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1 บทนํา

1 บทนํา
1.1 ว ัตถุประสงค์การใชง้ าน
เครืองช่วยหายใจ LM150TD LUISA ใช ้สําหรับการช่วยหายใจ
แบบช่วยชีวต
ิ และแบบไม่ชว่ ยชีวต
ิ ในผู ้ป่ วยทีต ้องได ้รับการช่วย
หายใจโดยใช ้เครืองช่วยหายใจ สามารถใช ้เครืองช่วยหายใจรุน
่ นี
กับผู ้ป่ วยเด็กหรือผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ทมี
ี ปริมาตรอากาศในการหายใจแต่
ละครัง 30 มล.เป็ นอย่างน ้อยได ้
LM150TD เหมาะสําหรับการใช ้ในบริเวณทีพักอาศัย ในสถาน
ดูแล และในโรงพยาบาล รวมทังเหมาะสําหรับการใช ้งานแบบ
เคลือนที เช่น ในรถเข็นผู ้ป่ วยหรือบนเตียงเคลือนย ้ายผู ้
ป่ วย สามารถใช ้ได ้กับการช่วยหายใจแบบรุกลําและแบบไม่รก
ุ ลํา
ร่างกาย
ผู ้ใช ้ทีไม่ใช่ผู ้เชียวชาญแต่ได ้รับการฝึ กอบรมอย่างเพียงพอ และ
ผู ้ใช ้ทีเชียวชาญ สามารถใช ้งานเครืองได ้

1.2 คําอธิบายการทํางาน
สามารถใช ้เครืองได ้กับทังส่วนต่อประสานสําหรับการช่วยหายใจ
ชนิดรุกลําและชนิดไม่รก
ุ ลําร่างกาย และยังสามารถใช ้งานระบบ
ท่อแบบมีการรัวโดยการเจาะคอได ้เช่นกัน
พัดลมจะดูดอากาศแวดล ้อมผ่านแผ่นกรองเข ้าเครือง และจะ
ลําเลียงอากาศไปยังผู ้ป่ วยผ่านระบบท่อและส่วนต่อประสาน
สําหรับการช่วยหายใจ พัดลมจะถูกควบคุมตามระยะการ
หายใจ โดยอาศัยสัญญาณทีตรวจจับได ้ของเซ็นเซอร์วัดความ
ดันและเซ็นเซอร์วัดอัตราการไหล
อินเทอร์เฟซผู ้ใช ้ใช ้สําหรับแสดงและตังค่าพารามิเตอร์และ
สัญญาณเตือนทีมีให ้
สามารถใช ้เครืองกับระบบท่อทีมีการรัว ระบบวาล์วแบบท่อ
เดียว หรือระบบท่อคู่ ก็ได ้ หากใช ้ระบบท่อแบบมีการรัว ลมหายใจ
ออกทีมี CO2 จะถูกกําจัดออกอย่างต่อเนืองผ่านระบบหายใจ
ออก สําหรับระบบวาล์วแบบท่อเดียวและระบบท่อคู่ การหายใจ
ออกของผู ้ป่ วยจะถูกควบคุมผ่านวาล์ว
บุคคล
ผู ้ป่ วย
ผู ้ใช ้ทีไม่ใช่ผู ้
เชียวชาญ
ผู ้ประกอบการ

ผู ้เชียวชาญทาง
การแพทย์
พยาบาล

คําอธิบาย
ผู ้เข ้ารับการรักษา

ในโหมด High Flow (โหมด HFT) เครืองจะลําเลียงอากาศตาม
อัตราการไหลทีตังค่าไว ้ ไปยังเครืองทําความชืนภายนอกที
เหมาะสําหรับ HFT เครืองทําความชืนจะปรับสภาพแก๊สสําหรับ
การหายใจในด ้านอุณหภูมแ
ิ ละความชืน การเชือมต่อกับผู ้ป่ วยจะ
ทําผ่านอุปกรณ์เสริมทีเหมาะสําหรับ HFT โหมด HFT (หาก
มี) และโหมด MPV ไม่ใช่โหมดการช่วยหายใจตามมาตรฐาน ISO
80601-2-72 เนืองจากระหว่างส่วนต่อประสานสําหรับการช่วย
หายใจทีเกียวข ้อง กับทางเดินหายใจของผู ้ป่ วย ไม่มก
ี ารเชือมต่อ
แบบถาวรและ/หรือการเชือมต่อทีมีการซีล จึงไม่มก
ี ารใช ้
คุณลักษณะบางอย่าง เช่น การตรวจจับการหลุด
ออกซิเจนจะถูกจ่ายผ่านช่องทางเข ้าสําหรับออกซิเจน
หากต ้องการ จะสามารถใช ้เซลล์ FiO2 ภายในเครือง วัดความเข ้ม
ข ้นของ FiO2 ทีปล่อยออกมาได ้ ทังยังสามารถเชือมต่อระบบ
วัด SpO2 ภายนอกได ้อีกด ้วย
การจ่ายไฟจะทําผ่านชุดจ่ายไฟภายนอก เครืองมีแบตเตอรีแบบ
ในตัว และจึงสามารถใช ้งานต่อได ้อย่างไม่หยุดชะงักหากไฟ
ดับ นอกจากนียังสามารถเชือมต่อแบตเตอรีภายนอกได ้สูงสุด
สองอันเพือทีจะใช ้งานเครือง
ข ้อมูลการบําบัดจะถูกบันทึกไว ้ในเครือง และยังสามารถโหลดลง
บนแท่ง USB-C และนํ าไปวิเคราะห์ด ้วยซอฟต์แวร์บน
คอมพิวเตอร์ได ้

1.3 คุณสมบ ัติของผูใ้ ช ้
ในคําแนะนํ าการใช ้งานนี จะเรียกบุคคลทีใช ้งานเครืองว่าผู ้ใช ้ การ
ฝึ กอบรมหรือการแนะนํ าการใช ้งานเครืองเป็ นสิงทีจําเป็ นสําหรับผู ้
ใช ้ในทุกกรณี
มีความแตกต่างระหว่างผู ้ใช ้ทีมีทักษะ (ผู ้เชียวชาญ) และผู ้ใช ้ที
ไม่มท
ี ักษะ ซึงประกอบไปด ้วยกลุม
่ บุคคลต่อไปนี:

คุณสมบ ัติของผูใ้ ช ้

ผู ้ทีไม่มค
ี วามเชียวชาญทางการแพทย์หรือพยาบาล หลังจาก
ั และการทํางานของอุปกรณ์โดยผู ้เชียวชาญ
แนะนํ าฟั งก์ชน
ผู ้ป่ วย ญาติ และผู ้ดูแล
้ ไม่
ทางการแพทย์แล ้ว บุคคลเหล่านีถือว่าเป็ นผูใ้ ชท
ี มท
ี ักษะ
ั และการทํางานของ
ก่อนการใช ้งาน สถานพยาบาลมีหน ้าทีตรวจสอบให ้ หลังจากการฝึ กอบรมเกียวกับฟั งก์ชน
แน่ใจถึงความเข ้ากันได ้ของเครือง และความเข ้ากัน อุปกรณ์โดยผู ้ผลิตหรือโดยบุคลากรผู ้เชียวชาญทีได ้รับ
อนุญาตอย่างชัดแจ ้งจากผู ้ผลิต บุคคลดังกล่าวถือว่าเป็ นผู ้
ได ้ของส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริมทังหมดที
้ มี
ใชท
ี ความชํานาญ
เกียวข ้องกับผู ้ป่ วย (เช่น โรงพยาบาล)
บุคคลทีได ้รับการฝึ กอบรมวิชาชีพทีรัฐยอมรับใน
ั และการทํางานของ
หลังจากการฝึ กอบรมเกียวกับฟั งก์ชน
วิชาชีพแพทย์ (เช่น แพทย์ นักบําบัดโรคระบบทาง อุปกรณ์โดยผู ้ผลิตหรือผู ้ปฏิบต
ั งิ านทีได ้รับการฝึ กอบรม ผู ้ทีมี
เดินหายใจ, ผู ้ช่วยเทคนิคการแพทย์)
ความรู ้เฉพาะทางเกียวกับการบําบัดและอุปกรณ์ (เช่น ผู ้เชียว
ชาญทางการแพทย์ เจ ้าหน ้าทีพยาบาล ผู ้เชียวชาญด ้าน
บุคคลทีได ้รับการฝึ กอบรมวิชาชีพทีรัฐยอมรับใน
บริการ) ถือว่าเป็ นผู ้ใช ้ทีมีเชียวชาญ
วิชาชีพการพยาบาล

ตัวแทนจําหน่าย บุคคลหรือองค์กรทีจําหน่ายสินค ้าแต่ไม่ได ้ผลิต
ั และการทํางานของ
หลังจากการฝึ กอบรมเกียวกับฟั งก์ชน
สินค ้าเฉพาะสาย เอง ตัวแทนจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ยัง
อุปกรณ์ บุคคลเหล่านีถือว่าเป็ นผู ้ใช ้ทีมีทักษะ
ผลิตภัณฑ์
สามารถทําหน ้าทีกํากับดูแลได ้
LMT 68676a 02/2022

ในฐานะผู ้ควบคุมเครืองหรือผู ้ใช ้ คุณจะต ้องคุ ้นเคยกับการใช ้งาน
อุปกรณ์ทางการแพทย์นี

้ตามคําแนะนํ าของแพทย์
อุปกรณ์นเป็
ี นเครืองมือแพทย์ทจะใช
ี
หรือผู ้ปฏิบต
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2 ความปลอดภ ัย

คําแนะนํ าการใช ้งานนีมีให ้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทเว็
ี บไซต์
ของผู ้ผลิตด ้วยเช่นกัน

1.4 ข้อบ่งใช ้
ความผิดปกติจากการทีทางเดินหายใจถูกอุดกัน (เช่น COPD);
ความผิดปกติทมี
ี การหายใจอย่างจํากัด (เช่น กระดูกสันหลัง
คด, ทรวงอกเกิดการผิดรูป); ความผิดปกติทาง
ประสาท ทางกล ้ามเนือ และทางประสาทและกล ้าม
เนือ (เช่น กล ้ามเนือเสือมสภาพ, ภาวะอัมพาตของกระบัง
ลม); ความผิดปกติในการควบคุมการหายใจส่วนกลาง; ภาวะ
หายใจลดลงเนืองจากโรคอ ้วน, การหายใจล ้มเหลวเนืองจาก
ภาวะพร่องออกซิเจน

1.5 ข้อห้ามใช ้
เป็ นทีทราบกันดีวา่ มีข ้อห ้ามดังต่อไปนี - ในแต่ละกรณีการตัดสิน
ใจใช ้อุปกรณ์เป็ นความรับผิดชอบของผู ้เชียวชาญทางการ
แพทย์ ยังสังเกตไม่พบสถานการณ์ทเป็
ี นภัยคุกคาม
ข ้อห ้ามใช ้อย่างเด็ดขาด:
มีเลือดกําเดาไหลอย่างรุนแรง, มีความเสียงสูงทีจะเกิดการบาด
เจ็บจากแรงดัน, มีลมรัวเข ้าเยือหุ ้มปอดหรือมีลมในช่องอก, มี
ภาวะลมรัวเข ้าสมอง, สถานะหลังการผ่าตัดสมองและหลังการผ่า
ั
ตัดทีต่อมใต ้สมอง หรือทีหูชนกลางหรื
อชันใน, มีภาวะไซนัส
ั
อักเสบ (Sinusitis) เฉียบพลัน, มีการอักเสบทีหูชนกลาง
(Otitis
media) หรือมีภาวะแก ้วหูทะลุ โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีทมี
ี
ปั ญหาในการกลืนเป็ นอย่างมาก (Bulbar syndrome) ซึงมีความ
เสียงในการสูดสําลัก จะห ้ามใช ้การช่วยหายใจด ้วยหน ้ากาก
ข ้อห ้ามใช ้โดยอนุโลม
มีภาวะหัวใจล ้มเหลวทีไม่สามารถชดเชยได ้, มีภาวะหัวใจเต ้นผิด
ปกติอย่างรุนแรง, มีภาวะความดันโลหิตตําทีรุนแรง โดยเฉพาะ
อย่างยิงเมือเป็ นร่วมกับภาวะขาดของเหลวภายในระบบไหลเวียน
เลือด, มีการบาดเจ็บทีกะโหลกศีรษะ, มีภาวะขาดนํ า

1.6 ผลข้างเคียง
อาจมีผลข ้างเคียงทีไม่พงึ ปรารถนาต่อไปนีเกิดขึน เมือใช ้เครือง
ในระยะสันหรือระยะยาว: การกดทับทีบริเวณใบหน ้า จาก
หน ้ากากช่วยหายใจหรือแผ่นรองทีหน ้าผาก, ผิวทีหน ้ามีผน
ื
แดง, คอ ปาก จมูกแห ้ง, รู ้สึกว่ามีแรงกดทีบริเวณไซนัส, มีอาการ
ระคายเคืองทีเยือบุตา, มีลมเข ้าระบบทางเดินอาหาร (“ท ้องอืด”),
มีเลือดออกในจมูก, มีภาวะกล ้ามเนือเสือมในกรณีททํ
ี าการช่วย
หายใจในระยะยาว เหล่านีเป็ นผลข ้างเคียงทัว ๆ ไป และไม่ได ้
เกิดจากการใช ้งานเครืองรุน
่ LM150TD อย่างเฉพาะเจาะจง
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2 ความปลอดภ ัย
2.1 คําแนะนําด้านความปลอดภ ัย
่ นประกอบ และ
2.1.1 การจ ัดการเครือง สว
อุปกรณ์เสริม
ั การทํางานทีจํากัด อาจเกิดการ
หากเครืองเสียหายหรือมีฟังก์ชน
บาดเจ็บได ้
 ใช ้งานเครืองและส่วนประกอบต่อเมือไม่มค
ี วามเสียหายที
ภายนอกเท่านัน
ั การทํางานอย่างสมําเสมอ (ดู “6.2
 ทําการตรวจสอบฟั งก์ชน
ั การทํางาน”, หน ้า19)
การตรวจสอบฟั งก์ชน
 ใช ้งาน เก็บรักษา และขนย ้ายเครืองภายในสภาวะแวดล ้อมที
กําหนดไว ้เท่านัน (ดู “9 ข ้อมูลทางเทคนิค”, หน ้า31)
ั การทํางาน
 อย่าใช ้งานเครือง หากการตรวจสอบฟั งก์ชน
อัตโนมัตแ
ิ สดงข ้อความข ้อผิดพลาด
 เตรียมอุปกรณ์ชว่ ยหายใจอืนไว ้ให ้พร ้อมสําหรับการใช ้งาน
ทุกเมือ เพือป้ องกันการเกิดสถานการณ์ทเป็
ี นภัยคุกคามต่อ
ชีวต
ิ หากเครืองขัดข ้อง
 เก็บชินส่วนขนาดเล็กทีสามารถสูดหายใจหรือกลืนกินเข ้าไป
ได ้ให ้ห่างจากเด็กเล็ก ๆ เป็ นพิเศษ
 ห ้ามใช ้เครืองในสภาพแวดล ้อมของการทํา MRT หรือใน
ห ้องทีมีความดันสูง
 อย่านํ าผลิตภัณฑ์สําหรับใช ้ครังเดียวมาใช ้ซํา ผลิตภัณฑ์
ั
สําหรับใช ้ครังเดียวอาจเกิดการปนเปื อน และ/หรือฟั งก์ชน
การทํางานของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจได ้รับผลกระทบ
 ห ้ามใช ้หรือจ่ายแก๊สสําหรับการดมยาสลบ
 ปรับระดับความดังของเสียงสัญญาณเตือนให ้ดังพอทีจะได ้
ยิน
 ใช ้ท่อช่วยหายใจทีมีขนาดเส ้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10 มม.
กับผู ้ป่ วยทีมีปริมาตรอากาศในการหายใจแต่ละ
ครัง <50 มล. เท่านัน
 แก ้ไขการรัวทีหน ้ากากช่วยหายใจหรือท่อช่วยหายใจ หาก
เกิดการรัวโดยไม่ได ้ตังใจ ค่าทีแสดงสําหรับปริมาตร
และ CO2 ทีหายใจออกมา จะต่างไปจากค่าจริงของผู ้ป่ วย
 ใช ้ชินสวนอุปกรณ์เสริมของผู ้ผลิตเท่านัน
 อย่าใช ้ท่อทีต ้านการเกิดประจุไฟฟ้ าสถิตหรือท่อทีนํ าไฟฟ้ า
ได ้
 แก๊สทีเครืองพ่นยาแบบนิวแมติกจ่ายอาจส่งผลต่อความแม่น
ยําของเครืองได ้
 ตรวจสอบตัวกรองระบบหายใจเสมอว่ามีความต ้านทานเพิม
ขึนหรือมีการอุดตันหรือไม่ การพ่นยาหรือการทําความชืน
อาจทําให ้ความต ้านทานของตัวกรองระบบหายใจสูงขึน ซึง
จะทําให ้การจ่ายความดันในการบําบัดเปลียนแปลง
ไป เปลียนตัวกรองระบบหายใจให ้บ่อยขึน เพือป้ องกันไม่ให ้
มีความต ้านทานเพิมขึนและป้ องกันการอุดตัน
 วางเครืองทําความชืนอากาศหายใจภายนอกไว ้ให ้ตํากว่า
เครืองช่วยหายใจและจุดเชือมต่อผู ้ป่ วย นํ าในเครืองอาจทํา
ให ้เครืองเสียหายหรือทําให ้ผู ้ป่ วยบาดเจ็บได ้
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2 ความปลอดภ ัย

2.1.2 ความเข้าก ันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

2.1.4 การจ ัดการออกซเิ จน

เครืองอยูภ
่ ายใต ้มาตรการป้ องกันเป็ นพิเศษในด ้าน EMC (ความ
เข ้ากันได ้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า) หากไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการดัง
กล่าว เครืองอาจมีการทํางานทีผิดปกติและทําให ้เกิดการบาดเจ็บ
ได ้
 อุปกรณ์การสือสารความถีสูงแบบพกพา (เช่น อุปกรณ์วท
ิ ยุ
และโทรศัพท์มอ
ื ถือ) รวมถึงอุปกรณ์เสริม เช่น สายอากาศ
และเสาอากาศภายนอก ต ้องมีระยะห่างจากเครืองและจาก
สายของเครืองอย่างน ้อย 30 ซม.
 ห ้ามใช ้เครืองใกล ้กับอุปกรณ์ผา่ ตัดความถีสูงทีทํางานอยู่
 ใช ้งานเครืองภายในสภาพแวดล ้อม EMC ทีกําหนดไว ้
สําหรับเครืองนี (ดู “10.4 ภูมค
ิ ุ ้มกันการรบกวนจากคลืนแม่
เหล็กไฟฟ้ า”, หน ้า37)เพือป้ องกันไม่ให ้กระทบต่อ
คุณลักษณะด ้านประสิทธิภาพการทํางาน เช่น ผลกระทบ
จากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้ า ต่อพารามิเตอร์การช่วย
หายใจ
 ห ้ามใช ้งานเครืองหากกรอบเครือง สายเคเบิล หรืออุปกรณ์
อืน ๆ ทีใช ้กําบังคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า เกิดการชํารุดเสียหาย
 การใช ้อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์แปลง และสายไฟ ของผู ้ผลิต
ั ญาณรบกวนทางแม่เหล็ก
รายอืน อาจทําให ้มีการแพร่สญ
ไฟฟ้ าเพิมขึน หรือทําให ้เครืองมีภม
ู ค
ิ ุ ้มกันการรบกวนจาก
คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าลดลง และอาจทําให ้การทํางานมีความ
ผิดพลาด ใช ้สายเคเบิลต่างๆ ของผู ้ผลิตเท่านัน
 ห ้ามใช ้เครืองใกล ้กับอุปกรณ์อน
ื ๆ โดยตรงหรือวางซ ้อนกัน มิ
เช่นนันอาจทําให ้การทํางานผิดพลาดได ้ หากจําเป็ นต ้องใช ้
งานใกล ้กับอุปกรณ์อน
ื ๆ โดยตรงหรือวางซ ้อนกัน ให ้สังเกต
อุปกรณ์ทังหมดเพือให ้แน่ใจว่าทุกอุปกรณ์ทํางานอย่างถูก
ต ้อง

การให ้ออกซิเจนโดยไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์ป้องกันพิเศษอาจทําให ้เกิดไฟ
ไหม ้และการบาดเจ็บได ้
 ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าการใช ้งานของระบบให ้ออกซิเจน
 ตังวางแหล่งกําเนิดออกซิเจนให ้ห่างจากเครืองมากกว่า
1 ม.
 อัตราออกซิเจนทีฉีดเป็ นลิตร/นาทีต ้องไม่เกินปริมาณ
ออกซิเจนทีผู ้เชียวชาญทางการแพทย์กําหนด
 อัตราการให ้ออกซิเจนเป็ นล./นาที ต ้องไม่เกินอัตราการไหล
ทีตังค่าไว ้สําหรับ HFT
 เมือสินสุดการบําบัด ให ้ปิ ดการให ้ออกซิเจน แล ้วปล่อยให ้
เครืองทํางานต่อไปสักครู่ เพือกําจัดออกซิเจนทีเหลือออก
จากเครือง

2.1.3 ระบบจ่ายกําล ังไฟฟ้า
การใช ้งานเครืองนอกระบบจ่ายกําลังไฟฟ้ าทีกําหนดไว ้ อาจทํา
ให ้ผู ้ใช ้งานบาดเจ็บ และอาจทําให ้เครืองเสียหาย หรือส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพของเครือง และทําให ้ผู ้ป่ วยบาดเจ็บได ้
 ใช ้ชุดจ่ายไฟกับแรงดันไฟฟ้ าตังแต่ 100 V ถึง 240 V เท่า
นัน
 สําหรับการใช ้งานกับแรงดันไฟฟ้ า 12 V และ 24 V ให ้ใช ้
สายเคเบิลสําหรับไฟฟ้ ากระแสตรง LMT 31597
ิ ดขวางการเข ้าถึงปลักไฟและแหล่งจ่ายไฟไม่
 อย่าให ้มีสงกี
ว่าเมือใดก็ตาม
 หากใช ้รถเข็นผู ้ป่ วยแบบใช ้แบตเตอรี: ให ้เชือมต่อเครืองเข ้า
กับแบตเตอรีของรถเข็นผู ้ป่ วย ต่อเมือมีการกําหนดจุดเชือม
ต่อลักษณะดังกล่าวไว ้อย่างชัดแจ ้งในคําแนะนํ าการใช ้งาน
รถเข็นผู ้ป่ วยเท่านัน
 หากใช ้งานผ่านทีจุดบุหรีในรถยนต์: ปิ ดระบบสตาร์ท-หยุด
อัตโนมัตใิ นรถยนต์ ให ้สตาร์ทรถยนต์กอ
่ นแล ้วจึงเชือมต่อ
เครือง

2.1.5 การขนย้าย
การใช ้งานเครืองในกระเป๋ าขนย ้ายแบบใด ๆ ก็ตาม อาจส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพของเครืองและอาจทําให ้ผู ้ป่ วยบาด
เจ็บ นํ าและสิงสกปรกอาจทําให ้เครืองชํารุดเสียหายได ้
 ใช ้งานเครืองในกระเป๋ าพกพา LUISA ทีมีให ้เท่านัน
 ขนย ้ายหรือเก็บรักษาเครืองในกระเป๋ าป้ องกัน LUISA ทีมีให ้
เท่านัน

2.1.6 โมดูลคลืนวิทยุ
เครืองมีโมดูลคลืนวิทยุอยู่ การใช ้งานเครืองใกล ้กับบุคคล
และ/หรือเสาอากาศอืน ๆ โดยตรง อาจทําให ้เกิดการบาดเจ็บ ทํา
ให ้เครืองชํารุดเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ
เครืองได ้
 ตังวางเครืองไว ้ให ้ห่างจากทุกคนอย่างน ้อย 20 ซม.
 อย่าตังวางหรือใช ้งานเครืองร่วมกับเสาอากาศอืน ๆ
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2.2 คําแนะนําทวไป
ั
•

คุณต ้องเฝ้ าสังเกตผู ้ป่ วยและเครืองอย่างสมําเสมอ เพือทีจะ
สามารถตอบสนองต่อสัญญาณเตือนได ้ และเพือให ้สามารถ
ใช ้การช่วยหายใจฉุกเฉินได ้เมือจําเป็ น

•

การใช ้งานผลิตภัณฑ์ของผู ้ผลิตรายอืนอาจเข ้ากันไม่ได ้กับ
ผลิตภัณฑ์ โปรดทราบว่า ในกรณีนสิ
ี ทธิในการรับประกันและ
การรับผิดใด ๆ อาจเป็ นโมฆะ หากไม่ใช ้ชินส่วนของแท ้

•

การเชือมต่อกับจอแสดงผลของผู ้ป่ วยด ้วยสายเคเบิล ไม่
สามารถใช ้แทนทีระบบสัญญาณเตือนระยะไกลได ้ จะมีการ
ส่งผ่านข ้อมูลสัญญาณเตือนเพือวัตถุประสงค์ด ้านเอกสาร
เท่านัน

•

ให ้ผู ้ผลิตหรือผู ้เชียวชาญทีได ้รับอนุญาตอย่างชัดแจ ้ง เป็ นผู ้
ดําเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น การซ่อมแซม การบํารุงรักษา และ
งานซ่อมแซม รวมทังการดัดแปลงทีผลิตภัณฑ์

•

เชือมต่อเฉพาะผลิตภัณฑ์และโมดูลทีได ้รับอนุญาตตามคํา
แนะนํ าการใช ้งานฉบับนีเท่านัน ผลิตภัณฑ์ต ้องตรงตาม
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์นัน ๆ วางอุปกรณ์ทไม่
ี ใช่อป
ุ กรณ์
ทางการแพทย์ไว ้นอกบริเวณทีผู ้ป่ วยอยู่

•

สําหรับการป้ องกันการติดเชือหรือการปนเปื อนจากเชือ
แบคทีเรีย โปรดอ่านหัวข ้อเกียวกับการทําความสะอาดและ
การทําให ้ปราศจากเชือ (ดู “6 การทําความสะอาดและการ
ทําให ้ปราศจากเชือ รวมทังการบํารุงรักษา”, หน ้า18)

•

หากเกิดเหตุการณ์ไฟดับ การตังค่าทังหมดรวมทังการตังค่า
สัญญาณเตือนจะยังคงอยู่

•

ในสหภาพยุโรป: ในฐานะผู ้ใช ้และ/หรือผู ้ป่ วย คุณจะต ้อง
แจ ้งเหตุการณ์ร ้ายแรงทังหมดทีเกิดขึนทีเกียวกับ
ผลิตภัณฑ์ ให ้ผู ้ผลิตและหน่วยงานทีรับผิดชอบทราบ

2.3 คําแนะนําด้านความปลอดภ ัย
ในคําแนะนําการใชง้ านฉบ ับ
นี
แสดงสถานการณ์อน
ั ตรายทีเกินกว่า
ปกติ หากไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ านี อาจ
เกิดการบาดเจ็บสาหัส การบาดเจ็บทีไม่
่ ภาพเดิมได ้ หรือการบาด
สามารถคืนสูส
เจ็บถึงขันเสียชีวต
ิ
แสดงสถานการณ์อน
ั ตราย หากไม่
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ านี อาจเกิดการบาด
เจ็บเล็กน ้อยหรือปานกลางได ้
แสดงสถานการณ์ทเป็
ี นอันตราย หากไม่
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ านี อาจเกิดความเสีย
ิ ได ้
หายต่อทรัพย์สน
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3.1 ภาพรวม
1

2 3 4

6

5

24

12

23
22

7 8 9 10 11

13

18

19

14

17

16
15

21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

20

การเชือมต่อสําหรับแบตเตอรีภายนอก
จุดเชือมต่อจอแสดงผล / prisma HUB
พอร์ต USB-C
จุดเชือมต่อสําหรับระบบเรียกพยาบาล
ตัวแสดงแรงดันไฟฟ้ า
ปุ่ มตอบรับสัญญาณเตือน
ช่องเชือมต่อสําหรับท่อวัดแรงดัน
ช่องเชือมต่อสําหรับท่อควบคุมวาล์ว
ช่องสําหรับเซ็นเซอร์ SpO2
ช่อง CO2 (ไม่ได ้ใช ้)
ช่องเชือมต่อสําหรับเครืองพ่นยา (ไม่ได ้ใช ้)
ระบบท่อ (ระบบวาล์วแบบท่อเดียว)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ช่องใส่แผ่นกรองฝุ่ นหยาบและแผ่นกรองละเอียด
ช่องสําหรับแบตเตอรีภายใน
พืนทีรับพัดลมระบายความร ้อน
ช่องเชือมต่ออุปกรณ์
ช่องทางออกของเครือง
ทีจับ
ปุ่ มเปิ ดปิ ด
ชุดจ่ายไฟพร ้อมสาย
สายไฟฟ้ า
ทางเข ้าสําหรับ O2
ลําโพง
จุดเชือมต่อสําหรับชุดจ่ายไฟ
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3.2 แผงควบคุมทีหน้าจอ
1
2

9

3

4

8

5
7

3
4
5
6

7

8
9

8

|

TH

สัญลักษณ์ในบรรทัดสถานะ จะแสดงสถานะล่าสุดของเครือง (เช่น อุปกรณ์เสริมทีเชือมต่ออยู่ ความจุของแบตเตอรี)
ปุ่ มตอบรับสัญญาณเตือน ั ญาณเตือนอยู่ สัญญาณเตือนจะถูกปิ ดเสียงเป็ นเวลา 120 วินาที
กดสัน ๆ: จะตอบรับสัญญาณเตือน หากยังคงมีสญ
กดยาว ๆ: จะปิ ดเสียงสัญญาณเตือนเป็ นเวลา 2 นาที
กดสัน ๆ อีกครัง: จะยกเลิกการปิ ดเสียงสัญญาณเตือน
ปุ่ มโฮม - จะเปลียนมุมมองกลับไปยังหน ้าจอเริมต ้น
ปุ่ มเมนู - เป็ นช่องทางเข ้าถึงเมนูยอ
่ ยต่าง ๆ
ปุ่ มล็อกหน ้าจอ - จะล็อกหรือปลดล็อกหน ้าจอ เพือไม่ให ้สามารถเปลียนแปลงการตังค่าได ้เมือมีการสัมผัสอย่างไม่ถก
ู ต ้อง
ปุ่ มหรีแสง - จะเปลียนไปยังโหมดกลางคืน และหน ้าจอจะมืด
การแตะทีหน ้าจอจะเปิ ดใช ้งานหน ้าจออีกครัง
กดปุ่ มค ้างไว ้ - จะเปิ ดเมนู Display (การแสดง)
ปุ่ มโปรแกรม - เป็ นช่องทางเข ้าถึงโปรแกรมช่วยหายใจ ผู ้เชียวชาญทางการแพทย์กําหนดหรือตัวแทนจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสาย
ผลิตภัณฑ์จะสามารถกําหนดค่าโปรแกรมไว ้ล่วงหน ้า และเปิ ดใช ้งานโปรแกรมให ้คุณได ้ หากคุณจําเป็ นต ้องใช ้การตังค่าการช่วย
หายใจค่าอืนในระหว่างวัน ทีต่างไปจากการตังค่าสําหรับเวลากลางคืน คุณจะสามารถเปลียนโปรแกรมได ้เองทีนี เป็ นต ้น
ปุ่ มการช่วยหายใจ - จะเริมต ้นหรือหยุดการช่วยหายใจ
ปุ่ มเข ้าใช ้งาน - จะล็อกหรือปลดล็อกเมนูผู ้เชียวชาญ
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ั
3.3 สญล
ักษณ์ตา่ ง ๆ ทีหน้าจอ
ั
สญล
ักษณ์

คําอธิบาย

ั
สญล
ักษณ์

คําอธิบาย

เครืองอยูใ่ นเมนูผู ้ป่ วย เมนูผู ้เชียวชาญถูกล็อก

มีการเชือมต่อเครือข่าย

ปลดล็อคเมนูผู ้เชียวชาญแล ้ว

สีเขียว: Bluetooth® (เทคโนโลยีไร ้สาย) เปิ ด
ใช ้งานอยู่
สีเทา: Bluetooth® (เทคโนโลยีไร ้สาย) ไม่ได ้
เปิ ดใช ้งานอยู่

จะแสดงสถานะการหายใจ:
• ลูกศรชีขึน: การหายใจเข ้า
• ลูกศรชีลง: การหายใจออก
• S: การหายใจเอง
• T: การหายใจแบบบังคับ

มีการเชือมต่อเซลลูลา่ ร์

เครืองถูกตังค่าไว ้สําหรับการใช ้งานกับเด็ก

โหมดเครืองบินเปิ ดใช ้งานอยู่

เครืองถูกตังค่าไว ้สําหรับการใช ้งานกับผู ้ใหญ่

สีเขียว: แท่ง USB เชือมต่ออยู่
สีเทา: แท่ง USB มีข ้อผิดพลาด

ปรับระบบท่อแบบมีการรัวแล ้ว

สัญญาณเตือนทีมีลําดับความสําคัญตํา
ถูกกระตุ ้น

ปรับระบบวาล์วแบบท่อเดียวแล ้ว

สัญญาณเตือนทีมีลําดับความสําคัญปานกลาง
ถูกกระตุ ้น

ปรับระบบท่อคูแ
่ ล ้ว

สัญญาณเตือนทีมีลําดับความสําคัญสูง
ถูกกระตุ ้น

กําลังชาร์จแบตเตอรี หากบริเวณสีเทาขึนถึง
ด ้านบน แสดงว่าแบตเตอรีชาร์จเต็มแล ้ว

สัญญาณเตือนทางสรีรวิทยาทังหมดถูกปิ ดใช ้
งาน
สัญญาณเตือนทางเสียงถูกหยุดพัก

แบตเตอรีมีความจุสงู , แบตเตอรีกําลังคายประจุ
แบตเตอรีมีความจุปานกลาง, แบตเตอรีกําลัง
คายประจุ
แบตเตอรีมีความจุตํา, แบตเตอรีกําลังคายประจุ
แบตเตอรีมีความจุตํา
ข ้อผิดพลาดของแบตเตอรี
ั เปิ ดใช ้
การเปลียนแผ่นกรอง (จะมีเมือฟั งก์ชน
งานอยูเ่ ท่านัน)
ั เปิ ด
การเตือนการบํารุงรักษา (จะมีเมือฟั งก์ชน
ใช ้งานอยูเ่ ท่านัน)
เซ็นเซอร์ SpO2
สีเทา: ไม่ได ้เชือมต่ออยู่
สีเขียว: เชือมต่ออยู่ และสัญญาณมีคณ
ุ ภาพสูง
สีเหลือง: เชือมต่ออยู่ และสัญญาณมีคณ
ุ ภาพ
ปานกลาง
สีแดง: เชือมต่ออยู่ และสัญญาณมีคณ
ุ ภาพอ่อน
FiO2 cell (เซลล์ FiO2)
สีเขียว: เปิ ดใช ้งานและเต็มอยู่
สีเทา: เปิ ดใช ้งานและว่างเปล่า
สีเขียวและกะพริบอยู:่ กระบวนการปรับเทียบทํา
งานอยู่
หน ้าจอผู ้ป่ วยเชือมต่ออยู่

3.4 อุปกรณ์เสริม (มีให้เลือก)
ิ ว
่ น
ชนส

คําอธิบาย
ใช ้สําหรับการส่งผ่านสัญญาณเตือนใน
VENTIremote alarm ระยะไกลทีเครืองส่งออกมา และการ
แสดงสัญญาณดังกล่าว
จะตรวจหา SpO2- และข ้อมูลความถี
เซ็นเซอร์ SpO2
ของชีพจร
จะป้ องกันไม่ให ้วัตถุขนาดเล็กและจุลชีพ
ระบบตัวกรองอากาศ
แพร่กระจายเข ้าไปในระบบหายใจ
FiO2 cell (เซลล์ FiO2) จะทําการตรวจวัด FiO2 อย่างต่อเนือง
จะป้ อนอากาศสําหรับการหายใจให ้กับผู ้
ระบบท่อ
ป่ วย
่ ภาพ
จะระบายลมหายใจออก ออกสูส
ระบบหายใจออก
แวดล ้อม
ใช ้เป็ นระบบจ่ายกําลังไฟฟ้ าภายนอก
แบตเตอรีภายนอก
เพิมเติมสําหรับเครือง
กระเป๋ าป้ องกัน
ใช ้สําหรับปกป้ องเครืองในขณะขน
สําหรับ LUISA
ย ้าย และใช ้ในการเก็บรักษาเครือง
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าการใช ้งานของชินส่วนอุปกรณ์
เสริม ในนันจะมีข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับการใช ้งานและการ
ใช ้อุปกรณ์เสริมร่วมกับเครือง
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•

On (เปิ ด): การบําบัดทํางานอยุ่ สามารถตังค่าเครืองและตัง
ค่าการบําบัดได ้

•

Standby (สแตนด์บาย): พัดลมปิ ดอยูแ
่ ละการบําบัดไม่ได ้
ทํางานอยู่ แต่เครืองจะพร ้อมใช ้งานทันที สามารถตังค่า
เครืองและตังค่าการบําบัดได ้

•

Off (ปิ ด): เครืองปิ ดอยู่ ไม่สามารถทําการตังค่าได ้

3.6 แบตเตอรี
3.6.1 แบตเตอรีภายใน
•

เครืองจะมีแบตเตอรีภายในติดตังไว ้ หากเครืองไม่ได ้เชือม
ต่ออยูก
่ บ
ั โครงข่ายไฟฟ้ า หรือหากแหล่งจ่ายไฟฟ้ าขัด
ข ้อง แบตเตอรีจะทําหน ้าทีจ่ายกําลังไฟฟ้ าให ้กับเครืองโดย
อัตโนมัตแ
ิ ละไม่มก
ี ารหยุดชะงัก ซึงจะทําให ้แบตเตอรีเกิด
การคายประจุ แบตเตอรีจะถูกชาร์จโดยอัตโนมัตอ
ิ ก
ี ครัง ทันที
ทีเครืองเชือมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้ า
ในการใช ้งานกับแหล่งจ่ายไฟ 12 V หรือ 24 V แบตเตอรีจะ
ถูกชาร์จเมือเครืองอยูใ่ นสถานะ Standby (สแตนด์
บาย) หรือ Off (ปิ ด) เท่านัน

•

การเปลียนแบตเตอรีภายในจะดําเนินการโดยผู ้ผลิตหรือตัว
แทนจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์

•

ระยะเวลาการทํางานของแบตเตอรีจะขึนอยูก
่ บ
ั การตังค่าการ
บําบัดและอุณหภูมแ
ิ วดล ้อม (ดู “9 ข ้อมูลทางเทคนิค”,
หน ้า31)

•

หากสัญญาณเตือน Battery capacity low (แบตเตอรีมี
ความจุตา)
ํ ปรากฏขึน แสดงว่ามีระยะเวลาการทํางานเหลือ
อีกอย่างน ้อย 15 นาทีเท่านัน หากสัญญาณเตือน Battery
capacity critical (แบตเตอรีมีความจุขนวิ
ั กฤต) ปรากฏ
ขึน เครืองจะปิ ดการทํางานในอีกไม่กนาที
ี
(มีระยะเวลาการ
ทํางานอย่างน ้อย 5 นาที) เตรียมการช่วยหายใจวิธอ
ี นไว
ื
้ให ้
พร ้อม และเชือมต่อเครืองเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ า

•

หากเครืองและแบตเตอรีถูกเก็บไว ้ในทีทีมีอณ
ุ หภูมน
ิ อก
อุณหภูมก
ิ ารทํางานทีระบุ จะสามารถใช ้งานเครืองได ้ต่อเมือ
เครืองอุน
่ ขึนหรือเย็นลงจนถึงอุณหภูมก
ิ ารทํางานทีอนุญาต
แล ้วเท่านัน
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3.6.2 แบตเตอรีภายนอก
•

สามารถเชือมต่อแบตเตอรีภายนอกเป็ นระบบจ่ายกําลังไฟฟ้ า
เสริมเข ้ากับเครืองช่วยหายใจได ้ หากเครืองเชือมต่ออยูก
่ บ
ั
แหล่งจ่ายไฟหลัก แบตเตอรีจะถูกชาร์จ โดยจะมีการชาร์จ
แบตเตอรีภายในก่อนแล ้วจึงชาร์จแบตเตอรีภายนอก ในการ
ใช ้งานกับแหล่งจ่ายไฟ 12 V หรือ 24 V แบตเตอรีจะถูกชาร์จ
เมือเครืองอยูใ่ นสถานะ Standby (สแตนด์บาย) หรือ Off
(ปิ ด) เท่านัน

•

เมืออุปกรณ์ไม่ได ้เชือมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก แบตเตอรีจะ
จ่ายไฟให ้กับอุปกรณ์ แบตเตอรีทีเชือมต่อภายนอกจะคาย
ประจุกอ
่ น จากนันแบตเตอรีภายในก็จะคายประจุ

3.6.3 การแสดงระยะเวลาการทํางานที
เหลือของเครือง
ระยะเวลาการทํางานทีเหลือของเครืองสําหรับการจ่ายไฟโดย
แบตเตอรีหรือการจ่ายไฟโดยแหล่งจ่ายไฟ จะแสดงอยูใ่ นบรรทัด
สถานะและในเมนู Views (มุมมอง) (ดู “5.2.1 เมนู Views (มุม
มอง) ในเมนูผู ้ป่ วย”, หน ้า16)
เครืองอยูใ่ น
โหมดสแตนด์
บาย

เครืองอยูใ่ น
สถานะเปิ ด

การจ่ายไฟโดยแหล่ง
จ่ายไฟ

ค่าเป็ น %

ค่าเป็ น %

การจ่ายไฟโดย
แบตเตอรี

ค่าเป็ น %

ระยะเวลาการทํา
งานทีเหลือ เป็ น
ชม. และนาที

การแสดงระยะเวลาการทํางานทีเหลือเป็ นการคาดการณ์ลว่ ง
หน ้า และอิงตามการใช ้กําลังพลังงานโดยเฉลียในปั จจุบน
ั ของ
เครือง
หลังจากทีเริมการช่วยหายใจจนถึงการแสดงระยะเวลาการทํา
งานทีเหลือ จะใช ้เวลาสูงสุด 3 นาที
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3.5 สถานะการทํางาน

3 คําอธิบายผลิตภ ัณฑ์

3.7 รถเข็น 2.0

3.8 การจ ัดการข้อมูล / ความเข้า
ก ันได้
ผู ้ทีติดตังผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรือผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ไว ้ในระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือบนเครืองคอมพิวเตอร์ หรือผู ้ทีติดตัง
อุปกรณ์รวมทังผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไว ้ในเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์หรือบนเครือง
คอมพิวเตอร์ มีหน ้าทีทีจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐาน
IEC 80001-1
ตามมาตรฐาน IEC 80001-1 ผู ้ควบคุมเครืองมีหน ้าที
บริหารจัดการความเสียงของอันตรกิรย
ิ าทีอาจเกิดขึนใน
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ โปรด
ทราบว่าผู ้ผลิตจะไม่รับประกันและรับผิดใด ๆ ต่ออันตร
กิรย
ิ าระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบในเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.8.1 การบ ันทึกและการถ่ายโอนข้อมูล
การบําบ ัด
ข ้อมูลการบําบัดของวันบําบัด 30 วันทีผ่านมา (24 ชัวโมง/วัน) จะ
ถูกบันทึกไว ้ในเครือง ความดัน อัตราการไหล และปริมาตร จะถูก
บันทึกไว ้ที 20 Hz ส่วนค่าอืน ๆ ทังหมดจะถูกบันทึกไว ้ที 1 Hz
ข ้อมูลทางสถิตข
ิ องช่วงเวลา 12 เดือนทีผ่านมา จะถูกบันทึกไว ้ใน
เครือง
โดยจะมีการสร ้างไฟล์ในรูปแบบ edf สําหรับแต่ละวันทีบันทึกไว ้
เมือเสียบแท่ง USB LMT 31414 เข ้ากับเครือง ข ้อมูลการบําบัดที
บันทึกไว ้ในเครืองในรูปแบบไฟล์ edf จะถูกถ่ายโอนลงบน
แท่ง USB
สามารถใช ้ทียึดถังออกซิเจนสําหรับยึดถังออกซิเจนทีมีขนาดเส ้น
ผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 120 มม. ได ้ (ตรงกับความจุ 4 ล. ถึง 6 ล.
ต่อถังโดยประมาณ) โปรดสังเกตความสูงโดยรวมของถัง (ถังรวม
วาล์วและอุปกรณ์เสริม)

สามารถอ่านและแสดงข ้อมูลการบําบัดทีบันทึกไว ้บนแท่ง USB
ได ้ในซอฟต์แวร์ prismaTS

3.8.2 การอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์
ในการดําเนินการอัปเดตเฟิ รม
์ แวร์ ให ้เสียบแท่ง USB ทีมีไฟล์การ
ั สูงกว่าเวอร์ชน
ั ปั จจุบน
ั ) เข ้ากับ
อัปเดต (เวอร์ชน
ั หนึงเวอร์ชน
เครือง แล ้วยืนยันการดําเนินการอัปเดต

ี หายต่อทร ัพย์สน
ิ หากกําหนดค่าไม่ถก
อาจเกิดความเสย
ู
ต้อง!

หากใช ้งานรถเข็น 2.0 ไม่ถก
ู ต ้อง รถเข็นอาจล ้มควําหรือเสียหาย
ได ้
 ใช ้ทียึดท่อกับระบบท่อเท่านัน
 ใช ้ทียึดถุงนํ ากับชุดเติมของระบบทําความชืนแบบแอคที
ฟเท่านัน
 ใช ้รถเข็น 2.0 บนทางลาดทีมีความเอียงไม่เกิน 10° เท่านัน
 ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าเมือติดตังอุปกรณ์ครบแล ้ว นํ าหนักรวม
ของรถเข็น 2.0 จะ < 25 กก.

การกําหนดค่าเครืองจะยังคงอยูห
่ ลังการอัปเดต

ื
3.8.3 การเชอมต่
อก ับแอป LUISA
แอป LUISA เป็ นแอปบนอุปกรณ์เคลือนทีปลายทาง สามารถ
เชือมต่อเครืองเข ้ากับแอป LUISA ได ้ (ดู “4.7 การจับคูเ่ ครือง
กับ แอป LUISA”, หน ้า15)

ก่อนการเคลือนย ้ายรถเข็น: ปรับตัวยึดระบบท่อเข ้าทีใน
ตําแหน่งพับเข ้า
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4 การเตรียมการและการใช้งาน

4 การเตรียมการและการใชง้ าน
ื
4.1 การตงวางและเช
ั
อมต่
อ
เครือง

ี
เสยงต่
อการบาดเจ็บจากการชว่ ยหายใจทีไม่เพียงพอหาก
ทางเข้าและทางออกของอากาศถูกปิ ดกน!
ั

ทางเข ้าและ/หรือทางออกของอากาศทีถูกปิ ดกันอาจทําให ้
เครืองเกิดความร ้อนสูงเกิน ซึงจะส่งผลต่อการบําบัดและทําให ้
เครืองเสียหาย
ิ ดขวางช่องใส่แผ่นกรอง (สัญลักษณ์
 อย่าให ้มีสงกี
)
ิ ดขวางอุปกรณ์ชอ
่ งเชือมต่อ (สัญลักษณ์
 อย่าให ้มีสงกี
)
ิ ดขวางพืนทีดูดอากาศของพัดลมระบายความ
 อย่าให ้มีสงกี
ร ้อน (สัญลักษณ์
)

2. เชือมต่อสายไฟฟ้ าเข ้ากับชุดจ่ายไฟฟ้ าและเต ้ารับ
3. เชือมต่อสายของแหล่งจ่ายไฟเข ้ากับเครือง
หรือจะเชือมต่อระบบจ่ายไฟกระแสตรง (12 V DC
หรือ 24 V DC) ตามมาตรฐาน ISO 80601-2-72 ก็ได ้

ื
4.2 การเชอมต่
อระบบท่อ

้ ว่ นต่อประสานสําหร ับ
ี
เสยงต่
อการหายใจไม่ออก หากใชส
การชว่ ยหายใจชนิดรุกลําหรือไม่รก
ุ ลําร่างกายโดยไม่ม ี
ระบบหายใจออก!

1. หากจําเป็ น: เอียงเครืองให ้อยูใ่ นแนวนอนหรือแนวตัง
หน ้าจอจะปรับตามทิศทางโดยอัตโนมัต ิ

การใช ้ส่วนต่อประสานสําหรับการช่วยหายใจชนิดรุกลําหรือไม่
รุกลําร่างกายโดยไม่มรี ะบบหายใจออกภายในอุปกรณ์ อาจทําให ้
ความเข ้มข ้นของ CO2 เพิมขึนถึงค่าวิกฤตและเป็ นอันตรายต่อผู ้
ป่ วยได ้
 ให ้ใช ้ส่วนต่อประสานสําหรับการช่วยหายใจชนิดรุกลําหรือ
ไม่รก
ุ ลําร่างกายร่วมกับระบบหายใจออกภายนอก หาก
อุปกรณ์ไม่มรี ะบบหายใจออกอยูภ
่ ายใน
 ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าการใช ้งานของระบบหายใจออก

ี หายจากความร้อนทีสูงเกิน!
อาจเกิดความเสย
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ึ
ี
ท่อหรือสายอาจหลุดออกจากผูป
้ ่ วยได้ ซงจะเส
ยงต่
อการ
บาดเจ็บ!

สําหรับระบบท่อทีไม่มก
ี ารวัดความดันด ้านใกล ้ตัวผู ้ป่ วย และ
อุปกรณ์เสริมเพิมเติม เช่น HME หรือท่อต่อ จะไม่สามารถตรวจ
จับได ้ว่าท่อหรือสายหลุดจากผู ้ป่ วยหรือไม่
 ใช ้สัญญาณเตือน VTe ตํา ในระบบท่อคู่ และ VTi สูง ใน
ระบบวาล์วแบบท่อเดียว
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อุณหภูมท
ิ สู
ี งเกินไปอาจทําให ้เครืองเกิดภาวะความร ้อนสูง
เกิน และทําให ้เครืองเสียหายได ้
 อย่าปิ ดคลุมเครืองและชุดจ่ายไฟด ้วยผ ้า (เช่น ผ ้าคลุมเตียง)
 อย่าใช ้งานเครืองใกล ้กับฮีตเตอร์
 อย่าวางเครืองไว ้ให ้ถูกแสงแดดโดยตรง
 หากใช ้งานแบบเคลือนที ให ้ใช ้เครืองในกระเป๋ าพกพาทีมีไว ้
ให ้เท่านัน

4 การเตรียมการและการใช้งาน

ี
เสยงต่
อการบาดเจ็บหากวางระบบท่อและสายเคเบิลไม่ถก
ู
ต้อง!

ระบบท่อหรือสายเคเบิลทีวางไม่ถก
ู ต ้องอาจทําให ้ผู ้ป่ วยบาดเจ็บ
ได ้
 อย่าวางระบบท่อและสายเคเบิลทีลําคอ
 อย่าบีบระบบท่อและสายเคเบิล

4. เชือมต่อช่องของระบบช่วยหายใจ (เช่น หน ้ากากช่วย
หายใจ) เข ้ากับระบบท่อ (ดูคําแนะนํ าการใช ้งานของส่วนต่อ
ประสานสําหรับการช่วยหายใจ)

ื
4.2.3 การเชอมต่
อระบบท่อคู่

2

1

ื
4.2.1 การเชอมต่
อระบบท่อแบบมีการรวั

3
1. เสียบท่อหายใจเข ้า 1 เข ้ากับช่องทางออกของเครือง
2. เสียบท่อหายใจออก 3 เข ้ากับช่องทางออกของเครือง
3. เสียบท่อวัดแรงดัน 2 ทีช่องเชือมต่อสําหรับท่อวัดแรง
ดัน P
1. เสียบท่อหายใจเข ้า เข ้ากับช่องทางออกของเครือง
2. เชือมต่อช่องระบายอากาศ (เช่น หน ้ากากช่วยหายใจ) กับ
ระบบท่อ (ดูคําแนะนํ าการใช ้งานของส่วนต่อประสานสําหรับ
การช่วยหายใจ)

4. เชือมต่อช่องของระบบช่วยหายใจ (เช่น หน ้ากากช่วย
หายใจ) เข ้ากับชิน่วนรูปตัว Y ของระบบท่อ (ดูคําแนะนํ าการ
ใช ้งานของส่วนต่อประสานสําหรับช่องของระบบช่วยหายใจ)

ื
4.2.4 การเชอมต่
อระบบท่อก ับโหมด HFT

ื
4.2.2 การเชอมต่
อระบบวาล์วแบบท่อเดียว
1

ี
เสยงต่
อการบาดเจ็บหากวาล์วผูป
้ ่ วยถูกปิ ดคลุมไว้!

หากวาล์วผู ้ป่ วยถูกปิ ดคลุมไว ้ ลมหายใจออกอาจไม่สามารถ
ระบายออกมาได ้อีก และผู ้ป่ วยอาจเป็ นอันตราย
ิ ดขวางวาล์วผู ้ป่ วยโดยไม่มข
 อย่าให ้มีสงกี
ี ้อยกเว ้น

2

4

3

1. เสียบท่อช่วยหายใจเข ้า (แบบสัน) 1 เข ้ากับช่องทางออก
ของเครือง
2. เสียบปลายอีกด ้านของท่อช่วยหายใจ (แบบสัน) 1 เข ้าที
กล่องทําความชืน 4 ทีมีเครืองหมาย In
3. เสียบต่อท่อช่วยหายใจ (แบบยาว) 3 เข ้ากับกล่องทําความ
ชืน 4 ทีมีเครืองหมาย Out
4. เชือมต่อส่วนต่อประสาน High Flow 2 เข ้ากับท่อส่ง
ลม (ยาว) 3
1. เสียบท่อหายใจเข ้า เข ้ากับช่องทางออกของเครือง
2. เสียบท่อวัดแรงดันทีช่องเชือมต่อสําหรับท่อวัดแรงดัน
LMT 68676a 02/2022

3. เสียบท่อควบคุมวาล์วทีช่องเชือมต่อสําหรับท่อควบคุม
วาล์ว

P

5. หากจําเป็ น ให ้เชือมต่อตัวทําความร ้อนท่อและโพรบวัด
อุณหภูมก
ิ บ
ั ท่อหายใจเข ้า (แบบยาว) 3 (ดูคําแนะนํ าการใช ้
งานของเครืองทําความชืนอากาศหายใจภายนอก)
ในโหมด HFT นอกเหนือจากระบบท่อแบบมีการรัวแล ้ว ยัง
สามารถใช ้ระบบวาล์วแบบท่อเดียวหรือระบบท่อคูไ่ ด ้เช่น
กัน
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4 การเตรียมการและการใช้งาน

4.3 ก่อนการใชง้ านครงแรก
ั
ต ้องกําหนดค่าเครืองก่อนการใช ้งานครังแรก หากร ้านจําหน่าย
สินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ยังไม่ได ้ดําเนินการขันตอนนี คุณจะ
ต ้องตังค่าภาษาและเวลาทีเครือง

เครืองจะจัดส่งพร ้อมกับแบตเตอรีภายในทีชาร์จไว ้แล ้ว ให ้เชือม
ต่อเครืองเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักเป็ นเวลาอย่าง
น ้อย 1 ชัวโมง เพือทีจะชาร์จแบตเตอรีภายในให ้เต็ม

ิ ดการบําบ ัด
4.4 เปิ ดและปิ ดอุปกรณ์ / เริมและสนสุ
การดําเนินการ

ข้อกําหนด

เปิ ดเครือง1
เริมการบําบัด1

เปิ ดเครืองแล ้ว

ปุ่ม
กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ด

ทีตัวเครือง

กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ด

ทีตัวเครือง

หรือ

ผลล ัพธ์
เครืองอยูใ่ นโหมด
สแตนด์บาย
การบําบัดเริมต ้นขึน

กดการเริมต้นการบําบ ัดบนจอแสดงผล
สินสุดการบําบัด

กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ด

หรือ

ทีตัวเครืองค ้างไว ้

ิ ดการบําบ ัดบนจอแสดงผลค ้างไว ้
กดปุ่ มสนสุ
ปิ ดอุปกรณ์
1

กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ด

ทีตัวเครืองค ้างไว ้

เครืองอยูใ่ นโหมด
สแตนด์บาย
หน ้าจอจอดับไป

ั การทํางานบางอย่างโดยอัตโนมัต ิ อาจใช ้เวลาสักครู่
เครืองจะทําการทดสอบฟั งก์ชน

4.5 การดําเนินการทดสอบระบบ
ท่อ
ั การ
ให ้ดําเนินการทดสอบระบบท่อทุกครังเมือตรวจสอบฟั งก์ชน
ทํางาน เมือเปลียนตัวผู ้ป่ วย และเมือจําเป็ น โดยจะมีการตรวจ
สอบความต ้านทาน ความยืดหยุน
่ ของปอด (Compliance) และ
ความแน่นหนา

ข ้อกําหนด

1. เลือกเมนู System (ระบบ) > Tube test (การทดสอบ
ท่อ)
2. ในบริเวณ Tube test overview (มุมมองการทดสอบ
ท่อ) ให ้เลือกโปรแกรมช่วยหายใจทีต ้องการ และกด
ปุ่ ม Start (เริมต้น)
3. เลือกตัวเลือกทีเกียวข ้องตามระบบท่อทีใช ้:
สําหรับระบบทีมีการรัว ให ้เลือกว่าจะใช ้ระบบท่อทีมีการรัว
หรือหน ้ากากช่วยหายใจ (รุน
่ ทีมีการระบายอากาศ)
หรือ
สําหรับระบบวาล์วแบบท่อเดียวหรือระบบท่อคู่ ให ้เลือกว่า
ต ้องการทดสอบระบบท่อแบบมีหรือไม่มก
ี ารวัดความดันด ้าน
ใกล ้ตัวผู ้ป่ วย ซึงสามารถทราบได ้จากการดูวา่ เสียบสายวัด
แรงดันเข ้ากับทางเข ้าท่อวัดแรงดัน P
หรือไม่
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4. เชือมต่อระบบท่อ ส่วนต่อประสานสําหรับการช่วย
หายใจ (เช่น หน ้ากากช่วยหายใจ) และอุปกรณ์เสริมเข ้ากับ
เครืองช่วยหายใจ หากมีการเชือมต่อกับตัวผู ้ป่ วย ให ้ปลด
ออกจากผู ้ป่ วย
5. ทําตามคําแนะนํ าทีหน ้าจอ
6. กดปุ่ ม Continue (ทําต่อ) เพือเริมการทดสอบระบบท่อ
ิ เมือการทดสอบระบบท่อสําเร็จ
7. กดปุ่ ม Finish (เสร็จสน)
แล ้ว
หากการทดสอบระบบท่อไม่สําเร็จ ให ้ทําตามคําแนะนํ าที
หน ้าจอและแก ้ไขเหตุขด
ั ข ้องต่าง ๆ
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ระบบท่อทีใช ้ได ้รับการคัดเลือกในเมนู การระบายอากาศ โดย
จําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์หรือผู ้เชียวชาญทางการ
แพทย์

4 การเตรียมการและการใช้งาน

4.6 การปร ับเทียบเซลล์ FiO2
เมือใช ้เซลล์ FiO2 ทีมีให ้เลือก จะสามารถทําการตรวจวัด FiO2
ได ้อย่างต่อเนือง ต ้องเปิ ดใช ้งานเซลล์ FiO2 ก่อนใช ้งาน และต ้อง
ปรับเทียบทุก 6 สัปดาห์
สามารถปรับเทียบได ้ในขณทีทําการช่วยหายใจ ในระหว่างขัน
ตอนการปรับเทียบ (ใช ้เวลาประมาณ 5 นาที) จะไม่สามารถตรวจ
วัด FiO2 ได ้
1. เปิ ดเมนู System (ระบบ) > FiO2 cell (เซลล์ FiO2) >
Start calibration (เริมการปร ับเทียบ)
2. หยุดชะงักการให ้ O2 รอประมาณ 30 วินาที
3. กดปุ่ ม Ok (ตกลง) เพือเริมต ้นการปรับเทียบ
ิ เมือการปรับเทียบสําเร็จแล ้ว
4. กดปุ่ ม Finish (เสร็ จสน)
หากการปรับเทียบไม่สําเร็จ ให ้ทําตามคําแนะนํ าทีหน ้าจอ
และแก ้ไขเหตุขด
ั ข ้องต่าง ๆ
5. ดําเนินการให ้ O2 ต่อ
เซลล์ FiO2 จะถูกใช ้หมดอย่างต่อเนืองเนืองจากการสัมผัสกับ
ออกซิเจน หากเซลล์ FiO2 ถูกใช ้จนเกือบหมดหรือหมดแล ้ว ข ้อ
ความเตือนจะปรากฏขึน การติดตังและเปลียนเซลล์ FiO2 จะ
ดําเนินการโดยตัวแทนจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์
ั ญาณเตือนเกิดขึนอีก จะสามารถ
หากไม่ต ้องการให ้มีสญ
ปิ ดใช ้งานเซลล์ได ้ในเมนู System (ระบบ) > FiO2
cell (เซลล์ FiO2)

4.7 การจ ับคูเ่ ครืองก ับ
แอป LUISA
แอป LUISA เป็ นแอปบนอุปกรณ์เคลือนทีปลายทางทีคุณ
สามารถใช ้อ่านข ้อมูลการบําบัดของตนเองและค่าต่าง ๆ ได ้
1. ในเมนู System (ระบบ) > Device settings (การตงค่
ั า
ื
เครือง) > Connectivity (การเชอมต่
อ) ให ้เปิ ดใช ้งาน
ั Bluetooth (บลูทธ
ฟั งก์ชน
ู )
2. ในเมนู Device list (รายการอุปกรณ์) ให ้เลือก
รายการ Add new device (เพิมอุปกรณ์ใหม่)
3. โหลดแอปลงบนอุปกรณ์เคลือนทีปลายทาง และทําตามคํา
แนะนํ าในแอป
หลังการจับคู่ แอปจะรู ้จักการเชือมต่อบลูทธ
ู นัน ๆ จะไม่ต ้องทํา
การจับคูอ
่ ก
ี สามารถลบการจับคูท
่ บั
ี นทึกไว ้ได ้ในแอป LUISA
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5 การตงค่
ั าในเมนู

5 การตงค่
ั าในเมนู
5.1 การนําทางในเมนู
การดําเนินการ

ั
กดปุ่ มฟั งก์ชน

เลือนขึนลงในรายการ

ั
ฟังก์ชน
ั มีพนหลั
ั
ปุ่ มฟั งก์ชน
ื
งสีเทา และฟั งก์ชน
จะแสดงบนปุ่ มด ้วยตัวอักษรหรือ
สัญลักษณ์ เช่น System (ระบบ),
Start therapy (เริมการ
บําบ ัด) หรือ

การดําเนินการ
กดทีค่า

ั
ฟังก์ชน
จะเปิ ดสเกลของค่าเพือทีจะตังค่า
พารามิเตอร์การช่วยหายใจ

เคลือนสเกลของค่าขึน
ลดหรือเพิมค่า
หรือลง
ยืนยันค่า

สัญลักษณ์บนพืนหลังสีดําไม่ใช่ปม
ุ่
ั แต่ใช ้เพือให ้ข ้อมูลเกียวกับ
ฟั งก์ชน
สถานะของเครือง (ดู “3.3 สัญลักษณ์
ต่าง ๆ ทีหน ้าจอ”, หน ้า9)
นํ าทางขึนหรือลง

ละทิงการเลือก
จะเปลียนมุมมองกลับไปยังหน ้าจอเริม
ต ้น

5.2 โครงสร้างของเมนูผป
ู ้ ่ วย
Ventilation programs
(Views)

Report

Remaining life/charging status

Alarm list

Tube test

Event list

FiO2 cell

Alarm/event list

System

Parameter overview
Device usage

Export therapy data
Flight mode
Device settings
Device status

Alarm volume
Display
Filter timer
Date and time
Connectivity

5.2.1 เมนู Views (มุมมอง) ในเมนูผป
ู ้ ่ วย
เมนู Views (มุมมอง) จะแสดงมุมมอง 2 อย่าง

กดปุ่ มมุมมองอีกครัง เพือสลับไปยังมุมมองถัดไป ขีดแนวนอนบน
ปุ่ มมุมมองจะแสดงจํานวนของมุมมองทีมี

ในสถานะ On (เปิ ด): เวลาทํางานทีเหลือ
เมือใช ้ไฟจากแบตเตอรี
ในสถานะ Standby (สแตนด์บาย):
สถานะการชาร์จแบตเตอรีภายในเป็ น
เปอร์เซ็นต์ เมือใช ้ไฟบ ้าน
16
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พารามิเตอร์และค่าทีตังไว ้ของโปรแกรม
ช่วยหายใจ

5 การตงค่
ั าในเมนู

5.2.2 เมนู Report (รายงาน) ในเมนูผป
ู ้ ่ วย
(ข้อมูลการใชง้ าน)
ตารางต่อไปนีแสดงข ้อมูลเกียวกับพารามิเตอร์ตา่ ง ๆ ในเมนูนี
พารามิเตอร์

Alarm list (รายการ
สัญญาณเตือน)

Event list (รายการ
เหตุการณ์)
Alarm/event list
(รายการสัญญาณ
เตือน/รายการ
เหตุการณ์)
Parameter
overview (มุมมอง
พารามิเตอร์)

คําอธิบาย
รายการสัญญาณเตือนทีเกิดขึน โพรโท
คอลจะยังคงอยูเ่ มือปิ ดระบบสัญญาณ
เตือน การเริมต ้นและสินสุดการช่วย
หายใจจะถูกบันทึกไว ้
เมือปลดเครืองออกจากโครงข่ายไฟฟ้ า
และถอดแบตเตอรีออก โพรโทคอลก็จะ
ยังคงอยูเ่ ช่นกัน
สามารถบันทึกสัญญาณเตือนไว ้ในโพร
โทคอลได ้ 1000 สัญญาณ หากถึงขีด
จํากัดนี สัญญาณเตือนเก่าทีสุดจะถูกลบ
ออก และสัญญาณเตือนทีเกิดขึนใหม่จะ
ถูกบันทึกไว ้
จะแสดงรายการเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึน
จะแสดงสัญญาณเตือนและเหตุการณ์ท ี
เกิดขึน ตามลําดับเวลา

จะแสดงทุกพารามิเตอร์และทุกค่าทีตังไว ้
สําหรับโปรแกรมช่วยหายใจทีกําหนดค่า
ได ้ โดยแสดงได ้สูงสุด 4 โปรแกรม
ทีนีคุณจะได ้รับข ้อมูลเกียวกับการบําบัดผู ้
ป่ วย (ระยะเวลา วันทีใช ้งาน สัดส่วนของ
โปรแกรม) และข ้อมูลเกียวกับการใช ้งาน
Device usage (การ
เครือง (เวลาใช ้งาน เวลาทีเหลืออยู่
ใช ้เครือง)
สําหรับการใช ้แบตเตอรีภายใน หรือ
สถานะการชาร์จแบตเตอรีภายในเป็ น
เปอร์เซ็นต์)

พารามิเตอร์

คําอธิบาย
สามารถเปิ ดหรือปิ ดใช ้งานโหมดเครือง
Flight mode (โหมด บินได ้ทีนี หากโหมดเครืองบินเปิ ดใช ้
เครืองบิน)
งานอยู่ การสือสารผ่านคลืนวิทยุ (บลูทธ
ู
) ทังหมดจะสินสุดลง
สามารถกําหนดค่าเครืองได ้ทีนี (ดู “5.2.4
Device settings
เมนูยอ
่ ย Device settings (การตังค่า
(การตังค่าเครือง)
เครือง)”, หน ้า17)
สามารถดูข ้อมูลเกียวกับ
เครือง (ชือ รุน
่ หมายเลขซีเรียลของ
Device status
ั ของ
เครืองและของส่วนประกอบ เวอร์ชน
(สถานะเครือง)
เฟิ รม
์ แวร์ และข ้อมูลเกียวกับแบตเตอรี
ภายใน) ได ้ทีนี

5.2.4 เมนูยอ
่ ย Device settings
(การตงค่
ั าเครือง)
พารามิเตอร์

คําอธิบาย
ผู ้ป่ วยสามารถตังค่าระดับสัญญาณเตือน
ได ้ทีนี
Alarm volume
(ระดับความดังของ 1 = เบามาก, 2 = เบา, 3 = ดัง, 4 = ดัง
มาก
สัญญาณเตือน)
สามารถทดสอบสัญญาณเตือนได ้ทีนี
สามารถปรับความสว่างและภาพพืนหลัง
Display (หน ้าจอ)
ของหน ้าจอได ้ทีนี
ั แจ ้ง
Filter timer
สามารถเปิ ดใช ้งานและรีเซ็ตฟั งก์ชน
(ตัวจับเวลาตัวกรอง) เตือนสําหรับการเปลียนตัวกรองได ้ทีนี
Date and time
สามารถตังวันทีและเวลาปั จจุบน
ั ได ้ทีนี
(วันทีและเวลา)
ั บลูทธ
Connectivity
สามารถเปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
ู และจับคู่
(การเชือมต่อ)
เครืองกับแอป LUISA ได ้ทีนี

5.2.3 เมนู System (ระบบ) ในเมนูผป
ู ้ ่ วย
พารามิเตอร์

Tube test (การ
ทดสอบระบบท่อ)

FiO2 cell
(เซลล์ FiO2)
Export therapy
data (ส่งออกข ้อมูล
การบําบัด)

คําอธิบาย
ให ้ดําเนินการทดสอบระบบท่อทีนีเมือ
เปลียนผู ้ป่ วยและเมือจําเป็ น โดยจะมีการ
ตรวจสอบความต ้านทาน ความยืดหยุน
่
ของปอด (Compliance) และความแน่น
หนา (ดู “4.5 การดําเนินการทดสอบ
ระบบท่อ”, หน ้า14)
สามารถเปิ ดหรือปิ ดใช ้งานเซลล์ FiO2
และดําเนินการปรับเทียบเซลล์ FiO2 ได ้
ทีนี
สามารถส่งออกการตังค่าเครืองทีตังไว ้
ได ้ทีนี ในการส่งออกจะต ้องมีแท่ง USB
เชือมต่ออยู่
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6 การทําความสะอาดและการทําให้ปราศจาก
ื รวมทงการบํ
เชอ
ั
ารุงร ักษา
6.1 การทําความสะอาดและการ
ื
ทําให้ปราศจากเชอ

่ งการทําความสะอาด
6.1.2 ชว
่ ง
ชว
ทุกสัปดาห์

้ ํา!
ี
ื
เสยงต่
อการติดเชอเมื
อนําเครืองอุปกรณ์เสริมมาใชซ

หากใช ้เครืองกับผู ้ป่ วยหลายคน การติดเชืออาจแพร่ไปยังผู ้ป่ วย
คนถัดไปและเครืองอาจเกิดการปนเปื อนได ้
 อย่านํ าผลิตภัณฑ์สําหรับใช ้ครังเดียวมาใช ้ซํา
 ใช ้ตัวกรองระบบหายใจ

6.1.1 คําแนะนําทวไป
ั
•

•

•

หากคุณต ้องการใช ้นํ ายาฆ่าเชือในการทําความสะอาด ให ้
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าการใช ้งานของสารฆ่าเชือทีใช ้ สารฆ่า
เชือทีเหมาะสมคือ สารละลายแอลกอฮอล์ (เอทานอล 25 ก.
(94 %), โพรเพน-1-ออล 35 ก. ต่อ 100 ก.) แนะนํ าให ้
ใช ้: Mikrozid AF liquid หรือ perform advanced Alcohol
EP
ต ้องแน่ใจว่าได ้ใส่ตัวกรองอันใหม่หลังการทําความ
สะอาด การทําความสะอาดและทําให ้ปราศจากเชือ การบํารุง
รักษา หรือการซ่อมแซม เพือป้ องกันไม่ให ้มีการดูดวัตถุ
แปลกปลอมเข ้าไป
หลังการใช ้งานเครือง ชินส่วนสําหรับเส ้นทางของแก๊สต่อไป
นีอาจมีการปนเปื อน:
• LMT 31494 ช่องทางออกของเครือง
• LMT 31497 ซีลสําหรับเซลล์ FiO2
• LMT 31496 เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหล
• LMT 31505 วาล์วกันกลับ, ทังชุด
• LMT 31530 กล่องกันเสียง, ด ้านแรงดัน
• LMT 31490 พัดลม
• LMT 31525 กล่องกันเสียง, ด ้านดูด

ทุกเดือน

ทุก 6 เดือน

การดําเนินการ
ทําความสะอาดเครือง(ดู “6.1.3 ทําความ
สะอาดเครือง”, หน ้า18)
ทําความสะอาดแผ่นกรองฝุ่ นหยาบ (ดู “การทํา
ความสะอาดแผ่นกรองฝุ่ นหยาบ (แผ่นกรองสี
เทา)”, หน ้า18)
เปลียนแผ่นกรองละเอียด(ดู “การเปลียน
แผ่นกรองละเอียด (แผ่นกรองสีขาว)”, หน ้า19)
ทําความสะอาดแผ่นกรองสําหรับพัดลมระบาย
ความร ้อน (ดู “การทําความแผ่นกรองสําหรับ
พัดลมระบายความร ้อน”, หน ้า19)
เปลียนแผ่นกรองฝุ่ นหยาบ (ดู “การทําความ
สะอาดแผ่นกรองฝุ่ นหยาบ (แผ่นกรองสีเทา)”,
หน ้า18)

6.1.3 ทําความสะอาดเครือง

ี
เสยงต่
อการบาดเจ็บจากการถูกไฟฟ้าดูด!

ของเหลวทีซึมผ่านเข ้าไปอาจทําให ้เกิดการลัดวงจร ซึงจะทําให ้
ผู ้ใช ้บาดเจ็บและทําให ้เครืองเสียหาย
 ปลดเครืองออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
 ห ้ามจุม
่ เครืองและอุปกรณ์เสริมลงในของเหลว
 ห ้ามเทของเหลวลงบนเครืองและอุปกรณ์เสริม
1. ใช ้ผ ้าหมาดเช็ดกรอบเครืองรวมทังช่องทางออกของ
เครือง สายไฟฟ้ า และหน ้าจอ
2. ทําความสะอาดหรือเปลียนหน ้ากาก ระบบท่อ แผ่นกรองฝุ่ น
หยาบ แผ่นกรองสําหรับพัดลมระบายความร ้อน และตัวกรอง
ระบบหายใจ (ดู “6.1.2 ช่วงการทําความสะอาด”,
หน ้า18) ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าการใช ้งานทีเกียวข ้อง
ั การทํางาน (ดู “6.2 การตรวจสอบ
3. ทําการตรวจสอบฟั งก์ชน
ั การทํางาน”, หน ้า19)
ฟั งก์ชน

การทําความสะอาดแผ่นกรองฝุ่น
หยาบ (แผ่นกรองสเี ทา)

• LMT 31446 ชินส่วนอันกลางของกรอบเครือง
• WM 29389 แผ่นกรองละเอียด
• LMT 31487 แผ่นกรองฝุ่ นหยาบ

1. เปิ ดช่องใส่แผ่นกรอง
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2. นํ าแผ่นกรองฝุ่ นหยาบสีเทาออก
3. ทําความสะอาดแผ่นกรองฝุ่ นหยาบด ้วยนํ าก๊อก
4. ทิงแผ่นกรองฝุ่ นหยาบไว ้ให ้แห ้ง
5. ใส่แผ่นกรองฝุ่ นหยาบกลับเข ้าไปในทียึด
6. ปิ ดช่องใส่แผ่นกรอง

ี าว)
การเปลียนแผ่นกรองละเอียด (แผ่นกรองสข

3. ถอดแผ่นกรองสําหรับพัดลมระบายความร ้อนออก
4. ทําความสะอาดแผ่นกรองด ้วยนํ าก๊อก
5. ทิงแผ่นกรองไว ้ให ้แห ้ง
6. ใส่แผ่นกรองกลับเข ้าไปในทียึด
7. ปิ ดช่องใส่โมดูลสําหรับการหายใจออก
1. เปิ ดช่องใส่แผ่นกรอง
2. นํ าแผ่นกรองฝุ่ นหยาบสีเทาออก
3. นํ าแผ่นกรองละเอียดสีขาวออกมาและเปลียน
4. ใส่แผ่นกรองฝุ่ นหยาบกลับเข ้าไปในทียึด
5. ปิ ดช่องใส่แผ่นกรอง

การทําความแผ่นกรองสําหร ับพ ัดลมระบายความ
ร้อน

ั
6.2 การตรวจสอบฟังก์ชนการ
ทํางาน
ั การทํางานก่อนการเริมต ้นใช ้งานครัง
ให ้ทําการตรวจสอบฟั งก์ชน
แรก หลังการทําความสะอาดและการทําให ้ปราศจากเชือทุก
ครัง และหลังการซ่อมแซมทุกครัง โดยต ้องทําอย่างน ้อย
ทุก 6 เดือน
1. ตรวจสอบความเสียหายทีด ้านนอกของเครือง
2. ตรวจสอบปลัก สายเคเบิล และระบบท่อว่ามีความเสียหายที
ภายนอกหรือไม่
3. ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมเช่น ตัวกรองระบบหายใจ แบตเตอรี
ภายนอก และเซ็นเซอร์ SpO2 ว่ามีความเสียหายทีภายนอก
หรือไม่
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าการใช ้งานทีเกียวข ้อง
4. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมเชือมต่อกับเครืองอย่างถูกต ้อง
(ดู “4.2 การเชือมต่อระบบท่อ”, หน ้า12)
5. เชือมต่อเครืองเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟหลัก (ดู “4.1 การตังวาง
และเชือมต่อเครือง”, หน ้า12)

1. ในการเปิ ดช่องใส่โมดูลสําหรับการหายใจออกทีด ้านหลัง
ิ
ของเครือง ให ้หมุนตัวล็อกทวนเข็มนาฬกาไปที
สัญลักษณ์
2. ถอดฝาครอบ

6. เปิ ดเครือง (ดู “4.4 เปิ ดและปิ ดอุปกรณ์ / เริมและสินสุดการ
บําบัด”, หน ้า14)
ั การทํางานบางอย่างของ
เครืองจะทําการทดสอบฟั งก์ชน
ระบบเซ็นเซอร์โดยอัตโนมัต ิ หากเครืองทํางานได ้อย่าง
สมบูรณ์ หน ้าจอเริมต ้นจะแสดงขึนและเครืองจะเปลียนเข ้าสู่
โหมดสแตนด์บาย
7. ทําการทดสอบระบบท่อ (ดูเมนู: System (ระบบ) > Tube
system test (การทดสอบท่อ))
หากการทดสอบวงจรล ้มเหลว ให ้ทําตามคําแนะนํ าบนหน ้า
จอและแก ้ไขปั ญหา
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8. ปิ ดปลายท่อและเริมการช่วยหายใจ ในขณะทีเริมต ้นเครืองจะ
ต ้องได ้ยินเสียงสัญญาณเตือนสัน ๆ เครืองจะทําการทดสอบ
ั การทํางานบางอย่างโดยอัตโนมัต ิ
ฟั งก์ชน
ปุ่ มสัญญาณเตือนจะติดสว่างเป็ นสีเหลืองและแดง
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9. เปรียบเทียบความดันทีแสดงทีหน ้าจอกับความดันทีแพทย์
สัง
10. ตรวจสอบการทํางานของแบตเตอรี:
• ปลดเครืองออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
แบตเตอรีภายนอกอันแรก (หากมี) จะทําหน ้าทีเป็ นระบบ
จ่ายกําลังไฟฟ้ า (สังเกตการแสดงทีหน ้าจอ)
• ถอดแบตเตอรีภายนอกอันแรกออกจากเครือง
แบตเตอรีภายนอกอันทีสอง (หากมี) จะทําหน ้าทีเป็ น
ระบบจ่ายกําลังไฟฟ้ า
• ถอดแบตเตอรีภายนอกอันทีสองออกจากเครือง
แบตเตอรีภายในจะทําหน ้าทีเป็ นระบบจ่ายกําลังไฟฟ้ า

11. ตรวจสอบสถานะการชาร์จของแบตเตอรี (ดู “5.2.1
เมนู Views (มุมมอง) ในเมนูผู ้ป่ วย”, หน ้า16)
หากแบตเตอรีไม่ชาร์จ ให ้เชือมต่อเครืองเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟ
หลักเพือชาร์จแบตเตอรี
12. หากใช ้งานเซลล์ FiO2: ทําการปรับเทียบเซลล์ FiO2
(ดู “5.2.3 เมนู System (ระบบ) ในเมนูผู ้ป่ วย”, หน ้า17)
13. หากรายการใดรายการหนึงผิดปกติ หรือหากความดันแตก
ต่างกัน > 1 hPa: ห ้ามใช ้เครืองและให ้ติดต่อร ้านจําหน่าย
สินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์
14. หากจําเป็ น: ตรวจสอบสัญญาณเตือน (ดู “6.3 การตรวจสอบ
สัญญาณเตือน”, หน ้า20)

ั
6.3 การตรวจสอบสญญาณเตื
อน
ในการทดสอบการทํางานของสัญญาณเตือน ให ้จําลองข ้อผิด
พลาดของมนุษย์ทเปิ
ี ดสัญญาณเตือนตามลําดับ

ั
สญญาณเตื
อน

Leakage high (การ
รัวสูง)

(มีการรัวสูง)

หมาย
เลข ID

ข้อกําหนด

การตรวจสอบ

459

สําหรับระบบวาล์วแบบท่อเดียว: มีการตังค่า
ขีดจํากัดของสัญญาณเตือนไว ้ทีค่า
<150 ล./นาที
สําหรับระบบท่อแบบมีการรัว:
มีการตังค่าขีดจํากัดของสัญญาณเตือนไว ้ที
ค่า <60 ล./นาที
สําหรับระบบท่อคูข
่ นาด 15 มม. / 22 มม.: มี
การตังค่าขีดจํากัดของสัญญาณเตือนไว ้ที
ค่า <60 ล./นาที
สําหรับท่อคูข
่ นาด 10 มม.: มีการตังค่าขีด
จํากัดของสัญญาณเตือนไว ้ทีค่า
≤ 35 ล./นาที

เปิ ดท่อหายใจทีจุดเชือมต่อกับผู ้ป่ วยทิงไว ้
เริมการช่วยหายใจ
ั ญาณเตือนอืน ๆ เกิดขึน
รออย่างน ้อย 30 วินาที อาจมีสญ
ในช่วงเวลานี

457

มีการตังค่าขีดจํากัดของสัญญาณเตือนไว ้ที
ค่า ≥ 6 hPa

เปิ ดท่อหายใจทีจุดเชือมต่อกับผู ้ป่ วยทิงไว ้
เริมการช่วยหายใจ

Pressure low
(ความดันตํา)

(ความดันในทาง
เดินหายใจตํา, ความ
ดันในการหายใจเข ้า
ตํา)
Exhalation
blocked (การ
หายใจออกถูกปิ ด
กัน)

757

หรือ

เชือมต่อปอดทดสอบ เริมการช่วยหายใจ
สําหรับระบบวาล์วแบบท่อเดียว: ปิ ดช่องเปิ ดสําหรับการ
หายใจออกของวาล์วผู ้ป่ วย
สําหรับระบบท่อคู:่ ดึงท่อหายใจออกจากตัวเครือง แล ้ว
ปิ ดการเชือมต่อทีท่อ

450

ระบบท่อคู:่ มีการตังค่าขีดจํากัดของ
สัญญาณเตือนไว ้

เริมการช่วยหายใจ
ดึงท่อหายใจออกออกจากตัวเครือง
รอให ้มีการหายใจ 3 ครัง

494

มีการติดตังและเปิ ดใช ้งานเซลล์ FiO2
มีการตังค่าขีดจํากัดของสัญญาณเตือนไว ้
ไม่มก
ี ารเชือมต่อสายให ้ออกซิเจนภายนอก

เริมการช่วยหายใจ

(การอุดตัน)

Tidal volume low
(ปริมาตรอากาศใน
การหายใจแต่ละ
ครังตํา)

(ปริมาตรลมหายใจ
ออกตํา)
FiO2 low (FiO ตํา)

(ความเข ้มข ้น
ของออกซิเจน)

20
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มีระบบวาล์วแบบท่อเดียวเชือมต่ออยู่

มีระบบท่อคูเ่ ชือมต่ออยู่
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้ ไม่
่ เู ้ ชยวชาญ
ี
6.3.1 ผูใ้ ชท
ี ใชผ

6 การทําความสะอาดและการทําให้ปราศจากเชือ รวมทงการบํ
ั
ารุงร ักษา

ั
สญญาณเตื
อน
Battery capacity
low (แบตเตอรีมี
ความจุตํา)
Battery capacity
critical (แบตเตอรีมี
ความจุขนวิ
ั กฤต)
Energy supply via
internal battery
(ระบบจ่ายกําลัง
ไฟฟ้ าผ่านแบตเตอรี
ภายใน)

หมาย
เลข ID

ข้อกําหนด

551

เครืองไม่ได ้เชือมต่อกับอยูก
่ บ
ั แหล่งจ่ายไฟ
หลัก

550

เครืองไม่ได ้เชือมต่อกับอยูก
่ บ
ั แหล่งจ่ายไฟ
หลัก

584

ไม่ม ี

การตรวจสอบ
เริมการช่วยหายใจจนกว่าแบตเตอรีภายในจะเหลือระยะ
เวลาการทํางานอีก 15 นาที ก่อนทีแบตเตอรีจะคายประจุ
ออกหมด
เริมการช่วยหายใจจนกว่าแบตเตอรีภายในจะเหลือระยะ
เวลาการทํางานอีก 5 นาที ก่อนทีแบตเตอรีจะคายประจุ
ออกหมด
ถอดสายไฟฟ้ าออกจากอุปกรณ์ ปลดสายเคเบิลของ
แบตเตอรีภายนอกออกจากเครือง

6.4 การบํารุงร ักษา
เครืองถูกออกแบบมาให ้มีอายุการใช ้งาน 10 ปี
หากใช ้งานเกินจากระยะเวลานี จะต ้องให ้ผู ้ผลิตหรือตัวแทน
จําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ทําการตรวจสอบเครือง
สําหรับประเทศเยอรมนี: เครืองต ้องผ่านการตรวจสอบด ้านความ
ปลอดภัย (STK) ทุก 2 ปี ตามระเบียบสําหรับผู ้ปฏิบต
ั งิ านกับ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ หมวด 11 สําหรับประเทศอืน ๆ จะใช ้
ข ้อกําหนดสําหรับประเทศนัน ๆ
ต ้องเปลียนแบตเตอรีภายในและภายนอกทุก 4 ปี หรือหลัง
จาก 500 รอบ
ค ้องเปลียนเมมเบรนของวาล์วกันกลับทุก 4 ปี
ต ้องเปลียนพัดลมหลังจากทีใช ้งานไปแล ้ว 35,000 ชม.

6.5 การกําจ ัดทิง
ห ้ามกําจัดผลิตภัณฑ์และแบตเตอรีทีมีอยูร่ ว่ มกับขยะในครัว
เรือน สําหรับการกําจัดทิงอย่างถูกต ้อง กรุณาติดต่อผู ้ให ้บริการ
กําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ทได
ี ้รับการอนุญาติและรับรอง โดย
สามารถสอบถามทีอยูข
่ องผู ้ให ้บริการดังกล่าวได ้จากเจ ้าหน ้าที
ด ้านสิงแวดล ้อมหรือหน่วยงานในท ้องถินของคุณ
สามารถทิงบรรจุภัณฑ์ของเครือง (กล่องกระดาษและแผ่น
แทรก) ร่วมกับกระดาษเก่าได ้
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7 ส ัญญาณเตือน

ั
7 สญญาณเตื
อน

ั
7.1 ลําด ับการแสดงสญญาณ
เตือน
สัญญาณเตือนแบ่งออกเป็ นระดับความสําคัญสามระดับคือ
ตํา
, ปานกลาง
และสูง
หากสัญญาณเตือนหลายสัญญาณถูกกระตุ ้นพร ้อมกัน ระบบจะ
แสดงสัญญาณเตือนทีมีลําดับความสําคัญสูงสุดก่อน สัญญาณ
เตือนทีมีลําดับความสําคัญตําจะยังคงอยู่ และจะแสดงขึนมาใหม่
หลังจากทีแก ้ไขสัญญาณเตือนทีมีลําดับสูงกว่าแล ้ว

ั
ี งสญญาณเตื
7.2 การปิ ดเสย
อน
ั
ฟังก์ชน

ตอบรับสัญญาณ
เตือน

การดําเนินการ
กดปุ่ มตอบรับสัญญาณเตือน
สัน ๆ
ั ญาณเตือนอยู่ สัญญาณเตือน
หากยังคงมีสญ
จะถูกปิ ดเสียงเป็ นเวลา 2 นาที เหตุขด
ั ข ้อง
จะยังคงแสดงในบรรทัดสถานะ และปุ่ มตอบ
รับสัญญาณเตือน
จะกะพริบ จนกว่า
เหตุขด
ั ข ้องจะได ้รับการแก ้ไข

เสียงสัญญาณ
เตือนทังหมดจะ
ถูกปิ ดเสียงเป็ น
เวลา 2 นาที
ยกเลิกการปิ ด
เสียงสัญญาณ
เตือน

กดปุ่ มตอบรับสัญญาณเตือน

ยาว ๆ

กดปุ่ มตอบรับสัญญาณเตือน
ครัง

สัน ๆ อีก

การแสดง
Apnea (อาการหยุด
หายใจ)
Pressure high
(ความดันสูง)

Pressure low (ความ
ดันตํา)

รห ัส

|
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เมือจัดส่งหรือเมือรีเซ็ตเครืองกลับไปทีการตังค่าจากโรงงาน
แล ้ว สัญญาณเตือนทางสรีรวิทยาจะปิ ดการทํางาน ผู ้เชียวชาญ
ทางการแพทย์สามารถตัดสินใจได ้ว่าจะเปิ ดใช ้งานสัญญาณ
เตือนทางสรีรวิทยาสัญญาณใด และจะทําการตังค่าสัญญาณ
เตือนทีเหมาะสําหรับผู ้ป่ วย สามารถกําหนดค่าสัญญาณเตือน
ต่าง ๆ ได ้ตามโหมดการช่วยหายใจ
หลังจากทีแหล่งจ่ายไฟหลักเกิดการขัดข ้องเป็ น
เวลา < 30 วินาที การตังค่าสัญญาณเตือนทีตังไว ้แล ้วจะถูกกู ้คืน
มาโดยอัตโนมัต ิ

ั
ี
เสยงต่
อการบาดเจ็บจากการตงค่
ั าขีดจําก ัดของสญญาณ
เตือนไว้สง
ู หรือตํามาก!

หากตังค่าขีดจํากัดสัญญาณเตือนไว ้สูงหรือตํามาก อาจทําให ้ไม่
สามารถใช ้ระบบสัญญาณเตือนได ้ และทําให ้ผู ้ป่ วยเป็ นอันตราย
 ตังค่าขีดจํากัดของสัญญาณเตือนอย่างเหมาะสม

ั
ี
เสยงต่
อการบาดเจ็บจากการตงค่
ั าขีดจําก ัดของสญญาณ
เตือนไว้ลว่ งหน้าในการใชง้ านต่าง ๆ ในทางคลินก
ิ !

ผู ้ป่ วยอาจเป็ นอันตรายได ้หากใช ้การตังค่าสัญญาณเตือนทีแตก
ต่างกันในการใช ้งานต่าง ๆ ในทางคลินก
ิ
 ตังค่าสัญญาณเตือนในการใช ้งานต่าง ๆ ให ้เหมือนกัน
 ก่อนการใช ้งานให ้ตรวจสอบว่าการตังค่าสัญญาณเตือนไว ้
ล่วงหน ้าเหมาะสําหรับผู ้ป่ วยหรือไม่

สาเหตุ

มาตรการ

458

ไม่มก
ี ารหายใจด ้วยตนเองภายในเวลาทีตัง ตรวจสอบการตังค่าการบําบัดและการตังค่าสัญญาณ
ค่าไว ้
เตือน

456

ความดันเกินค่าสูงสุด

457

ความดันในการบําบัดตํากว่าค่าตําสุด
ส่วนต่อประสานสําหรับการช่วยหายใจไม่
แน่นหนา
ส่วนต่อประสานสําหรับการช่วยหายใจ
ชํารุด
การตังค่าไม่สมเหตุผล

22

ั
7.3 การกําหนดค่าสญญาณ
เตือนทางสรีรวิทยา

ตรวจสอบการตังค่าการบําบัดและการตังค่าสัญญาณ
เตือน
ทําความสะอาดหรือเปลียนแผ่นกรองทีสกปรก
ปรับส่วนต่อประสานสําหรับการช่วยหายใจใหม่
เปลียนส่วนต่อประสานสําหรับการช่วยหายใจ
ตรวจสอบการตังค่าการบําบัดและการตังค่าสัญญาณ
เตือน
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สัญญาณเตือนมีสองประเภททีแตกต่างกัน: สัญญาณเตือนทาง
สรีรวิทยาจะเกียวข ้องกับการช่วยหายใจในผู ้ป่ วย สัญญาณเตือน
ทางเทคนิคจะเกียวข ้องกับการกําหนดค่าของเครือง สัญญาณ
เตือนทางเทคนิคจะทํางานอยูแ
่ ละไม่สามารถกําหนดค่าได ้

7 ส ัญญาณเตือน

การแสดง
Frequency high
(ความถีสูง)
Frequency low
(ความถีตํา)

รห ัส

สาเหตุ

มาตรการ

453

ความถีในการหายใจเกินค่าสูงสุด

ตรวจสอบการตังค่าการบําบัดและการตังค่าสัญญาณ
เตือน

452

ความถีในการหายใจตํากว่าค่าตําสุด

ตรวจสอบการตังค่าการบําบัดและการตังค่าสัญญาณ
เตือน

Leakage high (การ
รัวสูง)

459

เกิดการรัว

ตรวจสอบการเชือมต่อจากเครืองไปยังส่วนต่อประสาน
สําหรับการช่วยหายใจทีตัวผู ้ป่ วย โดยตรวจสอบที
ระบบท่อ
ตรวจสอบตําแหน่งการติดตังของส่วนต่อประสาน
สําหรับการช่วยหายใจ

Minute volume
high (ปริมาตรต่อ
นาทีสงู )

455

ปริมาตรต่อนาทีเกินค่าสูงสุด

ตรวจสอบการตังค่าการบําบัดและการตังค่าสัญญาณ
เตือน

Minute volume low
(ปริมาตรต่อนาทีตํา)

454

ปริมาตรต่อนาทีตํากว่าค่าตําสุด

ตรวจสอบการตังค่าการบําบัดและการตังค่าสัญญาณ
เตือน

Pulse high (ชีพจร
สูง)

Pulse low (ชีพจรตํา)
SpO2 high (SpO สูง)

SpO2 low (SpO ตํา)

Tidal volume low
(ปริมาตรอากาศใน
การหายใจแต่ละครัง
ตํา)

493

492
491

490

450

การตังค่าของพารามิเตอร์ไม่เหมาะสม (ค่า
เกินการตังค่าสัญญาณเตือนค่าบนของ
ความถีชีพจรของผู ้ป่ วย)
การตังค่าสัญญาณเตือนไม่สมเหตุผล
การตังค่าสัญญาณเตือนไม่สมเหตุผล (ค่า
ตํากว่าการตังค่าสัญญาณเตือนค่าล่างของ
ความถีชีพจรของผู ้ป่ วย)

ตรวจสอบการตังค่าการบําบัดและการตังค่าสัญญาณ
เตือน
ตรวจสอบการตังค่าการบําบัดและการตังค่าสัญญาณ
เตือน

ค่าเกินการตังค่าสัญญาณเตือนค่าบนของ
ความอิมตัวของออกซิเจนในผู ้ป่ วย

ตรวจสอบการตังค่าการบําบัดและการตังค่าสัญญาณ
เตือน

ส่วนต่อประสานสําหรับการช่วยหายใจมีข ้อ
ผิดพลาดหรือชํารุด
การจ่ายออกซิจนมีข ้อผิดพลาดหรือน ้อย
เกินไป
การตังค่าของพารามิเตอร์การช่วยหายใจ
ไม่เหมาะสม
การตังค่าสัญญาณเตือนไม่สมเหตุผล (ค่า
ตํากว่าการตังค่าสัญญาณเตือนค่าล่างของ
ความอิมตัวของออกซิเจนในผู ้ป่ วย)
การรัวไหลในระบบท่อ

ตรวจสอบส่วนต่อประสานสําหรับการช่วยหายใจ และ
เปลียนหากจําเป็ น

ตรวจสอบการตังค่าการบําบัดและการตังค่าสัญญาณ
เตือน

ค ้นหาการรัวและแก ้ไข หากจําเป็ น: เปลียนระบบท่อ
ตรวจสอบเซลล์ FiO2 หรือโมดูลช่วยหายและประกอบ
มีการรัวในหน่วยนิวแมติก (เซลล์ FiO2 หรือ
ให ้ถูกต ้อง (ดู 6.2, หน ้า19)
โมดูลช่วยหายใจ)
ดําเนินการทดสอบระบบท่อ (ดู 4.5, หน ้า14)
ผู ้ป่ วยหายใจไปด ้วย
ตรวจสอบการตังค่าการบําบัด
แผ่นกรองสกปรก
ทําความสะอาดหรือเปลียนแผ่นกรอง
ส่วนต่อประสานสําหรับการช่วยหายใจไม่ ปรับหมวกคลุมศีรษะ/แถบคาดศีรษะ ให ้ส่วนต่อ
แน่นหนา
ประสานสําหรับการช่วยหายใจแน่นหนาดี
ส่วนต่อประสานสําหรับการช่วยหายใจ
เปลียนส่วนต่อประสานสําหรับการช่วยหายใจ
ชํารุด
การตังค่าไม่สมเหตุผล (ค่าตํากว่าการตังค่า
ตรวจสอบการตังค่าการบําบัดและการตังค่าสัญญาณ
สัญญาณเตือนค่าล่างของปริมาตรอากาศ
เตือน
ในการหายใจแต่ละครัง)
ไม่ถงึ ค่าปริมาตรตําสุดในโหมด MPVv ภาย ตรวจสอบการตังค่าการบําบัดและการตังค่าสัญญาณ
ในเวลาทีกําหนดไว ้
เตือน

LMT 68676a 02/2022
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7 ส ัญญาณเตือน

การแสดง
รห ัส
Tidal volume high
(ปริมาตรอากาศใน
การหายใจแต่ละครัง
451
สูง)

FiO2 low (FiO ตํา)

FiO2 high (FiO สูง)

494

495

สาเหตุ

มาตรการ

ผู ้ป่ วยหายใจไปด ้วย

ตรวจสอบการตังค่าการบําบัด

ตรวจสอบว่าอัตราการไหลของออกซิเจนทีแพทย์สงั
ตังค่าอัตราการไหลของออกซิเจนไว ้ตําเกิน
ถูกตังค่าอย่างถูกต ้องทีแหล่งกําเนิดออกซิเจนหรือ
ไป
ไม่ ตรวจสอบการตังค่า
การรัว
ค ้นหาการรัวและแก ้ไข
การให ้ออกซิเจนหยุดชะงัก
ตรวจสอบการให ้ออกซิเจนและจุดเชือมต่อต่าง ๆ
(ปรับเทียบเซลล์ FiO2 หรือโมดูลช่วย
ปรับเทียบเซลล์ FiO2 (ดู 4.6, หน ้า15)
หายใจไม่ถก
ู ต ้อง)
มีการให ้ออกซิเจนมากเกินไปเนืองจากตัง ตรวจสอบว่าอัตราการไหลของออกซิเจนทีแพทย์สงั
ค่าอัตราการไหลของออกซิเจนไว ้ไม่ถก
ู
ถูกตังค่าอย่างถูกต ้องทีแหล่งกําเนิดออกซิเจนหรือ
ต ้อง
ไม่ ตรวจสอบการตังค่า
(ปรับเทียบเซลล์ FiO2 หรือโมดูลช่วย
ปรับเทียบเซลล์ FiO2 (ดู 4.6, หน ้า15)
หายใจไม่ถก
ู ต ้อง)

การแสดง
รห ัส
Service necessary.
Please get in touch with
your specialist
dealer/contact. (จําเป็ น หลาก
หลาย
ต ้องได ้รับการซ่อม
บํารุง โปรดติดต่อตัวแทน
จําหน่ายสินค ้าเฉพาะสาย
ผลิตภัณฑ์ของคุณ)
ข ้อผิดพลาดของหน ้าจอ
สัมผัส
173
Intake air temperature
high (อากาศทีดูดเข ้าไปมี
อุณหภูมส
ิ งู )
Main board
temperature high (เมน
บอร์ดมีอณ
ุ หภูมส
ิ งู )
Computer module
temperature high (โมดู
ลคอมพิวเตอร์มอ
ี ณ
ุ หภูม ิ
สูง)
Unable to reach flow
(ไม่ถงึ ค่าอัตราการไหล)

24
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สาเหตุ

มาตรการ

ข ้อผิดพลาดทางเทคนิคทีสามารถแก ้ไข
ได ้โดยจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสาย
ผลิตภัณฑ์เท่านัน

ติดต่อร ้านจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ ส่ง
เครืองไปซ่อม

ตัวควบคุมหน ้าจอสัมผัสขัดข ้อง

ใช ้ปุ่ มเปิ ดปิ ดเพือเริมต ้นเครืองใหม่

262

อุณหภูมแ
ิ วดล ้อมสูงเกินไป

ใช ้งานเครืองทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตังแต่ 5 °C
ถึง 40 °C

263

อุณหภูมแ
ิ วดล ้อมสูงเกินไป

ใช ้งานเครืองทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตังแต่ 5 °C
ถึง 40 °C

264

อุณหภูมแ
ิ วดล ้อมสูงเกินไป

ใช ้งานเครืองทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตังแต่ 5 °C
ถึง 40 °C

364

ไม่ถงึ ค่าอัตราการไหลทีตังไว ้

ตรวจสอบการตังค่าอัตราการไหลและอุปกรณ์เสริม
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7 ส ัญญาณเตือน

การแสดง
รห ัส
Disconnection device
outlet port (ท่อหลุดออก
จากช่องทางออกของ
460
เครือง)

สาเหตุ

มาตรการ

ระบบท่อเชือมต่อกับเครืองอย่างไม่ถก
ู
ต ้อง หรือไม่ได ้เชือมต่ออยู่

ตรวจสอบระบบท่อและตําแหน่งทีถูกต ้องของระบบ
ท่อ

Disconnection airway
pressure (ท่อวัดความดัน
ในทางเดินหายใจหลุด
ออกจากเครือง)

461

ท่อวัดความดันเชือมต่อกับเครืองอย่างไม่
ตรวจสอบท่อวัดความดัน
ถูกต ้อง หรือไม่ได ้เชือมต่ออยู่

463

โมดูลการหายใจออกเชือมต่อกับเครือง
อย่างไม่ถก
ู ต ้อง หรือไม่ได ้เชือมต่ออยู่

464

เครืองถูกใช ้งานร่วมกับส่วนต่อประสาน
สําหรับการช่วยหายใจทีเปิ ดอยู่ (หรือไม่
ได ้สวมอยู)่
มีการเลือกระบบท่อคูใ่ นเมนู แต่ไม่ได ้
เชือมต่อท่อหายใจออก
มีการเลือกระบบท่อคูใ่ นเมนู แต่เชือมต่อ
ระบบวาล์วแบบท่อเดียวหรือระบบท่อ
แบบมีการรัวไว ้

Disconnection
exhalation module (โมดู
ลการหายใจออกหลุดออก
จากเครือง)

Disconnection patient
(ตัวผู ้ป่ วยหลุดออกจาก
เครือง)

Temperature of battery
E1 critically high
(อุณหภูมแ
ิ บตเตอรี E1 สูง
ในระดับวิกฤต)

ตรวจสอบโมดูลการหายใจออก

ตรวจสอบระบบท่อและส่วนต่อประสานสําหรับการ
ช่วยหายใจ
ให ้ผู ้เชียวชาญทางการแพทย์หรือตัวแทนจําหน่าย
สินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์เป็ นผู ้ตังค่าระบบท่อที
เชือมต่ออยูใ่ นเครือง

547

แบตเตอรีภายนอก 1 อุน
่ เกินไป

แบตเตอรีจะหยุดทํางานเนืองจากอุณหภูม ิ
ใช ้งานเครืองทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตังแต่ 5 °C
ถึง 40 °C

548

แบตเตอรีภายนอก 2 อุน
่ เกินไป

แบตเตอรีจะหยุดทํางานเนืองจากอุณหภูม ิ
ใช ้งานเครืองทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตังแต่ 5 °C
ถึง 40 °C

Error internal battery
(ข ้อผิดพลาดของ
แบตเตอรีภายใน)

549

แบตเตอรีภายในชํารุด

ติดต่อร ้านจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ นํ า
เครืองเข ้ารับการเปลียนแบตเตอรีภายใน

Battery capacity critical
(แบตเตอรีมีความจุขน
ั
วิกฤต)

550

แบตเตอรีหมด (ระยะเวลาการทํางานที
เหลืออยูข
่ องแบตเตอรี: 5 นาที)

เชือมต่อเครืองเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟหลัก

Battery capacity low
(แบตเตอรีมีความจุตํา)

551

แบตเตอรีหมด (ระยะเวลาการทํางานที
เหลืออยูข
่ องแบตเตอรี: 15 นาที)

เชือมต่อเครืองเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟหลัก

No internal battery (ไม่
มีแบตเตอรีภายใน)

553

ไม่มแ
ี บตเตอรีภายใน

ติดต่อร ้านจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ นํ า
เครืองเข ้ารับการใส่แบตเตอรีภายใน

555

แบตเตอรีภายในอุน
่ เกินไป

แบตเตอรีจะหยุดทํางานเนืองจากอุณหภูม ิ
ใช ้งานเครืองทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตังแต่ 5 °C
ถึง 40 °C

Temperature of battery
E2 critically high
(อุณหภูมแ
ิ บตเตอรี E2 สูง
ในระดับวิกฤต)

LMT 68676a 02/2022

Temperature of internal
battery critically high
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การแสดง
รห ัส
Internal battery
overheated (แบตเตอรี
556
ภายในมีความร ้อนสูงเกิน)

สาเหตุ

มาตรการ

แบตเตอรีภายในมีความร ้อนสูงเกินไป

แบตเตอรีจะหยุดทํางานเนืองจากอุณหภูม ิ
ใช ้งานเครืองทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตังแต่ 5 °C
ถึง 40 °C

558

แบตเตอรีภายในชํารุด

ติดต่อร ้านจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ นํ า
เครืองเข ้ารับการเปลียนแบตเตอรี

Temperature of internal
battery high (อุณหภูม ิ
ของแบตเตอรีภายในสูง)

559

แบตเตอรีภายในอุน
่ เกินไป

ใช ้งานเครืองทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตังแต่ 5 °C
ถึง 40 °C

Temperature of internal
battery low (อุณหภูม ิ
ของแบตเตอรีภายในตํา)

560

แบตเตอรีภายในเย็นเกินไป

ใช ้งานเครืองทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตังแต่ 5 °C
ถึง 40 °C

Life of internal battery
at an end (แบตเตอรีภาย
ในหมดอายุการใช ้งาน)

561

แบตเตอรีภายในหมดอายุการใช ้งาน

ติดต่อร ้านจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ นํ า
เครืองเข ้ารับการเปลียนแบตเตอรี

E1 battery life at an end
(แบตเตอรี E1 หมดอายุ
การใช ้งาน)

562

แบตเตอรีภายนอก 1 หมดอายุการใช ้งาน เปลียนแบตเตอรี

E2 battery life at an end
(แบตเตอรี E2 หมดอายุ
การใช ้งาน)

563

แบตเตอรีภายนอก 2 หมดอายุการใช ้งาน เปลียนแบตเตอรี

Battery E1 overheated
(แบตเตอรี E1 มีความร ้อน
สูงเกิน)

564

แบตเตอรีภายนอก 1 มีความร ้อนสูงเกิน
ไป

แบตเตอรีจะหยุดทํางานเนืองจากอุณหภูม ิ
ใช ้งานเครืองทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตังแต่ 5 °C
ถึง 40 °C

Battery E2 overheated
(แบตเตอรี E2 มีความร ้อน
สูงเกิน)

565

แบตเตอรีภายนอก 2 มีความร ้อนสูงเกิน
ไป

แบตเตอรีจะหยุดทํางานเนืองจากอุณหภูม ิ
ใช ้งานเครืองทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตังแต่ 5 °C
ถึง 40 °C

Unable to charge
battery E1 (ไม่สามารถ
ชาร์จแบตเตอรี E1 ได ้)

566

แบตเตอรีภายนอก 1 ชํารุด

ติดต่อร ้านจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์

Unable to charge
battery E2 (ไม่สามารถ
ชาร์จแบตเตอรี E2 ได ้)

567

แบตเตอรีภายนอก 2 ชํารุด

ติดต่อร ้านจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์

Temperature of battery
E1 high (อุณหภูมข
ิ อง
แบตเตอรี E1 สูง)

568

แบตเตอรีภายนอก 1 อุน
่ เกินไป

ใช ้งานเครืองทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตังแต่ 5 °C
ถึง 40 °C

Unable to charge
internal battery (ไม่
สามารถชาร์จแบตเตอรี
ภายในได ้)
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7 ส ัญญาณเตือน

7 ส ัญญาณเตือน

การแสดง
รห ัส
Temperature of battery
E2 high (อุณหภูมข
ิ อง
569
แบตเตอรี E2 สูง)

สาเหตุ

มาตรการ

แบตเตอรีภายนอก 2 อุน
่ เกินไป

ใช ้งานเครืองทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตังแต่ 5 °C
ถึง 40 °C

Temperature of battery
E1 low (อุณหภูมข
ิ อง
แบตเตอรี E1 ตํา)

570

แบตเตอรีภายนอก 1 เย็นเกินไป

ใช ้งานเครืองทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตังแต่ 5 °C
ถึง 40 °C

Temperature of battery
E2 low (อุณหภูมข
ิ อง
แบตเตอรี E2 ตํา)

571

แบตเตอรีภายนอก 2 เย็นเกินไป

ใช ้งานเครืองทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตังแต่ 5 °C
ถึง 40 °C

572

แบตเตอรีภายในชํารุด
เครืองชํารุด

ติดต่อร ้านจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์

573

แบตเตอรีภายนอก 1 ชํารุด
เครืองชํารุด

ติดต่อร ้านจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์

574

แบตเตอรีภายนอก 2 ชํารุด
เครืองชํารุด

ติดต่อร ้านจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์

Error battery E1 (ข ้อผิด
พลาดของแบตเตอรี E1)

575

แบตเตอรีภายนอก 1 ชํารุด

ติดต่อร ้านจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์

Error battery E2 (ข ้อผิด
พลาดของแบตเตอรี E2)

576

แบตเตอรีภายนอก 2 ชํารุด

ติดต่อร ้านจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์

577

อุณหภูมแ
ิ วดล ้อมสูงเกินไป

ใช ้งานเครืองทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตังแต่ 5 °C
ถึง 40 °C

578

อุณหภูมแ
ิ วดล ้อมสูงเกินไป

ใช ้งานเครืองทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตังแต่ 5 °C
ถึง 40 °C

579

อุณหภูมแ
ิ วดล ้อมสูงเกินไป

ใช ้งานเครืองทีอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมตังแต่ 5 °C
ถึง 40 °C

580

แหล่งจ่ายไฟหลักล ้มเหลว

ใช ้การช่วยหายใจวิธอ
ี น
ื

Error internal battery
communication (ข ้อผิด
พลาดในการสือสารของ
แบตเตอรีภายใน)
Error battery E1
communication (ข ้อผิด
พลาดในการสือสารของ
แบตเตอรี E1)
Error battery E2
communication (ข ้อผิด
พลาดในการสือสารของ
แบตเตอรี E2)

Error internal battery
temperature (ข ้อผิด
พลาดเกียวกับอุณหภูม ิ
ของแบตเตอรีภายใน)
Error battery E1
temperature (ข ้อผิด
พลาดเกียวกับอุณหภูม ิ
ของแบตเตอรี E1)
Error battery E2
temperature (ข ้อผิด
พลาดเกียวกับอุณหภูม ิ
ของแบตเตอรี E2)
Power outage (ไฟดับ)
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7 ส ัญญาณเตือน

สาเหตุ
แหล่งจ่ายไฟหลักล ้มเหลว

มาตรการ
ตรวจสอบว่าสายไฟฟ้ าเชือมต่อแน่นหนาดี ตรวจ
สอบการทํางานของเต ้ารับ

584

สังเกตระยะเวลาการทํางานทีเหลืออยูข
่ อง
แบตเตอรีภายนอกและแหล่งจ่ายไฟหลัก
แบตเตอรี (ดู 3.6.3, หน ้า10) หากจําเป็ น: เชือมต่อ
ไม่ได ้เชือมต่ออยู่
แหล่งจ่ายไฟหลัก

No exhalation valve (ไม่
มีวาล์วหายใจออก)

753

ไม่มรี ะบบหายใจออก

ตรวจสอบระบบท่อและส่วนต่อประสานกับผู ้ป่ วย
เชือมต่อระบบหายใจออก

Pressure permanently
low (ความดันตําอย่าง
ถาวร)

755

หน ้ากากมีการรัวมากเกินไป

ตรวจสอบและแก ้ไขตําแหน่งของหน ้ากาก

756

การตังค่าไม่สมเหตุผล

ตรวจสอบการตังค่าการบําบัดและการตังค่า
สัญญาณเตือน

Exhalation blocked (การ
หายใจออกถูกปิ ดกัน)

757

ช่องทางออกสําหรับลมหายใจออกถูกปิ ด
ตรวจสอบระบบหายใจออกและโมดูลหายใจออก
กัน

Constant pressure level
(ระดับความดันคงที)

758

ความถีในการหายใจสูงเกินไป หรือความ
แตกต่างของความดันถูกตังค่าไว ้สูงเกิน ตรวจสอบการตังค่าการบําบัด
ไป

Intake area blocked
(บริเวณดูดอากาศเข ้าถูก
ปิ ดกัน)

759

บริเวณดูดอากาศเข ้าถูกปิ ดกัน

ิ ดขวางบริเวณดูดอากาศเข ้า
อย่าให ้มีสงกี

สลับท่อควบคุมวาล์วกับท่อวัดความดัน

ตรวจสอบตําแหน่งทีถูกต ้องของระบบท่อ
(ดู 4.2.3, หน ้า13)

ท่อควบคุมวาล์วบิดงอ

ตรวจสอบท่อควบคุมวาล์วว่ามีการอุดตันและความ
เสียหายหรือไม่
หากจําเป็ น: เปลียนระบบท่อ

Tidal volume
permanently low
(ปริมาตรอากาศในการ
หายใจแต่ละครังตําอย่าง
ถาวร)

Pressure measuring
tube and valve control
tube switched (ท่อวัด
ความดันและท่อควบคุม
วาล์วสลับกัน)

760

Error FiO2 cell (ข ้อผิด
พลาดของเซลล์ FiO)

770

เซลล์ FiO2 ชํารุด

ติดต่อร ้านจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ นํ า
เครืองเข ้ารับการเปลียนเซลล์ FiO2

No FiO2 cell (ไม่ม ี
เซลล์ FiO)

771

ไม่ได ้ติดตังเซลล์ FiO2 ไว ้

ติดต่อร ้านจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ นํ า
เครืองเข ้ารับการติดตังเซลล์ FiO2

FiO2 cell empty
(เซลล์ FiO ถูกใช ้หมด
แล ้ว)

773

เซลล์ FiO2 ถูกใช ้จนหมด

ติดต่อร ้านจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ นํ า
เครืองเข ้ารับการเปลียนเซลล์ FiO2

789

ระบายความร ้อนออกจากเครืองทันทีหรือการบําบัด
จะสินสุดลง
อุณหภูมพ
ิ ัดลมสูงเกินไป แผ่นกรอง
ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศสําหรับการระบายความ
อากาศสําหรับการระบายความร ้อนถูกปิ ด
ร ้อน หากจําเป็ น: ให ้ร ้านจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสาย
กัน
ผลิตภัณฑ์เปลียนแผ่นกรองอากาศสําหรับการ
ระบายความร ้อน

Blower temperature
high (อุณหภูมพ
ิ ัดลมสูง)
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การแสดง
Energy supply via
internal battery (ระบบ
จ่ายกําลังไฟฟ้ าผ่าน
แบตเตอรีภายใน)

7 ส ัญญาณเตือน

การแสดง
SpO2 signal weak
(สัญญาณ SpO อ่อน)
SpO2 signal weak
(สัญญาณ SpO อ่อน)
SpO2 sensor removed
(เซ็นเซอร์ SpO ถูกถอด
ออก)
สาย SpO2 ถูกถอดออก
Therapy ended (การ
บําบัดสินสุดแล ้ว)

รห ัส
792
790

เชือมต่อเซ็นเซอร์ SpO2 อีกครัง
ั ญาณเตือนอยู:่ เปลียน
หากยังคงมีสญ
เซ็นเซอร์ SpO2

793

สาย SpO2 ถูกถอดออก

เชือมต่อสาย SpO2 อีกครัง

794

ปิ ดเครืองอยู่

เปิ ดเครืองอีกครัง

Re-inhalation (การ
หายใจกลับเข ้าไป)

796

Maximum device
pressure exceeded (เกิน
ความดันสูงสุดของเครือง
แล ้ว)
Maximum device
pressure reached (ถึง
ความดันสูงสุดของเครือง
แล ้ว)

สัญญาณถูกรบกวนจากนํ ายาทาเล็บหรือ
กําจัดนํ ายาทาเล็บออก ทําความสะอาดนิวมือ
สิงเจือปน

เซ็นเซอร์ SpO2 ถูกถอดออก

795

Blower overheated
(พัดลมมีความร ้อนสูงเกิน)

มาตรการ
ตรวจสอบการเชือมต่อกับนิวมือ หากยังคงมี
เชือมต่อเซ็นเซอร์ SpO2 เข ้ากับนิวมือไม่
สัญญาณเตือน: ติดต่อร ้านจําหน่ายสินค ้าเฉพาะ
ถูกต ้อง
สายผลิตภัณฑ์

791

Faulty circuit (ระบบท่อมี
ข ้อผิดพลาด)

Disconnection valve
control pressure
(ท่อความดันควบคุมหลุด
ออก)

สาเหตุ

798

เปลียนระบบท่อหรือให ้ผู ้เชียวชาญทางการแพทย์
หรือตัวแทนจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์
เลือกระบบวาล์วแบบท่อเดียวไว ้ในเมนู แต่
เป็ นผู ้ตังค่าระบบท่อทีเชือมต่ออยู่
มีระบบท่อคูเ่ ชือมต่ออยู่
ให ้ตรวจสอบการตังค่าโดยผู ้เชียวชาญทางการ
แพทย์
เปลียนระบบท่อหรือให ้ผู ้เชียวชาญทางการแพทย์
หรือตัวแทนจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์
มีการเลือกระบบทีมีการรัวในเมนู แต่เชือม
เป็ นผู ้ตังค่าระบบท่อทีเชือมต่ออยู่
ต่อระบบวาล์วแบบท่อเดียวไว ้
ให ้ตรวจสอบการตังค่าโดยผู ้เชียวชาญทางการ
แพทย์
ตรวจสอบระบบท่อและตําแหน่งทีถูกต ้องของระบบ
ระบบท่อชํารุด
ท่อ หากจําเป็ น: เปลียนระบบท่อ
วาล์วไม่เปิ ดในการหายใจออก (ติดกัน
เนืองจากมีการใช ้ยา)
ตรวจสอบระบบท่อและตําแหน่งทีถูกต ้องของระบบ
ท่อ หากจําเป็ น: เปลียนระบบท่อ
ปริมาตรการสูดหายใจกลับขอผู ้ป่ วยสูง
เกินไปทีความถีสูง
มีการเลือกระบบวาล์วแบบท่อเดียวไว ้ใน
เมนู: ไม่ได ้เชือมต่อท่อควบคุมวาล์วไว ้ ตรวจสอบท่อควบคุมวาล์ว หรือเชือมต่อให ้ถูกต ้อง
หรือเชือมต่อไม่ถก
ู ต ้อง
เปลียนระบบท่อหรือให ้ผู ้เชียวชาญทางการแพทย์
เลือกระบบวาล์วแบบท่อเดียวไว ้ในเมนู แต่
หรือตัวแทนจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์
มีระบบท่อแบบมีการรัวเชือมต่ออยู่
เป็ นผู ้ตังค่าระบบท่อทีเชือมต่ออยู่
การบําบัดจะสินสุดลง
ปล่อยให ้เครืองเย็นลง

799

พัดลมมีความร ้อนสูงเกินไป

811

ลดความต ้านทานและเริมต ้นเครืองใหม่ หากยังคง
ความต ้านทานในการหายใจเข ้าสูงเกินไป เกิดสัญญาณเตือนขึนอีก: ติดต่อร ้านจําหน่ายสินค ้า
เฉพาะสายผลิตภัณฑ์

825

ลดความต ้านทานและเริมต ้นเครืองใหม่ หากยังคง
ความต ้านทานในการหายใจเข ้าสูงเกินไป เกิดสัญญาณเตือนขึนอีก: ติดต่อร ้านจําหน่ายสินค ้า
เฉพาะสายผลิตภัณฑ์
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8 เหตุข ัดข้อง

การแสดง

รห ัส

สาเหตุ

มาตรการ
เฉพาะโหมด HFT
ขีดจํากัดบนของอัตราการไหล: ตังค่าอัตราการ
ไหลสําหรับ HFT ให ้ตําลง และปรับการให ้ O2 หรือ
ใช ้อุปกรณ์เสริมทีมีความต ้านทานน ้อยลง

Unable to reach flow.
Check FiO2, change
flowsetting or
accessories. (ค่าไม่ถงึ ค่า
อัตราการไหล ให ้ตรวจ
สอบ FiO2 เปลียนการตัง
ค่าอัตราการไหลหรือ
อุปกรณ์เสริม)
Disconnection patient
(ตัวผู ้ป่ วยหลุดออกจาก
เครือง)

ไม่สามารถใช ้อัตราการไหลทีตังค่าไว ้ได ้

465

เครืองถูกใช ้งานร่วมกับส่วนต่อประสาน
สําหรับการช่วยหายใจทีเปิ ดอยู่ (หรือไม่
ได ้สวมอยู)่
ระบบท่อเชือมต่อกับเครืองอย่างไม่ถก
ู
ต ้อง หรือไม่ได ้เชือมต่ออยู่

ขีดจํากัดล่างของอัตราการไหล: ตังค่าอัตราการ
ไหลสําหรับ HFT ให ้สูงขึน และปรับการให ้ O2 หรือ
ใช ้อุปกรณ์เสริมทีมีความต ้านทานสูงขึน

ตรวจสอบระบบท่อ การติดตังของระบบท่อ และ
ส่วนต่อประสานสําหรับการช่วยหายใจทีตัวผู ้ป่ วย

ั
7.5 ระบบเรียกพยาบาล และสญญาณเตื
อนระยะไกล
เครืองมีจด
ุ เชือมต่อสําหรับสัญญาณเตือนระยะไกล เพือช่วยใน
การติดตามผู ้ป่ วยและเครือง โดยเฉพาะอย่างยิงในการช่วย
หายใจแบบช่วยชีวต
ิ สัญญาณเตือนทังหมดจะถูกส่งต่อมายังจุด
เชือมต่อนี
ในสภาวะแวดล ้อมทางคลินก
ิ อุปกรณ์สามารถเชือมต่อกับระบบ
เตือนภัยภายในของโรงพยาบาลผ่านการเชือมต่อสัญญาณเตือน
ระยะไกล

หากใช ้งานทีบ ้าน จะสามารถเชือมต่อเครืองเข ้ากับกล่อง
สัญญาณเตือนระยะไกล VENTIremote ได ้ทางจุดเชือมต่อ
สัญญาณเตือนระยะไกล กล่องสัญญาณเตือนระยะไกลจะใช ้เพือ
ส่งผ่านสัญญาณเตือนทางเสียงและทางสายตาทีเครืองส่งออก
มา และใช ้เพือขยายสัญญาณเตือนดังกล่าว
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าการใช ้งานของจุดเชือมต่อสัญญาณเตือน
ระยะไกลและสายเคเบิลทีเกียวข ้อง

8 เหตุข ัดข้อง

แผ่นกรองฝุ่ นหยาบสกปรก
เครืองมีความดันไม่ถงึ ความดัน
หน ้ากากช่วยหายใจรัว
เป้ าหมายทีตังค่าไว ้
ระบบท่อรัว
เครืองชํารุด
หน ้าจอมืดและไม่ตอบสนองต่อ
ปิ ดเครืองอยู่
การสัมผัส หน ้าจอยังคงมืดอยู่

30
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มาตรการ
ตรวจสอบว่าสายไฟฟ้ าเชือมต่อแน่นหนาดี ตรวจสอบการทํางาน
ของเต ้ารับ
ทําความสะอาดแผ่นกรองฝุ่ นหยาบ หากจําเป็ น: เปลียน
แผ่นกรอง (ดู 6, หน ้า18)
ปรับแถบคาดศีรษะให ้หน ้ากากอยูใ่ นตําแหน่งทีแน่นหนาดี (ดูคํา
แนะนํ าการใช ้งานของหน ้ากาก)
หากจําเป็ น: เปลียนหน ้ากากหรือส่วนต่อประสานสําหรับการช่วย
หายใจทีชํารุด
ตรวจสอบระบบท่อและแก ้ไขการรัว หากจําเป็ น: เปลียนระบบท่อ
ติดต่อร ้านจําหน่ายสินค ้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์
เปิ ดเครือง (ดู 4.4, หน ้า14)

LMT 68676a 02/2022

เหตุข ัดข้อง
สาเหตุ
ไม่มเี สียงการทํางาน, ไม่มก
ี าร
ไม่มแ
ี หล่งจ่ายไฟหลัก
แสดงทีหน ้าจอ

9 ข้อมูลทางเทคนิค

9 ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลจําเพาะ
ประเภทผลิตภัณฑ์ตาม 93/42/EEC
ขนาด ก. x ส. x ล. เป็ นซม.
นํ าหนัก
ช่วงอุณหภูม ิ
- การใช ้งาน
- การขนย ้ายและการเก็บรักษา
- การขนย ้ายและการเก็บรักษาที +70 °C
- การขนย ้ายและการเก็บรักษาที -25 °C
ความชืนทีอนุญาตสําหรับการใช ้งาน การขนย ้าย และการเก็บ
รักษา
ช่วงความกดอากาศ
เส ้นผ่านจุดเชือมต่อศูนย์กลางท่อหายใจเข ้า
อัตราการไหลสูงสุดของอากาศที 20 hPa
ส่วนต่อประสานของระบบ
ส่วนต่อประสาน USB-C
กําลังไฟฟ้ าขาออกสูงสุด
ไม่มก
ี ําลังไฟฟ้ าขาเข ้า
การใช ้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย โดยไม่มก
ี ารชาร์จ
แบตเตอรี
ความสว่างของหน ้าจอ 90%
ระบบเรียกพยาบาล
การใช ้พลังงานขณะช่วยหายใจ โดยไม่มก
ี ารชาร์จแบตเตอรี
ความสว่างของหน ้าจอ 90%
การตังค่าการช่วยหายใจ:
โหมด: T
การกําหนดค่า: ผู ้ใหญ่
ระบบท่อแบบมีการรัว ขนาด 15 มม.
อุปกรณ์เสริมเพิมเติม: ตัวกรองระบบหายใจ, ระบบหายใจ
ออก WilaSilent
IPAP: 40
EPAP: 4
F: 26.5
Ti: 1.1
การเพิมขึนของความดัน: 1
การลดลงของความดัน: 1
ถุงปอดทดสอบ
การเชือมต่อทางไฟฟ้ าของเครือง ค่าสูงสุด

ชุดจ่ายไฟ
แรงดันไฟฟ้ าขาเข ้า / กระแสไฟฟ้ าสูงสุด
ความถีขาเข ้า
แรงดันไฟฟ้ าขาออก / กระแสไฟฟ้ าสูงสุด

เครือง
IIb
30 x 13 x 21
3.8 กก.
+5 °C ถึง +40 °C
-25 °C ถึง +70 °C
ก่อนการเริมใช ้งาน ให ้วางเครืองทิงไว ้ให ้เย็นลงทีอุณหภูมห
ิ ้องเป็ น
เวลา 4 ชัวโมง
ก่อนการเริมใช ้งาน ให ้วางเครืองทิงไว ้ให ้อุน
่ ขึนทีอุณหภูมห
ิ ้องเป็ น
เวลา 4 ชัวโมง
ความชืนสัมพัทธ์ 10 % ถึง 90 %, ไม่ควบแน่น
> 35° C ถึง 70° C ทีความดันไอนํ าไม่เกิน 50 hPa
700 hPa ถึง 1100 hPa,
เท่ากับความสูง 3000 ม. เหนือระดับนํ าทะเล
กรวยมาตรฐาน ขนาด 22 มม. ตาม ISO 5356-1
> 220 ล./นาที
3 V DC / 0.2 A
เมือมีการเชือมต่อเครืองกับ prisma HUB: 24 V DC / 0.2A
5V / 1.1A
230 V AC / 0.07 A
48 V DC / 0.30 A
24 V DC / 0.61 A
12 V DC / 1.21 A
สูงสุด 60 V DC / 1 A

230 V AC / 0.18 A
48 V DC / 0.81 A
24 V DC / 1.61 A
12 V DC / 2.86 A

48 V DC / 2.7 A
24 V DC / 5.4 A
12 V DC / 7.0 A
100-240 V AC / 2.1 A
50-60 Hz
48 V DC / 2.7 A
ความคลาดเคลือน -20% + 10%
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อายุการทํางานของแบตเตอรีภายในทีการตังค่าต่อไปนี: ระบบ
ท่อคู,่ โหมด PCV, f=20 นาที, Ti=1 วินาที, PEEP=ปิ ด,
Vt = 800 มล.
ปอดแบบแพสซีฟ: ความต ้านทาน R = 5 hPa /(ล./วินาที);
ความยืดหยุน
่ ของปอด (Compliance) C = 50 มล./hPa
ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรีจนเต็ม
ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรีจนถึง 80%
การจําแนกประเภทตามมาตรฐาน IEC 60601-1-11:
ประเภทการป้ องกันไฟฟ้ าดูด
ระดับการป้ องกันไฟฟ้ าดูด
การป้ องกันไม่ให ้ของแข็งและนํ าเข ้าไปทําให ้เครืองเสียหาย
การจําแนกประเภทตามมาตรฐาน IEC 60601-1:
โหมดการทํางาน
ชินส่วนทีใช ้งาน
ความเข ้ากันได ้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า (EMC) ตามมาตรฐาน
IEC 60601-1-2

ภูมค
ิ ุ ้มกันการรบกวนจากคลืนวิทยุ
การอุม
่ ขึนของลมหายใจ
ระดับความดันเสียงโดยเฉลีย/การใช ้งาน ตามมาตรฐาน
ISO 80601-2-72
ที ≥ 500 มล.
ที ≥ 150 มล.
ที ≥ 30 มล.

ระดับความดันเสียงของการแจ ้งเตือน ตามมาตรฐาน IEC
60601-1-8 สําหรับสภาวะการส่งสัญญาณเตือนทุก
สภาวะ (ลําดับความสําคัญสูง, ปานกลาง, ตํา)
ความคลาดเคลือน

ช่วงความดันสําหรับ IPAP

ความแม่นยําของความดันในทางเดินหายใจ
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เครือง
Li-Ion
3200 mAh
29.3 V
93.7 Wh
การชาร์จ 500 รอบ
ในการใช ้งานทีอุณหภูมต
ิ ํา ความจุของแบตเตอรีจะลดลง

≥ 6 ชัวโมง

< 6 ชัวโมง
< 5 ชัวโมง
ประเภทการป้ องกัน II
ชนิด BF
IP22
การใช ้งานต่อเนือง
ส่วนต่อประสานสําหรับการช่วยหายใจ (เช่น หน ้ากากช่วยหายใจ, ท่อ
ช่วยหายใจชนิดใส่หลอดลม, การเจาะคอ), ท่อช่วยหายใจ, ตัวกรอง
ระบบหายใจ, เซ็นเซอร์ SpO2
อนุญาตให ้ติดตังและใช ้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีใช ้ในทางการแพทย์ใน
สภาพแวดล ้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้ าทีกําหนดไว ้เท่านัน ซึงเป็ นข ้อ
กําหนดทีเกียวกับการแพร่คลืนวิทยุและภูมค
ิ ุ ้มกันการรบกวนจากคลืน
วิทยุ สามารถขอข ้อมูลโดยละเอียดรวมทังพารามิเตอร์การทดสอบ
และค่าขีดจํากัดได ้จากผู ้ผลิต
EN 55011 B
IEC 61000-4 ส่วน 2 ถึง 6, ส่วน 11, ส่วน 8
IEC 61000-3 ส่วน 2 และ 3
สูงสุด + 3 °C

38.5 dB(A) ±3 dB(A), ระดับกําลังของเสียง 46.5 dB(A) ±3 dB(A)
37 dB(A) ±3 dB(A), ระดับกําลังของเสียง 45 dB(A) ±3 dB(A)
41 dB(A) ±3 dB(A), ระดับกําลังของเสียง 49 dB(A) ±3 dB(A)
ระดับ 1
ลําดับความสําคัญตํา: 68 dB(A)
ลําดับความสําคัญปานกลาง: 68 dB(A)
ลําดับความสําคัญสูง: 68 dB(A)
±3 dB(A)
ระดับ 4
ลําดับความสําคัญตํา: 90 dB(A)
ลําดับความสําคัญปานกลาง: 90 dB(A)
ลําดับความสําคัญสูง: 90 dB(A)
±5 dB(A)
4 hPa - 50 hPa
ระบบท่อทีไม่เหมาะสมทีสุดสําหรับระบบทีมีการรัว:
ระบบท่อ WM 29988, ระบบตัวกรองอากาศ WM 27591
4 hPa - 60 hPa
ระบบท่อทีมีข ้อเสียมากทีสุดสําหรับระบบวาล์ว:
ระบบท่อ LMT 31383, ระบบตัวกรองอากาศ WM 27591
± (2 hPa + 4% ของค่าทีตังไว ้)
±(2 cmH2O + 4% ของค่าทีตังไว ้)
LMT 68676a 02/2022
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แบตเตอรีภายใน / ภายนอก
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ข้อมูลจําเพาะ
ช่วงความดันสําหรับ EPAP
ช่วงความดันสําหรับ PEEP
ความแม่นยําของความดันในทางเดินหายใจ
ช่วงความดันการทํางานสําหรับ CPAP
ความคลาดเคลือน
ขันการเพิมของความดัน
ความดันสูงสุดในกรณีทมี
ี ข ้อผิดพลาด
ความถีในการหายใจของผู ้ใหญ่
ความถีในการหายใจของเด็ก
ความแม่นยํา
ขันการเพิม
Ti min, Ti max, Ti timed
ความแม่นยํา
ขันการเพิม
ปริมาตรเป้ าหมาย / ปริมาตร Tidal (ปริมาตรลม
หายใจ) / ปริมาตรต่อนาที (คํานวณจากลมหายใจ 5 ครังล่าสุด)
ความแม่นยํา
ระบบท่อทีไม่เหมาะสมทีสุด < 50 ml:
ระบบท่อ LMT 31383
ระบบท่อทีไม่เหมาะสมทีสุด ≥ 50 มล.:
ระบบท่อ LMT 31382
ขันการเพิม
ช่วง
ระดับการกระตุ ้น
การหายใจเข ้า
การหายใจออก

อุปกรณ์กระตุ ้น

ช่วงของการหายใจเข ้า I ต่อการหายใจออก E (อัตราส่วนของ
เวลาในการหายใจ)
ความเร็วทีความดันเพิมขึน ในผู ้ใหญ่

เครือง
4 hPa - 25 hPa
ระบบท่อทีไม่เหมาะสมทีสุดสําหรับระบบทีมีการรัว:
ระบบท่อ WM 29988, ระบบตัวกรองอากาศ WM 27591
0 hPa - 25 hPA
ระบบท่อทีมีข ้อเสียมากทีสุดสําหรับระบบวาล์ว:
ระบบท่อ LMT31383, ระบบตัวกรองอากาศ WM 27591
± (2 hPa + 4% ของค่าทีตังไว ้)
±(2 cmH2O + 4% ของค่าทีตังไว ้)
4 hPa ถึง 20 hPa
ระบบท่อทีไม่เหมาะสมทีสุดสําหรับระบบทีมีการรัว:
ระบบท่อ WM 29988, ระบบตัวกรองอากาศ WM 27591
± (2 hPa + 4% ของค่าทีตังไว ้)
±(2 cmH2O + 4% ของค่าทีตังไว ้)
0.2 hPa
< 90 hPa
2 - 60 bpm
5 - 80 bpm
± 0.5 bpm
0.5 bpm
0.2 วินาที (เด็ก)
0.5 วินาที (ผู ้ใหญ่)
auto (เฉพาะ Ti timed)
0.05 วินาที
0.05 วินาที ตังแต่ 0.2 วินาที ถึง 0.8 วินาที
0.1 วินาที ตังแต่ 0.8 วินาที ถึง 4 วินาที
30 มล. ถึง 400 มล. (เด็ก)
100 มล. ถึง 3000 มล. (ผู ้ใหญ่)
< 50 มล.: ± (4 มล. + 20% ของค่าปั จจุบน
ั )

≥ 50 มล.: ± (4 มล. + 15% ของค่าปั จจุบน
ั )
5 มล. ตังแต่ 30 มล. ถึง 100 มล.
10 มล. ตังแต่ 100 มล. ถึง 3000 มล.
0.1 ล./นาที ถึง 40 ล./นาที
1 (ความไวสูง) ถึง 10 (ความไวตํา) (ขันที 1)
95 % ถึง 5 % ของอัตราการไหลสูงสุด ขันละ 5 %
การกระตุ ้นการหายใจเข ้าจะเกิดขึน เมืออัตราการไหลทีผู ้ป่ วยเกินค่า
เกณฑ์ของการกระตุ ้น
การกระตุ ้นการหายใจออกจะเกิดขึน เมืออัตราการไหลทีผู ้ป่ วยในการ
หายใจเข ้าลดลงจนถึงค่าเปอร์เซ็นต์ของอัตราการไหลสูงสุดทีผู ้ป่ วย
ในการหายใจเข ้า
1:59 ถึง 2:1
ระดับ 1: 100 hPa/วินาที
ระดับ 2: 80 hPa/วินาที
ระดับ 3: 50 hPa/วินาที
ระดับ 4: 20 hPa/วินาที

ความเร็วทีความดันเพิมขึน ในเด็ก

ระดับ 1: 135 hPa/วินาที
ระดับ 2: 100 hPa/วินาที
ระดับ 3: 80 hPa/วินาที
ระดับ 4: 50 hPa/วินาที

ความเร็วทีความดันเพิมขึน ในโหมด MPV

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

1:
2:
3:
4:

60
45
30
15

hPa/วินาที
hPa/วินาที
hPa/วินาที
hPa/วินาที
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เครือง

ความเร็วทีความดันลดลง (เฉพาะในระบบทีมีการรัว)
ผู ้ใหญ่

ระดับ 1: -100 hPa/วินาที
ระดับ 2: -80 hPa/วินาที
ระดับ 3: -50 hPa/วินาที
ระดับ 4: -20 hPa/วินาที
ระดับ 1: -135 hPa/วินาที
ระดับ 2: -100 hPa/วินาที
ระดับ 3: -80 hPa/วินาที
ระดับ 4: -50 hPa/วินาที

เด็ก

อัตราการไหลทีอนุญาตสูงสุดในการให ้ออกซิเจน
ความดันทีอนุญาต

30 ล./นาที

≤ 1000 hPa

ช่วงอัตราการไหลสําหรับ HFT
ผู ้ใหญ่
เด็ก
ขันการเพิม
ความคลาดเคลือน

5 ล./นาที ถึง 60 ล./นาที
5 ล./นาที ถึง 25 ล./นาที
1 ล./นาที
± (2 ล./นาที + 20 % ของค่าทีตังไว ้)

แผ่นกรองละเอียด
ถึง 1 ไมโครเมตร
ถึง 0.3 ไมโครเมตร
อายุการใช ้งานของแผ่นกรองละเอียด
แท่ง USB
วัสดุ
กรอบเครือง

แผ่นกรองประเภท E10
≥ 99.5 %
≥ 85 %
ประมาณ 250 ชม.
USB-C 3.0
เทอร์โมพลาสติกและซิลโิ คนทีใช ้ในทางเทคนิค ทีสามารถป้ องกัน
ไฟลามได ้, สแตนเลสสตีล

แผ่นกรองละเอียด
แผ่นกรองฝุ่ นหยาบ
ระบบท่อ
โมดูลคลืนวิทยุ
ย่านความถี
มาตรฐานคลืนวิทยุ

อัลกอริทม
ึ สําหรับสัญญาณเตือน 758
(Constant pressure level (ระดับความดันคงที))
ระบบตัวกรองอากาศ
ช่วงการบํารุงรักษา

2.412 GHz ถึง 2.4835 GHz
ETSI EN 300 328
สัญญาณทางสรีรวิทยาจะถูกกระตุ ้นหลังจากทีถึงค่าเกณฑ์ของ
สัญญาณเตือนเมือหายใจได ้3 ครัง ข ้อยกเว ้น: สัญญาณเตือน Pulse
ี จรสูง), Pulse low (ชพ
ี จรตํา), SpO2 high (SpO
high (ชพ
สูง) และ SpO2 low (SpO ตํา) จะถูกกระตุ ้นหลังจากทีถึงค่าเกณฑ์
ของสัญญาณเตือนแล ้ว 15 วินาที
การแสดงความดัน อัตราการไหล และการรัว จะถูกกรองโดยให ้ความ
ถีตําผ่านได ้เท่านัน
จะถูกกระตุ ้นเมือความดันในทางเดินหายใจ > 2 hPa และจะยังคง
ต่อเนืองกันภายในช่วง ± 1 hPa เป็ นระยะเวลาอย่างน ้อย 17 วินาที
ปริมาตรสูญเปล่า: 26 มล.
แรงต ้านอัตราการไหล: 2.0 cm H2O
ที 60 ล./นาที
4 ปี

ความคลาดเคลือนสําหร ับอุปกรณ์ว ัดทีใช ้
ความดัน:
± 0.75 % ของค่าทีวัด หรือ ± 0.1 hPa
อัตราการไหล: ± 2 % ของค่าจริง
Volume
± 3 % ของค่าจริง
(ปริมาตร)
อุณหภูม:ิ
± 0.3 °C
เวลา
± 0.05 Hz / ± 0.001 bpm
ค่าอัตราการไหลและค่าปริมาตรทางสรีรวิทยาจะแสดงเป็ น BTPS
(อัตราการไหลทีผู ้ป่ วย, ปริมาตรเป้ าหมาย, ปริมาตรการ
หายใจ, ปริมาตรต่อนาที) ค่าอัตราการไหลและค่าปริมาตรอืน ๆ ทัง
หมดจะแสดงเป็ น STPD
อาจมีการปรับเปลียนรูปแบบ
ชินส่วนทุกชินของเครืองปราศจากลาเท็กซ์
34
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มาตรฐานทีใช ้: EN ISO 80601-2-72: ข ้อกําหนดพิเศษสําหรับ
ความปลอดภัยรวมถึงคุณลักษณะสําคัญในด ้านประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครืองช่วยหายใจแบบใช ้ในทีพักอาศัย สําหรับผู ้ป่ วย
ทีต ้องอาศัยเครืองช่วยหายใจ
เครืองช่วยหายใจรุน
่ LM150TD ใช ้ซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์
สต่อไปนี: Linux Kernel 4.19 .132, Buildroot 2020.02.3
ซอฟต์แวร์ของเครืองช่วยหายใจนีมีรหัสทีอยูภ
่ ายใต ้ GPL
สามารถขอรหัสต ้นทางและ GPL ได ้
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เทคนิคการกรองและการทําให ้เรียบ

พอลิโพรพีลน
ี
พอลิยรู เี ทน
พอลิเอทิลน
ี
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10.1แผนผ ังระบบนิวแมติก
10.1.1 ระบบท่อแบบมีการรวั
ระบบท่อแบบมีการรัว$
5&A.G O2

เส้นทาง O2

nªn°¦³µ
Îµ®¦´µ¦nª¥®µ¥Ä

การหายใจเข้า

เซ็นเซอร์วดั ความดันผ ้ปู ่ วย

การหายใจออก

อากาศแวดล้อม

Ân¦° n » ®¥µ

พ ดั ลม

หน่วยการหายใจเอง
และหน่วยวาล์วกัน
กลับ

เซ็นเซอร์วดั อัต รา
การไหล

มีให้เลือก:
เซ็นเซอร์ O2

มีให้เลือก: ตัวกรอง
ระบบหายใจ

มีให้เลือก: ตัวทํา
ความชืน*

ระบบท่อ

ระบบทีม$ ีการรัว$

การร วั$ / การหายใจออก

เซ็นเซอร์วดั ความดันผ้ปู ่ วย

เซ็นเซอร์วดั ความดันสํา หรับ
การติด ตาม
ช่องทางออกของ
ลมระบายความร้อน

10.1.2 ระบบวาล์วแบบท่อเดียว
ระบบวาล์วแบบท่อเดียว
5&A.G O2

เส้นทาง O2

อากาศแวดล้อม

nªn°¦³µ
Îµ®¦´µ¦nª¥®µ¥Ä

การหายใจเข้า

ระบบควบคุมวาล์วสํา หรับ
เซ็นเซอร์วดั ความดัน
เซ็นเซอร์วดั ความดันผ ้ปู ่ วย

วาล์วควบคุมสํา หรับระบบ
หายใจออก

อากาศแวดล้อม

Ân¦° »n ®¥µ

พ ดั ลม

หน่วยการหายใจเอง
และหน่วยวาล์วกัน
กลับ

การหายใจออก

เซ็นเซอร์วดั อัต รา
การไหล

มีให้เลือก:
เซ็นเซอร์ O2

มีให้เลือก: ตัวกรอง
ระบบหายใจ

มีให้เลือก: ตัวทํา
ความชืน*

ระบบท่อ

ระบบหายใจออก

อากาศแวดล้อม

เซ็นเซอร์วดั ความดันผ ้ปู ่ วย
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เซ็นเซอร์วดั ความดันสํา หรับ
การติด ตาม
ช่องทางออกของ
ลมระบายความร้อน
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10.1.3 ระบบท่อคู่
ระบบท่อคู่
เส้นทาง O2

5&A.G O2

อากาศแวดล้อม

อากาศแวดล้อม

เซ็นเซอร์วดั อัต รา
การไหล

ระบบหายใจออก

ระบบท่อ

การหายใจออก

nªn°¦³µ
Îµ®¦´µ¦nª¥®µ¥Ä

การหายใจเข้า

ระบบควบคุมวาล์วสํา หรับ
เซ็นเซอร์วดั ความดัน
เซ็นเซอร์วดั ความดันผ ้ปู ่ วย

วาล์วควบคุมสํา หรับระบบ
หายใจออก

อากาศแวดล้อม

Ân¦° »n ®¥µ

พ ดั ลม

หน่วยการหายใจเอง
และหน่วยวาล์วกัน
กลับ

เซ็นเซอร์วดั อัต รา
การไหล

มีให้เลือก:
เซ็นเซอร์ O2

มีให้เลือก: ตัวกรอง
ระบบหายใจ

มีให้เลือก: ตัวทํา
ความชืน*

ระบบท่อ

เซ็นเซอร์วดั ความดันผ ้ปู ่ วย

เซ็นเซอร์วดั ความดันสํา หรับ
การติด ตาม
ช่องทางออกของ
ลมระบายความร้อน

10.2ความต้านทานของระบบ

้ ผ่านศูนย์กลางตงแต่
ระบบท่อทีมี เสน
ั
15 มม. ถึง 22 มม.:
การลดลงของความด ัน < 3.2 hPa ทีอ ัตราการไหล =
30 ล./นาที (BTPS)

ข ้อผิดพลาดสูงสุดของการวัดความดัน: 0.0125 hPa

ื น
ิ ค้า
ชอส

LMT 31382
LMT 31383

LUISA, ระบบวาล์วแบบท่อเดียว, 180 ซม., Ø 22 มม.
LUISA, ระบบวาล์วแบบท่อเดียว, 150 ซม., Ø 15 มม.
LUISA, ระบบวาล์วแบบท่อเดียว, ได ้รับการอุน
่ (i), ช่องเติม
แบบอัตโนมัต,ิ 150 ซม. + 60 ซม., Ø 15 มม.
LUISA, ระบบท่อแบบมีการรัว, ได ้รับการอุน
่ (i), ช่องเติมแบบ
อัตโนมัต,ิ วาล์วแบบแพสซีฟ, 150 ซม. + 60 ซม., Ø 15 มม.
LUISA, ระบบท่อแบบมีการรัว, ได ้รับการอุน
่ (i), ช่องเติมแบบ
อัตโนมัต,ิ วาล์วแบบแพสซีฟ, 150 ซม. + 60 ซม., Ø 22 มม.

WM 271704
WM 271705

|

ค่าการลดลงของความดันของส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ จะสามารถ
นํ ามารวมกันเป็ นค่าความต ้านทานรวมได ้ ซึงจะต ้องไม่เกินค่าที
ระบุไว ้

ิ ค้า
หมายเลขสน

LMT 31384

36

้ ผ่านศูนย์กลาง 10 มม. (มีไว ้สําหรับปริมาตร
ระบบท่อทีมี เสน
อากาศทีปล่อยออกมาที ≤ 50มล.): การลดลงของความ
ด ัน < 3.2 hPa ทีอ ัตราการไหล = 2.5 ล./นาที (BTPS)

อ ัตราการ
ไหล (BTPS)
เป็นล./นาที
30
30

การลดลงของความ
ด ัน เป็น HPA

30

2.04

30

2.03

30

0.31

LMT 31577

LUISA, ระบบท่อคู,่ 150 ซม., Ø 15 มม.

30

LMT 31581

LUISA, ระบบท่อคู,่ 180 ซม., Ø 22 มม.

30

TH

0.11
0.46

ท่อหายใจเข ้า: 0.76
ท่อหายใจเข ้าจากผู ้ป่ วยไปยัง
เครือง 0.92
ท่อหายใจออก: 0.69
ท่อหายใจเข ้า: 0.17
ท่อหายใจเข ้าจากผู ้ป่ วยไปยัง
เครือง 0.24
ท่อหายใจออก: 0.17
LMT 68676a 02/2022

ความต ้านทานรวมในทางนิวแมติกของระบบท่อและของส่วน
ประกอบทีเชือมต่ออยู่ (เช่น เครืองทําความชืนอากาศหายใจ ตัว
กรองระบบหายใจ) ระหว่างเครืองช่วยหายใจกับผู ้ป่ วย ต ้องมีคา่
ไม่เกินค่าต่อไปนี:

10 ภาคผนวก

อ ัตราการ
ไหล (BTPS)
เป็นล./นาที

ิ ค้า
หมายเลขสน

ื น
ิ ค้า
ชอส

LMT 31582

LUISA, ระบบท่อคู,่ ได ้รับการอุน
่ (i+e), อะแดปเตอร์รป
ู ตัว A,
ช่องเติมแบบอัตโนมัต,ิ 150 ซม. + 60 ซม., Ø 15 มม.

30

LMT 31383

LUISA, ระบบท่อคู,่ ได ้รับการอุน
่ (i+e), อะแดปเตอร์รป
ู ตัว A,
ช่องเติมแบบอัตโนมัต,ิ 150 ซม. + 60 ซม., Ø 22 มม.

30

LMT 31386

LUISA, ระบบท่อคู,่ ได ้รับการอุน
่ (i+e), อะแดปเตอร์รป
ู ตัว A,
ช่องเติมแบบอัตโนมัต,ิ 120 ซม. + 60 ซม., Ø 10 มม.

WM 27591

ตัวกรองแบคทีเรีย Teleflex Iso - Gard

2.5

การลดลงของความ
ด ัน เป็น HPA
ท่อหายใจเข ้า: 2.03
ท่อหายใจเข ้าจากผู ้ป่ วยไปยัง
เครือง 2.05
ท่อหายใจออก: 2.06
ท่อหายใจเข ้า: 0.22
ท่อหายใจเข ้าจากผู ้ป่ วยไปยัง
เครือง 0.32
ท่อหายใจออก: 0.37
ท่อหายใจเข ้า: 0.17
ท่อหายใจเข ้าจากผู ้ป่ วยไปยัง
เครือง 0.16
ท่อหายใจออก: 0.09
0.06

ั
10.3การแพร่สญญาณรบกวนทางแม่
เหล็กไฟฟ้า
ั
การว ัดการแพร่สญญาณรบกวน
การแพร่คลืนความถีสูงตาม CISPR 11
ความเพียนฮาร์มอนิก
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้ าและไฟกะพริบ

ความสอดคล้อง
กลุม
่ 1 / ประเภท B
ประเภท A
สอดคล ้องกัน

10.4ภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันการรบกวนจากคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า
การทดสอบภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันการรบกวนจากคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า
การคายประจุไฟฟ้ าสถิต (ESD) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
ขนาดของคลืนรบกวนความถีสูงทีแผ่ออกมา ตามมาตรฐาน
IEC 61000-4-3:
ข ้อกําหนดในการทดสอบภูมค
ิ ุ ้มกันการรบกวนจากอุปกรณ์การสือสาร
ความถีสูงแบบไร ้สายต่อสิงทีใช ้ห่อหุ ้ม IEC 61000-4-3
การเกิดแรงดันไฟฟ้ าเกินชัวครูแ
่ บบรวดเร็ว (Electrical fast
transient/burst) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-4
แรงดันไฟกระชาก ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-5
ขนาดของคลืนรบกวนความถีสูงผ่านสายตัวนํ า ตามมาตรฐาน
IEC 61000-4-6:
สนามแม่เหล็กทีความถีในการจ่ายกําลังไฟฟ้ า
(50/60 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-8
แรงดันไฟฟ้ าตกชัวขณะ/การเกิดไฟฟ้ าดับช่วงสัน ๆ และความผันผวน
ของแรงดันไฟจ่าย ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-11

ระด ับความสอดคล้อง
การคายประจุโดยการสัมผัส ± 8 kV
การคายประจุในอากาศ ± 15 kV
3 V/ม.
80 MHz ถึง 2.7 GHz
ตาราง 9 ของมาตรฐาน EN 60601-1-2:2014
± 2 kV สําหรับสายจ่ายไฟ
± 1 kV สําหรับสายเข ้าและสายออก
± 1 kV ระหว่างสายสองเส ้น
± 2 kV ระหว่างสายกับกราวด์
3 Vrms
150 KHz ถึง 80 MHz
6 Vrms
ในย่านความถี ISM ระหว่าง 150 kHz ถึง 80 MHz
30 A/m
0 % UT; 250/300 ช่วง

ิ ธิภาพการทํา
คุณล ักษณะสําค ัญในด้านประสท
งาน ของเครือง ตามมาตรฐาน ISO 80601-2-72
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•

ความแม่นยําของความดันในทางเดินหายใจ

•

ความแม่นยําของปริมาตรอากาศทีปล่อยออกมาเมือหายใจ
แต่ละครัง

•

การตังค่าพารามิเตอร์การช่วยหายใจไม่มข
ี ้อผิดพลาด

•

ั การทํางานของสัญญาณเตือน
ฟั งก์ชน
TH

|
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ั
10.5เครืองหมายและสญล
ักษณ์
สามารถติดสัญลักษณ์ตอ
่ ไปนีไว ้ทีเครือง ป้ ายประจํา
เครือง อุปกรณ์เสริม หรือบรรจุภัณฑ์ของเครืองได ้
ั
สญล
ักษณ์ คําอธิบาย

P

ั
สญล
ักษณ์ คําอธิบาย
ชินส่วนทีใช ้งานเป็ นชนิด BF

ผู ้ผลิต และวันทีผลิต (ในกรณีทจํ
ี าเป็ น)

จุดเชือมต่อท่อวัดความดัน
จะระบุวา่ ผลิตภัณฑ์เป็ นอุปกรณ์ทางการแพทย์
จุดเชือมต่อท่อควบคุมวาล์ว
ห ้ามปิ ดกันช่องทางออกสําหรับลมหายใจออก
ของผู ้ป่ วยในระบบท่อคู่

ช่วงอุณหภูมท
ิ อนุ
ี ญาตสําหรับการขนย ้ายและการ
เก็บรักษา
ช่วงความชืนในอากาศทีอนุญาตสําหรับการขน
ย ้ายและการเก็บรักษา

ห ้ามปิ ดกันช่องทางเข ้าและช่องเปิ ด
เก็บให ้พ ้นจากความเปี ยกชืน
ช่องทางออก
แตกง่าย ห ้ามขว ้างปาหรือทําตก
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าการใช ้งาน

ไฟฟ้ ากระแสตรง: 12V, 24V หรือ 48 V

เครืองหมาย CE (เป็ นเครืองหมายทียืนยันว่า
ผลิตภัณฑ์ตรงตามกฎระเบียบและข ้อบังคับของ
สหภาพยุโรป)
สามารถใช ้ผลิตภัณฑ์ได ้หลายครังกับผู ้ป่ วยคน
เดียว

TYP: (รุน
่ ) ชือรุน
่ ของเครือง

เหมาะสําหรับการใช ้งานในเครืองบิน ตรง
ตาม RTCA/DO-160G หมวด 21, ประเภท M
หมายเลขระบุผลิตภัณฑ์
(รหัสทีเป็ นแบบเดียวกันสําหรับสําหรับอุปกรณ์
ทางการแพทย์)
หมายเลขซีเรียล
ระดับการป้ องกันไฟฟ้ าดูด: ผลิตภัณฑ์มรี ะดับการ
ป้ องกัน II
ห ้ามกําจัดผลิตภัณฑ์รว่ มกับขยะในครัวเรือน

ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าการใช ้งาน

IP22
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ระดับการป้ องกันการสัมผัสด ้วยนิวมือ ผลิตภัณฑ์
ได ้รับการปกป้ องจากหยดนํ าทีหยดลงมาในแนว
ดิง เมือกรอบผลิตภัณฑ์เอียงไม่เกิน 15°

่
10.6ขอบเขตอุปกรณ์ทจ
ี ัดสง
่ สําหร ับ
10.6.1 ขอบเขตอุปกรณ์ทจ
ี ัดสง
LMT 31380-1110 LUISA แบบมี
โหมด HFT
อุปกรณ์ทจั
ี ดส่งให ้ตามมาตรฐานจะประกอบด ้วยชินส่วนต่อไปนี:
ิ ว
่ น
ิ ค้า
ชนส
หมายเลขสน
เครืองรุน
่ พืนฐาน พร ้อมโหมด HFT
LMT 31410
โมดูลการหายใจออก (ผลิตภัณฑ์แบบใช ้
LMT 31425
ครังเดียว)
ระบบวาล์วแบบท่อเดียว, Ø 22 มม.
LMT 31382
ชุดจ่ายไฟ
LMT 31569
สายไฟ
WM 24177
ปลอกหุ ้มจุดเชือมต่อออกซิเจน
WM 30669
แผ่นกรองละเอียด ชุดละ 12 แผ่น
WM 29652
แผ่นกรองฝุ่ นหยาบ ชุดละ 2 แผ่น
WM 29928
กระเป๋ าป้ องกัน
LMT 31417
ทีห ้อยกระเป๋ า
LMT 31408
แท่ง USB
LMT 31414
คําแนะนํ าการใช ้งาน
LMT 68676
บัตรประจําตัวผู ้ป่ วย
1P-10088de2002
LM ข ้อมูลผู ้ป่ วย
WM 28209
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ิ ว
่ น
ชนส
ชุดเอกสาร ตามระเบียบสําหรับผู ้ปฏิบต
ั ิ
งานกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์: คูม
่ อ
ื
อุปกรณ์ทางการแพทย์, บันทึกการส่ง
มอบ
บันทึกการตรวจสอบขันสุดท ้าย
ถุงใส่อป
ุ กรณ์เสริม

ิ ค้า
หมายเลขสน
WM 15100
LMT 31588
LMT 31440

่ สําหร ับ
10.6.2 ขอบเขตอุปกรณ์ทจ
ี ัดสง
LMT 31390-1110 LUISA แบบมี
โหมด HFT
อุปกรณ์ทจั
ี ดส่งให ้ตามมาตรฐานจะประกอบด ้วยชินส่วนต่อไปนี:
ิ ว
่ น
ิ ค้า
ชนส
หมายเลขสน
เครืองรุน
่ พืนฐาน พร ้อมโหมด HFT
LMT 31410
โมดูลการหายใจออก (ผลิตภัณฑ์แบบใช ้
LMT 31425
ครังเดียว)
ระบบวาล์วแบบท่อเดียว, Ø 22 มม.
LMT 31382
ชุดจ่ายไฟ
LMT 31569
สายไฟ
WM 24177
ปลอกหุ ้มจุดเชือมต่อออกซิเจน
WM 30669
แผ่นกรองละเอียด ชุดละ 12 แผ่น
WM 29652
แผ่นกรองฝุ่ นหยาบ ชุดละ 2 แผ่น
WM 29928
กระเป๋ าป้ องกัน
LMT 31417
ทีห ้อยกระเป๋ า
LMT 31408
แท่ง USB
LMT 31414
คําแนะนํ าการใช ้งาน
LMT 68676
บันทึกการตรวจสอบขันสุดท ้าย
LMT 31588
ถุงใส่อป
ุ กรณ์เสริม
LMT 31440

10.7อุปกรณ์เสริม
ิ ว
่ น
ชนส
ตัวกรองระบบหายใจ Teleflex Iso-Gard
เซ็นเซอร์วัดออกซิเจน ทังชุด
ระบบหายใจออก Wilasilent
ระบบหายใจออก Silentflow 3
ระบบวาล์วแบบท่อเดียว, Ø 15 มม.
ระบบวาล์วแบบท่อเดียว, Ø 22 มม.
ระบบท่อคู,่ Ø 15 มม.
ระบบท่อคู,่ Ø 22 มม.
ระบบท่อแบบมีการรัว, Ø 15 มม.
ระบบท่อแบบมีการรัว, Ø 22 มม.
ระบบท่อแบบมีการรัว, ฆ่าเชือในหม ้อนึงฆ่า
เชือได ้, Ø 22 มม.
ระบบท่อแบบมีการรัว สําหรับการช่วยหายใจ
ิ วนให ้อม, Ø 15 มม.
แบบมีชนส่
กระเป๋ าพกพา

หมายเลข
ิ ค้า
สน
WM 27591
LMT 31502
WM 27589
WM 25500
LMT 31383
LMT 31382
LMT 31577
LMT 31581
WM 29988
WM 23962

ิ ว
่ น
ชนส
รถเข็น LUISA สําหรับโรงพยาบาล ประกอบ
ด ้วย:
- รถเข็น 2.0 (LMT 31355)
- ชุดแผ่น LUISA สําหรับรถเข็น 2.0
(LMT 31371)
- ทียึดชุดจ่ายไฟ (LMT 31351)
- ทียึดถุงนํ า (LMT 31353)
- ทียึดถังออกซิเจน (LMT 31352)
- แขนพับ (LMT 31354)
รถเข็น LUISA Homecare ประกอบด ้วย:
- รถเข็น 2.0 (LMT 31355)
- ชุดแผ่น LUISA สําหรับรถเข็น 2.0
(LMT 31371)
- ทียึดชุดจ่ายไฟ (LMT 31351)
ทียึดชุดจ่ายไฟสําหรับรถเข็น 2.0
ทียึดถุงนํ าสําหรับรถเข็น 2.0
ทียึดถังออกซิเจนสําหรับรถเข็น 2.0
แขนพับสําหรับรถเข็น
ชุดแผ่น LUISA สําหรับติดตังเครือง
ชุดแผ่น LUISA สําหรับรถเข็น 2.0
ทียึดผนังสําหรับรางมาตรฐาน
โมดูลการหายใจออก (ผลิตภัณฑ์แบบใช ้ครัง
เดียว)
โมดุลการหายใจออก (ฆ่าเชือในหม ้อนึงฆ่า
เชือได ้)
แบตเตอรีสํารองภายในสําหรับ LUISA
แบตเตอรีภายนอก
แบตเตอรีสําหรับอุปกรณ์ชาร์จ
VENTIremote alarm, 10 ม.
VENTIremote alarm, 30 ม.
สายเคเบิล 10 ม., ระบบเรียกพยาบาล LUISA
สายเคเบิล 30 ม., ระบบเรียกพยาบาล LUISA
ซีดรี อมพร ้อมซอฟต์แวร์ prismaTS
แท่ง USB
สาย COM สําหรับจอแสดงผล
ชุดอะแดปเตอร์สําหรับท่อ, 90°
สายขนาด 12V/24V สําหรับยานพาหนะ/FCC
เซ็นเซอร์ SpO2, ขนาด S
เซ็นเซอร์ SpO2, ขนาด M
เซ็นเซอร์ SpO2, ขนาด L
สายเซ็นเซอร์ SpO2/Xpod

หมายเลข
ิ ค้า
สน

LMT 31370

LMT 31360

LMT
LMT
LMT
LMT
LMT
LMT
LMT

31351
31353
31352
31354
31359
31371
31368

LMT 31404
LMT 31413
LMT 31550
LMT 31540
LMT 31594
LMT 31560
LMT 31570
LMT 31510
LMT 31520
WM 93331
LMT 31414
LMT 31578
LMT 15984
LMT 31597
LMT 31580
LMT 31396
LMT 31388
LMT 31593

WM 24667
WM 27651
LMT 31554
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ิ ว
่ นทีถอดออกได้
10.8ชนส
ิ ว
่ น
ชนส
ทียึดแผ่นกรอง
ฝาครอบโมดูลการหายใจออก
โมดูลการหายใจออก (ผลิตภัณฑ์แบบใช ้
ครังเดียว)
ชุดโมดูลการหายใจออก (สามารถทํา
ความสะอาดและทําให ้ปราศจากเชือได ้)
ช่องสําหรับโมดูลการหายใจออก

ิ ค้า
หมายเลขสน
LMT 31422
LMT 31481
LMT 31425
LMT 15961
LMT 31574

10.9การร ับประก ัน
Löwenstein Medical Technology ให ้การรับประกันของผู ้ผลิต
แบบจํากัด แก่ลูกค ้าทีซือผลิตภัณฑ์ใหม่ของแท ้ และลูกค ้าทีซือ
ชินส่วนอะไหล่ทติ
ี ดตังโดย Löwenstein Medical Technology
ตามเงือนไขการรับประกันทีใช ้สําหรับผลิตภัณฑ์นัน ๆ และตาม
ระยะเวลาการรับประกันทีแสดงด ้านล่าง โดยจะรับประกันนับ
ตังแต่วน
ั ทีซือ สามารถเรียกดูเงือนไขการรับประกันได ้ทีเว็บไซต์
ของผู ้ผลิต เราจะส่งเงือนไขการรับประกันให ้ด ้วยเช่นกันหากคุณ
ต ้องการ
สําหรับการใช ้สิทธิการรับประกัน โปรดติดต่อร ้านจําหน่ายสินค ้า
เฉพาะสายผลิตภัณฑ์
ผลิตภ ัณฑ์
เครืองรวมอุปกรณ์เสริม
(ข ้อยกเว ้น: หน ้ากาก)
หน ้ากากรวมอุปกรณ์เสริม, แบตเตอรี (หากไม่ได ้
ระบุไว ้เป็ นอย่างอืนในเอกสารทาง
เทคนิค), เซ็นเซอร์, ระบบท่อ
ผลิตภัณฑ์สําหรับการใช ้งานครังเดียว

ระยะเวลา
การ
ร ับประก ัน
2 ปี
6 เดือน
ไม่ม ี

10.10คําประกาศความสอดคล้อง
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Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG,
Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg, ประเทศเยอรมนี ขอ
ประกาศว่าผลิตภัณฑ์นตรงตามข
ี
้อกําหนดทีสําคัญของกฎ
ระเบียบ 93/42/EEC สําหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ สามารถดูข ้อ
ความเต็มของคําประกาศความสอดคล ้องได ้ทีเว็บไซต์ของผู ้ผลิต
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โทรศัพท์: +49 40 54702-0
แฟกซ์:+49 40 54702-461
www.loewensteinmedical.com

