

Om modulen för hjälp med syrgas har avslutat auto-läget, ska patienten, placering av sensor, 
anslutningar och inställningar kontrolleras. När kliniskt indikerat, sätt modulen för hjälp med syrgas i 
auto-läge i Patientmeny.

Systemavstängning

1. På Patientmeny, välj avsluta fall.

2. För att stänga av modulen för hjälp med syrgas, tryck på På/Av-knappen för att stänga av 
enheten och ta sedan bort den medföljande nätadaptern från nätuttaget.

Trenddata visas på hemskärmen. Det syns SpO2 (blå) och %O2 (grön) trendvärden, med de senaste 
värdena på skärmens högra sida och äldsta till vänster. %O2 Larmgräns visas med den streckade 
röda linjen. Visning av trend uppdateras varje sekund. Trenddata kan också ses på Skärmen med 
trend där tiden för visning trenden kan justeras.

På Skärmen med trend, kan trenddata visas och visningen kan ändras med navigeringsknapparna. 

Följande variabler loggas med intervaller på en sekund och lagras därefter på obestämd tid i icke-
flyktigt datorminne.  Det icke-flyktiga datorminnet behåller sina inställningar även efter förlust av 
ström eller systemet har stängts av. 

• Datum och tid

• O2 Läge
• SpO2 Målet

Avsnitt 10  %O2-inställning

Avsnitt 11  Systemavstängning

Avsnitt 12  Grafisk visning av trend

Avsnitt 13  Loggning av variabler
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Avsnitt 13  Loggning av variabler
• SpO2

• %O2

• Pulsfrekvens
• Procentuell modulering
• O2 Larmgräns
• Flöde (L/min)
• Temperatur

Modulen för hjälp med syrgas måste alltid rengöras och desinficeras mellan patienter. Följ stegen nedan 
för att säkerställa att apparaten rengörs och desinficeras. 

• Torka av huvudenheten med Super Sani-Cloth®. 

• Kontrollera för synligt smuts. Om smuts syns, använd en borste (t.ex. Spectrum M16) för att ta 
bort synligt smuts. 

• Blöt modulen med en Super Sani-Cloth®. Låt ytan vara våt i minst sex minuter. Använd ytterligare 
Super Sani-Cloth® efter behov. 

 Försiktighetsåtgärd: Använd inte blekmedel, organiska lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

För anvisningar om rengöring och desinfektionsmedel, se bruksanvisning för Precision Flow.

För anvisningar om rengöring och desinfektionsmedel för SpO2 sensor och patientkabel, se 
instruktionerna som medföljer sensorn.

Avsnitt 14  Rengöring och desinficering

Avsnitt 17  Dokumentation som referens
Precision Flow Instruktioner för användning finns på vår webbplats www.vapotherm.com

Avsnitt 15  Hämtning av data
1. Sätt i USB-enheten i modulen för hjälp med syrgas.

2. På systemskärmen, välj fall data och ange PIN-kod

3. Välj vilken fil eller filer med fall som du vill hämta hem och tryck på knappen Hämta

OBS: Hämtning av flera stora filer med fall kan ta flera minuter att slutföra.

4. När data har sparats, trycker du på OK och tar bort USB-minnet.

5. Efter behov radera filer med fall för att rensa lokal lagringsenhet.

Avsnitt 16  Programvaruuppdateringar
1. Sätt i USB-enhet med programvarufilen i modulen för hjälp med syrgas

2. På systemskärmen, välj uppdateringar och ange PIN-kod

3. Välj Uppdatera programvara.

OBS: Systemet startas om genom hela processen för programvaruuppdatering
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Allmänt
Om du behöver hjälp med modulen för hjälp med syrgas i Vapotherm-systemet, ska du kontakta 
Vapotherm tekniska support på TS@vtherm.com.

Modulen för hjälp med syrgas har ett utbytbart batteri. Ta bort monteringsplattan på baksidan av 
modulen för hjälp med syrgas för att komma åt batterifacket. Ta bort det gamla batteriet och byt ut 
det mot ett nytt batteri (kontakta Vapotherms tekniska support på TS@vtherm.com).

Utför en visuell inspektion av skärmen, höljet och kablarna före användning för att bekräfta att det 
inte finns några synliga skador.

Felsökning: SpO2 

Avsnitt 18  Felsökning och support

Trolig orsak Åtgärd

Sökning av pulsen 
rapporteras i mer 
än 10 sekunder 
(innan några 
mätningar äger 
rum).

Kontrollera sensorns bruksanvisning för att bekräfta lämplig användning och korrekt 
applicering. Kontrollera anslutningar för sensor och gränssnittskabel. Testa sensorn 
på en annan patient och/eller prova en annan sensor eller gränssnittskabel.
Perfusion kan vara för låg för att modulen ska kunna spåra pulsen. Kontrollera 
patienten. Testa modulen på någon annan. Byt plats för sensorn. Prova en annan typ 
av Nellcor™-sensor.
Störningar kan hindra modulen från att spåra pulsen. Håll patienten stilla, om möjligt. 
Kontrollera att sensorn sitter ordentligt på och byt ut den vid behov. Byt plats för 
sensorn. Elektromagnetiska störningar kan hindra modulen från att spåra pulsen. Ta 
bort källan till störande och/ eller försök att stabilisera miljön.
Använd en typ av sensor som tål mer patientrörelser; till exempel en Nellcor™ 
vidhäftande sensor.
Sensorn kan vara för stram, kan finnas för mycket omgivande ljus eller sensorn kan 
vara i extremiteter med blodtrycksmanschett, arteriell kateter eller intravaskulär linje. 
Positionera om sensorn efter behov.

Sökning av pulsen 
rapporteras efter 
framgångsrika 
mätningar.

Kontrollera patientens status.
Perfusion kan vara för låg för att modulen ska kunna spåra pulsen. Testa 
övervakningssystemet på en annan patient. Byt platsen för sensor och/eller prova en 
annan typ av Nellcor™-sensor.
Störningar kan hindra modulen från att spåra pulsen. Kontrollera att sensorn sitter 
ordentligt på och byt ut den vid behov. Byt plats för sensorn. Använd en typ av 
sensor som tål mer patientrörelser; till exempel en Nellcor™ vidhäftande sensor. 
Elektromagnetiska störningar kan hindra övervakningssystemet från att spåra pulsen. 
Ta bort källan till störande och/ eller försök att stabilisera miljön.
Sensorn kan vara för stram, kan finnas för mycket omgivande ljus eller sensorn kan 
vara i extremiteter med blodtrycksmanschett, arteriell kateter eller intravaskulär linje. 
Positionera om sensorn efter behov.

Monitorn verkar 
fungera, men 
registrerar inte 
patientdata.

Se till att sensorn för pulsoximetri och gränssnittskabel är båda Nellcor™-produkter.
Om störningar rapporteras, se till att Nellcor ™ -sensorn är ordentligt ansluten och att 
patienten förblir still.
Kontrollera att förlust av puls rapporteras. Se till att Nellcor™-sensorn är ordentligt 
ansluten.

Patientdata verkar 
misstänkta.

Återställ modulen.
Kontrollera anslutningar för sensor och gränssnittskabel.

Intermittent 
eller korrupt 
patientinformation.

Återställ modulen.
Kontrollera anslutningar för sensor och gränssnittskabel.
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Avsnitt 19  Specifikationer
Fysiska egenskaper
Mått: Höjd 9 tum, bredd 9 tum, djup 4 tum
Vikt: 1,8 kg
Montering: VESA modulen för hjälp med syrgas monteras på stången

Anslutningar: Via modulen för hjälp med syrgas till Precision Flow med kommunikationskabeln

Systemkrav

Ström:
Inkluderad 12VDC strömförsörjning fungerar över 100-240VAC, 18W, 47-63Hz
Denna nätadapter ger magnetisk isolering av modulen för hjälp med syrgas till 
elnätet.

Batteri: Li-jon, 34-37 Wh, internt

Extern batteriladdare: Inte tillämpbar

Miljö

Drift:

Omgivningens temperatur: 18-30 °C

Omgivningens relativa fuktighet: 20-90 % relativ fuktighet, icke-kondenserande
Omgivningens tryck: Vanligt atmosfäriskt tryck. (Får inte användas under 
hyperbara förhållanden)

Förvaring och frakt:
Omgivningens temperatur: -10- +50 °C

Omgivningens relativa fuktighet: 20-90 % relativ fuktighet

Kontakt med patienten: Indirekt via SpO2 sensor och Precision Flow O2-kanyl

Skydd mot vätskeintrång: IPX2 – Droppsäker

Larm vid ljudtryck Medelhög larmprioritet 65dBA maximalt vid volyminställning 10
Drift vid höjd över havet 2000 meter

Ingångar
Sensorer: SpO2 kontaktdon för Masimo patients gränssnittskabel

Kommunikation med extern enhet: Anslutning till Precision Flow via modulen för hjälp med syrgas med 
kommunikationskabel

Utgångar
RJ45-anslutning: VARNING: Denna anslutning är inte avsedd för nätverksanslutning. Det är 

endast för användning med Vapotherm.

OBS: Systemet modulen för hjälp med syrgas består av modulen för hjälp med syrgas och 
medföljande nätadapter.  Den medföljande nätadaptern är skyddsklass I enhet.

VARNING: För att undvika risken för elchock ska utrustningen endast anslutas till ett nätuttag 
med skyddsjordning.
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Standarder
IEC 60601-1:2005 (Tredje upplagan) 
+ KORR. 1:2006 + KORR. 2:2007 
+ A1:2012 (eller IEC 60601-1: 2012 
nytryck) 

Medicinsk elektrisk utrustning – Del 1: Allmänna krav för grundläggande 
säkerhet och väsentlig prestanda

IEC 60601-1-10:2007, AMD1:2013 
för användning i samband med 
IEC 60601-1:2005, COR1:2006, 
COR2:2007, AMD1:2012

Medicinsk elektrisk utrustning – Del 1-10: Allmänna krav för grundläggande 
säkerhet och väsentlig prestation - Tilläggstandard: Krav för utveckling av 
fysiologiska slutna kretsar (Standard FDA konsensus FR-erkännande nummer 
19-9)

IEC 60601-1-6:2010, AMD1:2013 
för användning i samband med 
IEC 62366:2007, AMD1:2014 och 
IEC 60601-1:2005, COR1:2006, 
COR2:2007, AMD1: 2012 eller 
motsvarande konsoliderad version 
IEC 60601-1:2012 (Upplaga 3.1) 

Medicinsk elektrisk utrustning – Del 1-6: Allmänna krav för grundläggande 
säkerhet och viktig prestanda – Tilläggstandard: Användbarhet

IEC 60601-1- 8: 2006 (Andra 
upplagan) + Am.1: 2012 för 
användning i samband med IEC 
60601-1: 2005 (Tredje upplagan) + 
Am.1: 2012 

Del 1-8: Allmänna krav för grundläggande säkerhet och väsentlig prestanda 
- Tilläggstandard: Allmänna krav, tester och vägledning för larmsystem i 
medicinsk elektrisk utrustning och medicinska elektriska system

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

Allmänna säkerhetskrav – Tilläggstandard: Elektromagnetisk kompatibilitet – 
Kraven och tester

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

Medicinsk elektrisk utrustning – Del 2-61: Särskilda krav för grundläggande 
säkerhet och viktig prestanda för utrustning med pulsoximeter

IEC 62304:2006 (Första upplagan) 
+ A1:2015 
(eller IEC 62304:2015 CSV) 

Programvara för medicinsk utrustning: Processer för programvara livscykel

IEC 62366-1:2015 Medicinsk utrustning – Del 1: Användning av användbarhetsteknik på medicinsk 
utrustning

Avsnitt 19  Specifikationer
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Avsnitt 19  Specifikationer
NellcorTM Noggrannhetsspecifikationer
 

Mättnad1 Noggrannhet

Vuxen2,3 70 till 100 % ±2 siffror

Nyfödda4,5 70 till 100 % ±2 siffror

Vuxna och nyfödda låg mättnad2,3,4 60 till 80% ±3 siffror

Låg perfusion6 70 till 100 % ±2 siffror

Vuxna och nyfödda med rörelse 2,7 70 till 100 % ±3 siffror

Mättnad1 Noggrannhet

Vuxen2,3 och nyfödd4,5 20 till 250 bpm ±3 siffror

Låg perfusion6 20 till 250 bpm ±3 siffror

Vuxna och nyfödda med rörelse 2,7 20 till 250 bpm ±3 siffror

1. Noggrannheten i mättningen varierar beroende på typ av sensor. Se PT00098565 Nellcor™ Specifikt kort med noggrannhet för 
syrgasmättnad.
2. Noggrannhetsspecifikationer validerades med hjälp av mätningar av frivilliga vuxna friska och icke-rökare under kontrollerade 
hypoxistudier som spänner över de angivna områdena för mättning. Testpersonerna rekryterades från den lokala befolkningen 
och bestod av både män och kvinnor i åldern 18-50 år och täckte över en rad hudpigmenteringar. Pulsoximeter SpO2-avläsningar 
jämfördes med SaO2-värden för tagna blodprover uppmätta med hemoximetri. Alla noggrannheter uttrycks som ± 1 SD. Eftersom 
mätningar med pulsoximeterutrustning är statistiskt fördelad, kan man förvänta sig att ungefär två tredjedelar av mätningarna 
faller inom detta noggrannhetsområde ( genomsnittligt fel för effektivvärde).
3. Specifikationer för vuxna visas för OxiMax ™ MAXA- och MAXN-sensorer med pulsoximeter.
4. Specifikationer om nyfödda visas för OxiMax™ MAXN-sensorer med pulsoximeter.
5. Klinisk funktionalitet har påvisats på en population av inlagda nyfödda patienter på sjukhuset. Den observerade SpO2-
noggrannheten var 2,5 % i en studie på 42 patienter i åldrarna 1 till 23 dagar, vikt från 750 till 4 100 gram och 61 observationer 
gjorda som sträckte sig mellan 77 % och 98 % SaO2.
6. Specifikationen gäller för övervakning av kabelprestanda. Avläsningsnoggrannheten i närvaro av låg perfusion (detekterad 
pulsamplitudmodulering på 0,03 % - 1,5 %) för IR validerades med hjälp av signaler från en patientsimulator. SpO2- och värden 
för pulsfrekvens varierades över övervakningsområdet över ett område med svaga signalförhållanden och jämfördes med den 
kända verkliga mättnaden och pulsfrekvensen för insignaler.
7. Rörelseprestanda validerades under en kontrollerad studie av syrebrist i blodet över ett SaO2-intervall på 70 % till 98,9 % och 
ett slumpmässigt prov på hjärtfrekvensintervall på 41-105 slag per minut. Ämnen utförde gnidnings- och knackningsrörelser 1-2 
cm i amplitud med aperiodiska intervall (slumpmässigt förändrade) med en slumpmässig variation i frekvensen mellan 1-4 Hz. 
Den genomsnittliga procentuella moduleringen under viloperioder var 3,28 under rörelse 4,05. Rörelseprestanda över hela det 
angivna området för pulsfrekvensen validerades med syntetiska signaler från en patientsimulator som omfattade representativa 
komponenter av hjärt- och signalartefakt. Tillämplighet: OxiMax™ MAXA, MAXAL, MAXP, MAXI, och MAXN sensorer.

Referenser
För specifikationer Vapotherm Precision Flow, se anvisningar om användning för Precision Flow.

För specifikation om SpO2-sensor , se dokumentationen som medföljer sensorn.
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Avsnitt 20  Larm- och rådgivningsmeddelanden
Enhetens väsentliga prestanda består av korrekt leverans av lämpligt FiO2 baserat på patientens 
kliniska behov, vilket reflekteras i deras avläsning för SpO2. För att säkerställa att apparatens 
väsentliga prestanda upprätthålls ska användaren på lämpligt vis svara på larm.

Modulen för hjälp med syrgas tillhandahåller inte SpO2 larm. Separat och oberoende 
patientövervakning måste användas.

Fördröjning av larmtillståndet är tiden mellan patienthändelsen och till när modulen för hjälp med 
syrgas upptäcker problemet. Fördröjningen för generering av larmsignal är tiden mellan modulen 
för hjälp med syrgas upptäcker problemet och när larmet genereras. Den maximala fördröjningen är 
ungefär 1 sekund.

Nedanstående larm- och rådgivningsmeddelanden visas när ett ärende är aktivt och när modulen för 
hjälp med syrgas är i auto-läge. Säkerhetsprocedur för %O2 kommer att levereras när SpO2 signal 
saknas.

Larmmeddelande med medelhög prioritet Åtgärd och felsökning

Svagt batteri - Stängning nära förestående Anslut modul för hjälp med syrgas till externt elnät

Kontrollera SpO2  - Defekt sensor Ange MANUELLT-läge eller avsluta fallet för byte av sensor

Kontrollera SpO2 - Inkompatibel sensor Ange MANUELLT-läge eller avsluta fallet för byte av sensor

Kontrollera SpO2  - Ingen sensor ansluten Ange MANUELLT-läge eller avsluta fallet vid anslutning av sensor 
med bra signal

Kontrollera SpO2  - Oigenkännlig sensor Ange MANUELLT-läge eller avsluta fallet för byte av sensor

Sätt i tidskort eller avsluta fallet Tidskortet har löpt ut eller tagits bort. Sätt i tidskort eller avsluta 
fallet

Precision Flow kommunikationsfel Återställ anslutning av Precision Flow. Ange MANUELLT-läge , 
eller avsluta fallet

Precision Flow ogiltig programvaruversion Återställ anslutning Precision Flow, eller avsluta fall och 
uppdatera programvaran för Precision Flow

SpO2 Kommunikationsfel Ange MANUELLT-läge, eller avsluta fallet vid varningar för 
självkorrigeringar

Systemet återställdes på grund av Watchdog 
Timeout Kontrollera inställningar

Kontrollera inställningar. Tryck på valfri knapp, pekskärm eller vrid 
på ratten för inställningar
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Avsnitt 20  Larm- och rådgivningsmeddelanden
Rådgivande meddelande om tystnad Åtgärd och felsökning

%O2 Över gränsen* Öka %O2 larmgräns, eller ange MANUELLT läge

Reservbatteri används Modulen för hjälp med syrgas är i batteriläge. När extern ström 
går förlorad, växlar modulen automatiskt till batteriläge

Batteri lågt Anslut modulen för hjälp med syrgas till externt elnät

Kontrollera Precision Flow Rensa larmet för Precision Flow och se till att den är i körläge 
med både med både Air och O2 källorna närvarande

Kontrollera SpO2  - Störning detekterad* Anslut sensorn igen med bra signal

Kontrollera SpO2  - Söker puls* Anslut sensorn igen med bra signal

Kontrollera SpO2  - Sensor av för patient* Anslut sensorn igen med bra signal

Lokal lagringsenhet låg Radera tidigare filer med fall data från lokal lagringsenhet

Lokal lagringsenhet är full Radera tidigare filer med fall data från lokal lagringsenhet

SpO2 Mål > 95% Ändra SpO2 målet till 95% eller lägre

SpO2 Mål > 85% Ändra SpO2 målet till 85% eller högre

Tid nära utgången Sätt i ett nytt tidskort innan tiden går ut eller avsluta fallet

* Dessa tysta rådgivande meddelanden blir larm med medelhög prioritet om de inte korrigeras efter 2 
minuter. 
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Terminologi och akronymer

Automatisk FiO2 kontroll
Det automatiska FiO2 kontrollsystemet använder patientens uppmätta SpO2 värden för att kontrollera 
leveransen av FiO2 baserat på patientens behov. Systemet försöker upprätthålla patientens SpO2 
nivå eller nära ett förkonfigurerat SpO2 mål genom kontinuerlig titrering av leveransen FiO2 baserat på 
det uppmätta SpO2. Systemet svarar på båda övergående förändringar i SpO2, såväl som långvariga 
förändringar i patientens FiO2 kraven.

Kontrollalgoritmen skapar en slinga för feedback inom systemet för gasleverans. Det jämför patientens 
SpO2 avläsning till det förkonfigurerade SpO2 målet och ställer in FiO2 leveranshastighet därefter. 
Algoritmen utför nästan omedelbara justeringar (inom 10 sekunder) för förändringar i SpO2 avläsningar, 
lär sig av tidigare förändringar och förväntar sig kortsiktiga förändringar och agerar således som det som 
kallas en proportionell-integrerad-derivatstyrenhet (PID-styrenhet).

Till exempel kan algoritmen göra följande automatiska FiO2 leveransjusteringar:

• Under perioder av normoxi när SpO2 avläsningen är stabil och förblir över det förkonfigurerade 
SpO2 målet, initierar algoritmen en gradvis avvänjning/minskning av FiO2 leverans. När SpO2 
avläsningarna faller under det förkonfigurerade SpO2 målet, förekommer ingen ytterligare 
avvänjning.

• Under perioder av hypoxemi (SpO2 avläsning < SpO2 börvärde som mål), initierar algoritmen 
en ökning av FiO2 leverans inom 10 sekunder efter detektering av hypoxemi. FiO2 leverans 
stiger sedan kontinuerligt medan hypoxemi kvarstår. ökningstakten för FiO2 är proportionell mot 
svårighetsgraden av hypoxemi. 

• Under perioder av hyperoxemi (SpO2 avläser > SpO2 börvärde), initierar algoritmen en minskning 
av FiO2 leverans. Beroende på svårighetsgraden av hyperoxemi, börjar minskningen inom 10 
sekunder, vilket leder till en ökad och ihållande reduktion så länge patienten förblir i ett tillstånd av 
hyperoxemi.

Avsnitt 21  Terminologi

Avsnitt 22     Ytterligare läsning

Dyspné Andfåddhet eller andningssvårigheter
COPD Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Normoxemi Normala nivåer av syre i blodet
Hypoxemi Låga nivåer av syre i blodet
Hyperoxemi Alltför höga nivåer av syre i blodet/surhet i blodet
PID-kontroller Proportionell-integrerad-derivatstyrenhet



3101888-SE Rev D Instruktioner för användning av Vapotherm modul för hjälp med syrgas Sidan 25

Annex A
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

VARNINGAR:

• Bärbar RF-kommunikationsutrustning (inklusive kringutrustning som antennkablar och externa 
antenner) ska inte användas närmare än 30 cm till någon del av Precision Flow® tillsammans 
med modulen för hjälp med syrgas inklusive kablarna som specificeras av Vapotherm. 
Utrustningens prestanda kan annars försämras. 

• Användning av denna utrustning intill eller staplad ihop med annan utrustning bör undvikas 
eftersom den kan leda till felaktig drift. Om sådan användning är nödvändig, bör denna 
utrustning och annan utrustning överses för att verifiera att de fungerar normalt. 

• Användning av tillbehör, transduktorer och kablar andra än de som specificeras eller 
tillhandahålls av tillverkaren av denna utrustning kan leda till ökade elektromagnetiska utsläpp 
eller minskad elektromagnetisk immunitet för denna utrustning och resultera i felaktig drift. 

• Inga andra kablar ska användas som inte tillhandahållits av tillverkaren till denna utrustning.

Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetiska utsläpp

Modulen för hjälp med syrgas är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljön som anges nedan.
Kunden eller användaren av modulen för hjälp med syrgas bör försäkra att den används i en sådan miljö.

Emissionstest Compliance Elektromagnetisk miljö - vägledning

RF-utsläpp

CISPR 11
Grupp 1

Modulen för hjälp med syrgas använder RF-energi endast för 
dess interna funktion. Därför är dess RF-utsläpp mycket låga 
och kommer troligt att inte orsaka störningar i närheten av 
elektronisk utrustning

RF-utsläpp

CISPR 11
Klass A

Modulen för hjälp med syrgas är lämplig för användning i 
alla andra anläggningar än inhemska och kan användas i 
inhemska anläggningar och de som är direkt kopplade till det 
allmänna lågspänningsnätet som levererar byggnader med 
strömförsörjning som används för hushållsändamål, förutsatt 
att följande varning följs:

Varning: Denna utrustning är avsedd att användas endast av 
sjukvårdspersonal. Denna utrustning/detta system kan orsaka 
radiostörningar eller störa driften av närbelägen utrustning. 
Det kan bli nödvändigt att vidta avhjälpande åtgärder, som att 
omorientera eller flytta på modulen för hjälp med syrgas eller 
att avskärma platsen.

Harmoniska 
strömutsläpp

IEC 61000-3-2
Klass A

Spänningsvariationer/
flickerorsakande

IEC 61000-3-3
Uppfyller
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Annex A

Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetiska immunitet

Modulen för hjälp med syrgas är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljön som anges nedan. Kunden eller
användaren av modulen för hjälp med syrgas ska försäkra att den används i en sådan miljö.

IMMUNITETSTEST IEC 60601
testnivå Efterlevnadsnivå Elektromagnetisk miljö -

vägledning

Elektrostatisk
urladdning (ESD)

IEC 61000-4-2

± 8 kV kontakt
± 2, 4, 8, och 15 kV luft

± 8 kV
± 2, 4, 8, och 15 kV luft

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

10 sekunders väntetid mellan 
urladdningar.

Elektrisk snabbt
övergående/skur

IEC 61000-4-4

± 2 kV för ledningar för 
strömförsörjning
± 1 kV för in-/ utgångslinjer
100 kHz repetitionsfrekvens

± 2 kV
± 1 kV
100 kHz 
repetitionsfrekvens

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

Överspänning

IEC 61000-4-5

± 0,5, 1 och 2 kV Ledningar 
till jord
± 1 kV ledningar till ledningar

± 0,5, 1, och 2 kV 

± 1 kV

Kvaliteten på elnätet ska vara av en
typiska kommersiella eller 
sjukhusmiljöer.

Kortvarig 
spänningssänkning, 
korta störningar och 
spänningsvariationer 
på ingångsledningar 
för strömförsörjning

IEC 61000-4-11

<5 % Ut

(>95 % sänkning i Ut)
för 0,5 cykler vid fasvinkel 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270°, och 315°
40 % Ut

(60 % sänkning i Ut) i 5 cykler
70 % Ut 
(30 % sänkning i Ut) i 25 
cykler
<5 % Ut

(>95 % sänkning i Ut) i 5 
sek 

Per standard

Kvaliteten på elnätet ska vara 
av en typiska kommersiella eller 
sjukhusmiljöer.
Om användaren av modulen för hjälp 
med syrgas kräver kontinuerlig drift 
under strömavbrott rekommenderas det 
att modulen för hjälp med syrgas slås 
på från en avbrottsfri strömförsörjning 
eller ett batteri.

Effektfrekvens
(50/60 Hz) 
magnetskt
fält

IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m

Effektfrekvens i magnetfält ska vara 
på nivåer som är karakteristiska för en 
typisk plats i en typisk kommersiell eller 
sjukhus-miljö.

OBS Ut är elnätet innan testnivån appliceras.
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Annex A

Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetiska immunitet
Modulen för hjälp med syrgas är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljön som anges nedan. Kunden eller användaren 
av modulen för hjälp med syrgas bör försäkra att den används i en sådan miljö.

IMMUNITETSTEST IEC 60601 TESTNIVÅ Efterlevnadsnivå Elektromagnetisk miljö - vägledning

Genomförd RF
IEC 61000-4-6

Strålning RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz till 80 MHz
6 Vrms i ISM-band

3 V/m
80 MHz till 2,7 GHz

3Vrms
6 Vrms i ISM-band

3V/m

Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning ska 
inte användas närmare någon del av [ME UtRUStNING 
eller ME SYStEM], inklusive kablar än de som 
rekommenderades separationsavstånd beräknat från 
ekvationen tillämplig på sändarens frekvens.

Rekommenderat separationsavstånd

d =1,2√P

d =1,2√P 80 MHz till 800 MHz

d =2,3√P 800 MHz till 2,3 GHz

var P är den maximala uteffekten för sändaren i 
watt (W) enligt tillverkaren av sändaren och d är det 
rekommenderade separationsavståndet i meter (m).

Fältstyrkor från fasta RF-sändare, som bestäms av en 
elektromagnetisk platsundersökninga, ska vara lägre än 
nivån för efterlevnad i varje frekvensområde.b

Störningar kan uppstå i närheten av märkt utrustning
med följande symbol:

OBS 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.
NOTE 2 Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och reflektion
från strukturer, föremål och människor.

a Fältstyrkor från fasta sändare, som basstationer för radiotelefoner (trådlösa/ sladdlösa) och landmobilradio, amatörradio, AM- och 
FM-radiosändningar och TV-sändningar kan inte förutsägas teoretiskt med noggrannhet. För att bedöma den elektromagnetiska 
miljön på grund av fasta RF-sändare, ska elektromagnetisk platsundersökning övervägas. Om den uppmätt fältstyrka på platsen 
där modulen för hjälp med syrgas används överstiger tillämplig efterlevnad för RF ovanstående, ska modulen för hjälp med syrgas 
följas för att verifiera normal drift. Om det är onormalt om prestanda observeras, kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga, till 
exempel omorientering eller omplacering av modulen för hjälp med syrgas.
b Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna vara mindre än [V1] V/m.
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Annex A

Rekommenderat separationsavstånd mellan
bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och modul för hjälp med syrgas

Modulen för hjälp med syrgas är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där utstrålade RF-störningar
kontrolleras. Kunden eller användaren av modulen för hjälp med syrgas kan bidra till att förhindra elektromagnetisk störning 
genom att upprätthålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och modulen för hjälp 
med syrgas som rekommenderas nedan, enligt den maximala uteffekten på kommunikationsutrustningen.

Nominell maximal effekt
sändarens kraft

W

Separationsavstånd beroende på sändarens frekvens
m

50 kHz till 80 MHz
utanför ISM-band

d =1,2√P

150 kHz till 80 MHz
i ISM-band

d =1,2√P

800 MHz till 2,5 GHz

d =2,3√P

0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,34 0,34 0,73
1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23

För sändare med en maximal uteffekt som inte anges ovan, kan det rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) kan 
uppskattas med hjälp av ekvationen som är tillämplig på sändarens frekvens, där P är sändarens maximala uteffekt i watt (W) 
enligt tillverkaren av sändaren.

OBS 1 Vid 80 MHz och 800 MHz, gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.

NOTE 2 Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och reflektion 
från strukturer, föremål och människor.
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