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HeartSine samaritan PAD SAM 350P (SAM 
350P), HeartSine samaritan PAD SAM 360P 
(SAM 360P) และ HeartSine samaritan PAD 
SAM 500P (SAM 500P) มีข้อบ่งใช้ไม่แตกต่าง
กัน อุปกรณ์แต่ละตัวจัดไว้ส�าหรับใช้กับผู้ประสบ
ภัยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันซึ่งแสดง
อาการต่อไปนี้

• หมดสติ 
• ไม่หายใจ
• ไม่มีการไหลเวียนโลหิต (ไม่มีชีพจร)

อุปกรณ์นี้ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานโดยบุคคลที่ได้รับ
การฝึกอบรมในการท�างาน ผู้ใช้ควรได้รับการฝึก
อบรมเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน/AED 
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง หรือแผนงานการฝึก
อบรมเพื่อตอบสนองทางการแพทย์กรณีฉุกเฉิน
ที่ได้รับอนุญาตจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อุปกรณ์ผลิตขึ้นส�าหรับใช้กับผู้ป่วยที่มีอายุ
มากกว่า 8 ปีหรือมีน�้าหนักมากกว่า 25 กก. 
(55 ปอนด์) ปอนด์เมื่อใช้งานกับ Pad-Pak 
ส�าหรับผู้ใหญ่ (Pad-Pak-03 หรือ Pad-Pak-07) 
และใช้ส�าหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1 ถึง 8 ปีหรือ
มีน�้าหนักไม่เกิน 25 กก. (55 ปอนด์) ปอนด์เมื่อ
ใช้งานกับ Paediatric-Pak (Pad-Pak-04) 

ข้อห้ามส�าหรับการใช้งาน
หากผู้ป่วยมีการตอบสนองหรือมีสติอยู่ อย่าใช้ 
HeartSine samaritan PAD เพื่อให้การรักษา

ข้อบ่งใช้
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SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้

ค�าเตือน
ผู้ป่วยที่เหมาะส�าหรับการรักษา
HeartSine samaritan PAD ได้รับการออกแบบ
ให้ใช้งานกับผู้ป่วยที่หมดสติและไม่มีการตอบ
สนอง หากผู้ป่วยมีการตอบสนองหรือมีสติอยู่ 
อย่าใช้ HeartSine samaritan PAD เพื่อให้การ
รักษา

HeartSine samaritan PAD ใช้แบตเตอรี่และ
ชุดขั้วไฟฟ้าที่ใช้แทนกันได้ชื่อว่า Pad-Pak 
HeartSine samaritan PAD ที่ใช้ร่วมกับ Pad-
Pak ของผู้ใหญ่เหมาะส�าหรับใช้งานกับผู้ป่วยที่มี
น�้าหนักมากกว่า 25 กก. (55 ปอนด์) ปอนด์หรือ
เทียบเท่าส�าหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า 8 ปีขึ้นไป

ส�าหรับการใช้งานกับเด็กที่อายุน้อย (ตั้งแต่ 1 
ถึง 8 ปี) ให้ถอด Pad-Pak ส�าหรับผู้ใหญ่และติด
ตั้ง Pediatric-Pak หากไม่มี Pediatric-Pak หรือ
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่เหมาะสมอื่นๆ คุณ
สามารถใช้ Pad-Pak ของผู้ใหญ่แทนได้

หากคุณใช้ Pad-Pak ส�าหรับผู้ใหญ่กับผู้ป่วยเด็ก 
ไม่ต้องปฏิบัติตามเสียงแจ้งใด ๆ เกี่ยวกับอัตรา
การท�า CPR SAM 500P CPR Advisor ปัจจุบัน
ใช้ส�าหรับแจ้งข้อมูลส�าหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่
เท่านั้น

อย่าท�าให้การรักษาล่าช้า 
อย่าท�าให้การรักษาล่าช้าโดยการพยายามตรวจ
สอบอายุและน�้าหนักที่แท้จริงของผู้ป่วย 

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
HeartSine samaritan PAD จะท�าการช็อต
ไฟฟ้าเพื่อท�าการรักษาที่อาจเกิดอันตรายร้าย
แรงทั้งต่อตัวผู้ใช้หรือผู้ที่อยู่รอบข้าง ระมัดระวัง
ไม่ให้มีคนสัมผัสตัวผู้ป่วยเมื่อท�าการช็อตไฟฟ้า

อย่าเปิดหรือซ่อมแซม
HeartSine samaritan PAD ไม่มีชิ้นส่วนที่
สามารถซ่อมแซมได้ อย่าเปิดหรือซ่อมแซม
อุปกรณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากอาจเกิด
อันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้ หากสงสัยว่าอุปกรณ์
ช�ารุดเสียหาย ให้เปลี่ยน HeartSine samaritan 
PAD ใหม่

หลีกเหลี่ยงแก๊สที่ระเบิดหรือติดไฟได้
HeartSine samaritan PAD จะปลอดภัยใน
การใช้งานกับระบบหน้ากากออกซิเจน อย่างไร
ก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิด
ระเบิด ขอแนะน�าให้คุณอย่าใช้ HeartSine 
samaritan PAD ในบริเวณที่มีแก๊สที่ระเบิดได้ 
ซึ่งรวมถึง ยาชาที่ติดไฟได้หรือออกซิเจนเข้มข้น

อย่าสัมผัสผู้ป่วยระหว่างการวิเคราะห์
การสัมผัสผู้ป่วยระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อ
ท�าการรักษาอาจท�าให้เกิดการรบกวนขั้นตอน
การวินิจฉัย หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยในขณะ
ที่ HeartSine samaritan PAD ก�าลังท�าการ
วิเคราะห์ผู้ป่วย อุปกรณ์จะแจ้งให้คุณทราบว่า
เมื่อใดที่ปลอดภัยในการสัมผัสกับผู้ป่วย

ค�าเตือนและข้อควรระวัง
ค�าเตือนและข้อควรระวัง
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ค�าเตือน
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 
(SAM 360P)
SAM 360P คือ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิด
อัตโนมัติ ในกรณีที่จ�าเป็น เครื่องจะช็อตไฟฟ้าผู้
ป่วยโดยไม่มีการแทรกแซงจากผู้ใช้

การท�างานของระบบแจ้งการท�า  
CPR (SAM 500P) 
CPR Advisor ใช้ส�าหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่
เท่านั้น หากใช้ Pediatric-Pak การท�างาน
ของ CPR Advisor จะถูกปิดใช้งาน ในกรณีนี้ ผู้
ให้การช่วยเหลือจะได้รับแจ้งให้เริ่มการท�า CPR 
สอดคล้องกับเมโทรโนมและไม่ได้รับค�าแนะน�า
ใด ๆ จาก CPR Advisor

อาจถูกสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนได ้
อุปกรณ์สื่อสารสัญญาณ RF แบบพกพา (รวมทั้ง
อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น สายอากาศ) ไม่ควรอยู่ใน
ระยะต�่ากว่า 30 ซม. (12 นิ้ว) จาก HeartSine 
samaritan PAD และสายเชื่อมต่อตามที่ผู้ผลิต
ระบุ ไม่เช่นนั้นประสิทธิภาพของอุปกรณ์อาจลด
ลง

การใช้อุปกรณ์เสริม
การใช้อุปกรณ์เสริม ทรานสดิวเซอร์และสาย
ต่อที่ไม่ได้ระบุหรือจัดหาโดย HeartSine 
Technologies อาจท�าให้มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น การทนต่อแม่เหล็กไฟฟ้าของอุปกรณ์ลด
ลง และท�าให้การท�างานผิดพลาด 

การใช้อุปกรณ์
ไม่ควรใช้ HeartSine samaritan PAD ติด
กับหรือวางซ้อนกับอุปกรณ์อื่น เนื่องจากอาจ
ท�าให้การท�างานผิดพลาดได้ หากจ�าเป็นต้อง
ใช้ในลักษณะนี้ ควรมีการสังเกต HeartSine 
samaritan PAD และอุปกรณ์อื่นว่าท�างานได้
ตามปกติหรือไม่

ข้อควรระวัง
การวางต�าแหน่งแผ่นขั้วไฟฟ้าที่ถูกต้อง
การวางต�าแหน่งแผ่นขั้วไฟฟ้า HeartSine 
samaritan PAD ที่ถูกต้องเป็นเรื่องจ�าเป็นมาก 
คุณต้องศึกษาค�าแนะน�าที่แสดงในหน้า 19-22 
และบนอุปกรณ์อย่างละเอียด การวางต�าแหน่ง
ไม่ถูกต้อง หรือการมีอากาศ เส้นผม/ขน อุปกรณ์
ท�าแผล หรือแผ่นบรรเทาอาการระหว่างแผ่นแปะ
และผิวหนังอาจท�าให้ประสิทธิภาพของเครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้า อาการผื่นแดงที่ผิวหนังเล็ก
น้อยหลังจากการช็อตเพื่อรักษาถือเป็นสิ่งผิด
ปกติ

อย่าใช้แผ่นขั้วไฟฟ้า หากไม่ได้ซีลปากถุง
Pad-Pak และ Pediatric-Pak เป็นอุปกรณ์แบบ
ใช้เพียงครั้งเดียวซึ่งจะต้องเปลี่ยนใหม่หลังจาก
การใช้งานทุกครั้ง หากถุงที่ซีลขั้วไฟฟ้าแตก
หรือช�ารุดในรูปแบบต่าง ๆ หากคุณสงสัยว่า 
Pad-Pak หรือ Pediatric-Pak ช�ารุดเสียหาย ให้
เปลี่ยนใหม่ทันที

ค�าเตือนและข้อควรระวัง
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SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้
ค�าเตือนและข้อควรระวัง

ช่วงอุณหภูมิในการท�างาน 
HeartSine samaritan PAD รวมทั้งแบตเตอรี่
และขั้วไฟฟ้าออกแบบมาให้ท�างานในช่วง
อุณหภูมิระหว่าง 0°C ถึง 50°C (32°F ถึง 
122°F) การใช้อุปกรณ์นอกช่วงอุณหภูมินี้อาจ
ท�าให้การท�างานผิดพลาดได้

การป้องการการรั่วซึม
HeartSine samaritan PAD ได้มาตรฐาน IP56 
ด้านการป้องกันฝุ่นและละอองน�้า อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐาน IP56 ไม่ได้ครอบคลุมถึงการจุ่มส่วน
ใดส่วนหนึ่งของ HeartSine samaritan PAD ลง
ในน�้าหรือของเหลวประเภทต่าง ๆ การสัมผัสกับ
ของเหลวอาจท�าให้อุปกรณ์เสียหายอย่างร้าย
แรงหรือท�าให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟ
ฟ้าช็อต

การยืดอายุแบตเตอรี่ให้ยาวนาน
อย่าเปิดอุปกรณ์โดยไม่จ�าเป็น เนื่องจากการก
ระท�าดังกล่าวอาจลดอายุการสแตนด์บายของ
อุปกรณ์

การจัดเก็บอุปกรณ์นอกเหนือช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 
0°C ถึง 50°C (32°F ถึง 122°F) อาจลดอายุ
การใช้งานของ Pad-Pak

การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
HeartSine samaritan PAD ผลิตขึ้นเพื่อใช้งาน
โดยบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมในการท�างาน ผู้
ใช้ควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐาน/AED การช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
สูง หรือแผนงานการฝึกอบรมเพื่อตอบสนอง
ทางการแพทย์กรณีฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การบ�ารุงรักษาปกติ
ตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะ ดู การซ่อมแซมและ
การบ�ารุงรักษา ในหน้า 27

การก�าจัดอุปกรณ์อย่างถูกต้อง 
ก�าจัดอุปกรณ์ตามข้อก�าหนดของท้องถิ่นหรือ
ประเทศของคุณ หรือติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายที่ได้
รับอนุญาตเพื่อขอความช่วยเหลือ โปรดปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่มีใน หลังจากใช้งาน HeartSine 
samaritan PAD ในหน้า 25

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดท้องถิ่น 
ตรวจสอบกับกรมอนามัยของภาครัฐท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องส�าหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อก�าหนดด้าน
ความเป็นเจ้าของและการใช้งานเครื่องกระตุก
หัวใจไฟฟ้าในพื้นที่ที่จะมีการใช้งาน
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ภาพรวม
ภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน
ภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (SCA) คือ สภาวะที่
หัวใจหยุดสูบฉีดเลือดอย่างมีประสิทธิภาพทันที
ทันใดเนื่องจากมีการท�างานผิดปกติของระบบ
ไฟฟ้าของหัวใจ บ่อยครั้งที่ผู้ประสบภัยที่มีภาวะ
หัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (SCA) จะไม่มีสัญญาณ
เตือนหรืออาการล่วงหน้า นอกจากนี้ ภาวะหัวใจ
หยุดเต้นฉับพลัน (SCA) ยังอาจเกิดขึ้นกับบุคคล
ที่เคยได้รับการวินิจฉัยเกี่ยวกับหัวใจก่อนหน้า
นี้ การมีชีวิตรอดจากภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 
(SCA) ขึ้นอยู่กับปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 
อย่างทันทีและมีประสิทธิภาพ

การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกภายใน
ไม่กี่นาทีนับจากอาการทรุดลงสามารถช่วยเพิ่ม
โอกาสการมีชีวิตรอดของผู้ป่วยได้อย่างมาก 
ภาวะหัวใจวายและภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 
(SCA) ไม่เหมอนกัน แม้ว่าบางครั้งภาวะหัวใจ
วายอาจน�าไปสู่การเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับ
พลัน (SCA) หากคุณก�าลังมีอาการของภาวะ
หัวใจงาย (เจ็บหน้าอก มีความดัน หายใจไม่อิ่ม 
รู้สึกแน่นหน้าอกหรือส่วนอื่นของร่างกาย) ให้ไป
พบแพทย์ทันที 

จังหวะไซนัสและภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่ว
ระรัว
จังหวะการเต้นของหัวใจปกติหรือที่เรียกว่า 
จังหวะไซนัส จะสร้างกิจกรรมทางไฟฟ้าจึงท�าให้
เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจพร้อมๆ กัน ซึ่ง
ท�าให้เกิดการไหลเวียนโลหิตปกติทั่วร่างกาย 

ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัว (V-fib or VF) 
คือ สภาวะที่มีการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจไม่

พร้อมกันท�าให้มีการสั่นระรัวแทนที่จะเป็นการบีบ
ตัวอย่างเหมาะสม ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่ว
ระรัว คือ อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะที่มีการพบ
บ่อยที่สุดในผู้ป่วยที่มีภาวะ SCA ส�าหรับผู้ประสบ
ภัยที่มีภาวะ SCA มีความเป็นไปได้ที่จะสร้าง
จังหวะไซนัสตามปกติใหม่ด้วยวิธีการช็อตไฟฟ้า
บริเวณหัวใจ วิธีการรักษานี้เรียกว่า การกระตุก
หัวใจด้วยไฟฟ้า

ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็ว
ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็ว (VT) คือ อาการ
หัวใจเต้นเร็วผิดปกติชนิดหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจาก
กิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจผิดปกติ ภาวะหัวใจ
ห้องล่างเต้นเร็ว (VT) จะเริ่มจากห้องที่อยูด้าน
ล่างของหัวใจที่เรียกว่า หัวใจห้องล่าง แม้ว่าจะ
มีภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็ว (VT) อยู่มากมาย
หลายประเภท แต่อาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกตินี้
อาจเป็นภัยคุกคามต่อชีวิต หากผู้ป่วยไม่มีชีพจร
และไม่มีการตอบสนอง หากไม่ได้รับการรักษา
ด้วยวิธีกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าทันทีจะท�าให้เกิด
อาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติชนิดอื่นๆ ขึ้น

การรักษาโดย AED
มักมีการเข้าใจผิดว่าการท�า CPR เพียงอย่าง
เดียวและการโทรเรียกบริการฉุกเฉินก็เพียง
พอแล้ว CPR คือ วิธีการชั่วคราวที่จะรักษาระดับ
การไหลเวียนโลหิตและออกซิเจนให้เข้าสู่สมอง 
CPR เพียงอย่างเดียวจะไม่ท�าให้หัวใจกลับไปมี
จังหวะการเต้นปกติระหว่างที่เกิดภาวะ VF หรือ 
VT ปัจจัยส�าคัญส�าหรับการรอดชีวิต คือ การกระ
ตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และยิ่งรักษาได้เร็วเท่าไหร่ 
ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น 
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SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้
ภ
าพ

รวม

การกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า คือ วิธีการรักษา
ทั่วไปส�าหรับอาการหัวใจเต้มผิดจังหวะที่เป็น
อันตรายต่อชีวิต ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาวะหัวใจ
ห้องล่างเต้นแผ่วระรัว การกระตุกหัวใจด้วย
ไฟฟ้าประกอบด้วยการใช้อุปกรณ์ช็อคหัวใจด้วย
ไฟฟ้าที่เรียกว่า เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ซึ่งจะ
ช่วยฟื้นฟูการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจและช่วย
ให้หัวใจกลับเข้าสู่จังหวะไซนัสตามปกติด้วย
เครื่องกระตุ้นหัวใจธรรมชาติของร่างกายที่อยู่
ในหัวใจ

HeartSine samaritan PAD จะใช้อัลกอริธึมกา
รวิเคราะห์อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ECG ของ 
HeartSine samaritan อัลกอริธึมนี้จะประเมิน ECG 
ของผู้ป่วยเพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาด้วยการช็อตไฟฟ้า
มีความเหมาะสมหรือไม่ หากจ�าเป็นต้องใช้การช็อ
ตด้วยไฟฟ้า HeartSine samaritan PAD จะท�างาน
และแนะน�าให้ผู้ใช้กดปุ่มช็อต (SAM 350P/500P) 
หรือจะท�าการช็อตโดยอัตโนมัติ (SAM 360P) หาก
ไม่แนะน�าให้ใช้การช็อตด้วยไฟฟ้า อุปกรณ์จะหยุด
ชั่วคราวเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถท�า CPR ได้

พึงระลึกไว้ว่า เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า เช่น 
HeartSine samaritan PAD จะไม่ท�าการช็อตไฟฟ้า 
เว้นแต่ว่าจ�าเป็นต้องท�าการช็อตไฟฟ้าเพื่อช่วยชีวิต
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คู่มือนี้จะมีค�าแนะน�าส�าหรับ HeartSine 
samaritan PAD ในรุ่นต่อไปนี้:

HeartSine samaritan PAD 350P (SAM 350P)
HeartSine samaritan PAD 360P (SAM 360P)
HeartSine samaritan PAD 500P (SAM 500P)

เกี่ยวกับ HeartSine samaritan PAD
HeartSine samaritan PAD ในกลุ่มของ AED ได้
รับการออกแบบให้ท�าการกระตุกหัวใจด้วยการช็อต
ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วส�าหรับผู้ประสบภัยที่มีภาวะหัวใจ
หยุดเต้นฉับพลัน (SCA) HeartSine samaritan 
PAD แต่ละชุดได้รับการออกแบบให้ท�างานตามข้อ
ก�าหนดร่วมของสภาการกู้ชีพแห่งยุโรป (ERC) และ
สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐฯ (AHA) เกี่ยวกับปฏิบัติ
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการอภิบาลโรคหัวใจ
และหลอดเลือดฉุกเฉิน (ECC)

แม้ว่า HeartSine samaritan PAD ทุกรุ่นมีการ
ใช้งานคล้ายคลึงกันมาก แต่ก็มีความแตกต่าง
เฉพาะตัวระหว่างรุ่นต่าง ๆ ตามที่แสดงในตาราง 
1 ด้านล่าง

SAM 350P คือเครื่องกระตุกหัวใจกึ่งอัตโนมัติ 
SAM 360P คือเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติและ 
SAM 500P คือเครื่องกระตุกหัวใจกึ่งอัตโนมัติ
พร้อม CPR Advisor ในตัว 

ค�าเตือน: SAM 360P คือ เครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ในกรณีที่
จ�าเป็น เครื่องจะช็อตไฟฟ้าผู้ป่วยโดยไม่มี
การแทรกแซงจากผู้ใช้

CPR เมโทรนอม
เมื่อ HeartSine samaritan PAD แนะน�าคุณ
ให้ท�า CPR คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณพร้อม
ไฟสถานะ สัมผัสได้อย่างปลอดภัย (Safe to 
Touch) ในอัตราที่เป็นไปตามข้อก�าหนด 2015 
ERC/AHA ในขณะที่ท�างานเป็น CPR เมโท
รนอม คุณสมบัตินี้จะแนะน�าคุณเกี่ยวกับอัตรา
ในการบีบอัดที่หน้าอกของผู้ป่วยระหว่างการ
ท�า CPR 

บทน�า

ตาราง 1 HeartSine samaritan PAD AED

คุณสมบัติการท�างาน SAM 350P SAM 360P SAM 500P

การช็อตด้วยไฟฟ้า กึ่งอัตโนมัติ อัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ

อายุการใช้งานแบตเตอรี่และขั้วไฟฟ้าสี่ปี 4 4 4

ไฟแสดงสถานะทั้งภาพและเสียง 4 4 4

การฝึกสอน CPR ที่มีเมโทรนอม 4 4 4

CPR Advisor 4

ใช้ได้กับผู้ป่วยเด็ก (ร่วมกับ Pediatric Pad-Pak) 4 4 4
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SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้

CPR Advisor
ขณะท�า CPR ให้แก่ผู้ประสบเหตุหัวใจหยุด
เต้นเฉียบพลัน การกดหน้าอกของผู้ป่วยอย่าง
เหมาะสมถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญเช่นกัน หากการ
ท�า CPR ดีพอ โอกาสที่จะฟื้นชีพผู้ป่วยก็จะเพิ่ม
ขั้นตามไปด้วย

ผลการวิจัยพบว่าผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีประสบการณ์
มักจะท�า CPR ได้ไม่สมบูรณ์

SAM 500P พร้อม CPR จะคอยแจ้งข้อมูลแก่
ผู้ช่วยเหลือเกี่ยวกับแรงที่ต้องใช้และอัตราการ
ท�า CPR ส�าหรับผู้ประสบเหตุ SAM 500P ใช้
การวัดความต้านทานไฟฟ้าของคลื่นไฟฟ้าเพื่อ
วิเคราะห์แรงและอัตราการกดช่วงอกเพื่อให้ผู้
ใช้กดให้หนักขึ้น เร็วขึ้นหรือช้าลง หรือเพื่อกด
หน้าอกต่อไปตามแนวทางในการกู้ชีพของ ERC/
AHA SAM 500P ใช้ทั้งสัญญาณเสียงและภาพ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบแรงและอัตราการท�า 
CPR ที่เหมาะสม ดูรายละเอียดในหัวข้อ ข้อมูล
ด้านเทคนิค จากภาคผนวก C ในหน้า C-9 

ค�าเตือน: CPR Advisor ใช้ส�าหรับผู้
ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น หากใช้  
Pediatric-Pak การท�างานของ CPR 
Advisor จะถูกปิดใช้งาน ในกรณีนี้ ผู้
ให้การช่วยเหลือจะได้รับแจ้งให้เริ่มการ
ท�า CPR สอดคล้องกับเมโทรโนมและไม่ได้
รับค�าแนะน�าใด ๆ จาก CPR Advisor

การฝึกอบรมที่แนะน�า
SCA คือ สภาวะที่ต้องมีการช่วยเหลือทางการ
แพทย์ฉุกเฉินโดยทันที เนื่องจากลักษณะของ
สภาวะนี้จึงสามารถท�าการช่วยเหลือได้ก่อนไป
ขอค�าแนะน�าจากแพทย์

HeartSine samaritan PAD ผลิตขึ้นเพื่อใช้งาน
โดยบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมในการท�างาน ผู้
ใช้ควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐาน/AED การช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
สูง หรือแผนงานการฝึกอบรมเพื่อตอบสนอง
ทางการแพทย์กรณีฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาต
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ HeartSine 
Technologies ขอแนะน�าว่า จะมีการปรับปรุง
การฝึกอบรมนี้ให้ทันสมัยอยู่เสมอตามหลักสูตร
การฟื้นฟูความจ�าปกติ และเมื่อได้รับค�าแนะน�า
จากผู้ให้การฝึกอบรม

หากผู้ใช้งาน HeartSine samaritan PAD ไม่
ได้รับการฝึกอบรมวิธีการเหล่านี้ โปรดติดต่อ
ตัวแทนจ�าหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือ HeartSine 
Technologies โดยตรง ซึ่งพวกเขาสามารถจัด
ให้มีการฝึกอบรมได้ หรือติดต่อกรมอนามัยของ
ภาครัฐท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องส�าหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์กรฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองในพื้นที่ของ
คุณ

บ
ท

น�า
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บทน�า

ไฟแสดงสถานะ
SAM 350P จะพร้อมใช้
งานเมื่อไฟแสดงสถานะ
นี้กะพริบเป็นสีเขียว

ปุ่มเปิด/ปิด
กดปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือ
ปิดอุปกรณ์

ไอคอนห้ามสัมผัส/  
ลูกศรแสดงการท�างาน
ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยเมื่อลูกศร
แสดงการท�างานเหนือไอคอนนี้
กะพริบ หมายถึง SAM 350P อาจ
ก�าลังท�าการวิเคราะห์จังหวะการ
เต้นของหัวใจผู้ป่วยหรือก�าลัง
ชาร์จอยู่ หรือก�าลังเตรียมด�าเนิน
การช็อตด้วยไฟฟ้า

ล�าโพง
ฟังเสียงแจ้งเตือนด้วย
ค�าพูดและเมโทรนอม

สัญลักษณ์เกี่ยวก้บเด็ก
และผู้ใหญ่
ระบุว่า SAM 350P 
สามารถใช้ร่วมกันได้
ทั้ง Pad-Pak และ 
Pediatric-Pak

ไอคอนสัมผัสได้
อย่างปลอดภัย/ลูก
ศรแสดงการท�างาน 
คุณสามารถสัมผัส
ตัวผู้ป่วยได้เมื่อลูกศร
แสดงการท�างานรอบ ๆ 
ไอคอนนี้กะพริบ 

ปุ่มช็อต
กดปุ่มนี้เพื่อท�าการช็อต
ไฟฟ้าเพื่อท�าการรักษา

พอร์ตข้อมูล
เสียบปลั๊กสายสัญญาณ 
USB เข้าไปในพอร์ตนี้
เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล
เหตุการณ์จาก AED  
(ดูภาพที่ 8 ในหน้า 24)

Pad-Pak
บรรจุแบตเตอรี่และ
แผ่นขั้วไฟฟ้า

แถบสีเขียว
ดึงแถบนี้เพื่อปลดขั้ว
ไฟฟ้า

ไอคอนติดแผ่นขั้วไฟฟ้า/ 
ลูกศรแสดงการท�างาน
ตดิแผ่นข้ัวไฟฟ้าเข้ากบัผิวหนังส่วน
หน้าอกของผู้ป่วยตามที่ระบุเมื่อลูก
ศรแสดงการท�างานกะพริบ

ส่วนประกอบของ SAM 350P
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ไฟแสดงสถานะ
SAM 360P จะพร้อมใช้
งานเมื่อไฟแสดงสถานะนี้
กะพริบเป็นสีเขียว

ปุ่มเปิด/ปิด
กดปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือ
ปิดอุปกรณ์

ไอคอนห้ามสัมผัส/  
ลูกศรแสดงการท�างาน
ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยเมื่อลูกศร
แสดงการท�างานเหนือไอคอน
นี้กะพริบ หมายถึง SAM 360P 
อาจก�าลังท�าการวิเคราะห์จังหวะ
การเต้นของหัวใจผู้ป่วยหรือ
ก�าลังชาร์จอยู่ หรือก�าลังเตรียม
ด�าเนินการช็อตด้วยไฟฟ้า

ล�าโพง
ฟังเสียงแจ้งเตือนด้วยค�า
พูดและเมโทรนอม

สัญลักษณ์เกี่ยว
ก้บเด็กและผู้ใหญ่
ระบุว่า SAM 360P 
สามารถใช้ร่วมกันได้
ทั้ง Pad-Pak และ 
Pediatric-Pak

ไอคอนสัมผัส
ได้อย่าง
ปลอดภัย/ลูกศร
แสดงการท�างาน 
คุณสามารถสัมผัส
ตัวผู้ป่วยได้เมื่อลูกศร
แสดงการท�างานรอบ 
ๆ ไอคอนนี้กะพริบ 

ไอคอนช็อต
กะพริบเพื่อระบุว่าจะมี
การช็อตไฟฟ้า

พอร์ตข้อมูล
เสียบปลั๊กสายสัญญาณ 
USB เข้าไปในพอร์ตนี้
เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล
เหตุการณ์จาก AED
(ดูภาพที่ 8 ในหน้า 24)

Pad-Pak
บรรจุแบตเตอรี่และ
แผ่นขั้วไฟฟ้า

แถบสีเขียว
ดึงแถบนี้เพื่อปลดขั้ว
ไฟฟ้า

ไอคอนติดแผ่นขั้วไฟฟ้า/ 
ลูกศรแสดงการท�างาน
ติดแผ่นขั้วไฟฟ้าเข้ากับผิวหนังส่วน
หน้าอกของผู้ป่วยตามที่ระบุเมื่อลูก
ศรแสดงการท�างานกะพริบ

ส่วนประกอบของ SAM 360P
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ไฟแสดงสถานะ
SAM 500P จะพร้อมใช้
งานเมื่อไฟแสดงสถานะนี้
กะพริบเป็นสีเขียว

ปุ่มเปิด/ปิด
กดปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือ
ปิดอุปกรณ์

ไอคอนสัมผัสได้อย่าง
ปลอดภัย/ลูกศร
แสดงการท�างาน คุณ
สามารถสัมผัสตัวผู้ป่วยได้
เมื่อลูกศรแสดงการท�างาน
รอบ ๆ ไอคอนนี้กะพริบ 

ล�าโพง
ฟังเสียงแจ้ง
เตือนด้วยค�าพูด
และเมโทรนอม

สัญลักษณ์เกี่ยวก้บ
เด็กและผู้ใหญ่
ระบุว่า SAM 500P 
สามารถใช้ร่วมกันได้
ทั้ง Pad-Pak และ 
Pediatric-Pak 

ไอคอนห้ามสัมผัส/
ลูกศรแสดงการ
ท�างาน ห้ามสัมผัส
ตวัผู้ป่วยเมือ่ลกูศรแสดง
การท�างานเหนือไอคอน
นี้ติดกะพริบ หมายถึง 
SAM 500P อาจก�าลัง
ท�าการวิเคราะห์จังหวะ
การเต้นของหัวใจผู้ป่วย
หรือก�าลังชาร์จอยู่ หรือ
ก�าลังเตรียมด�าเนินการ
ช็อตด้วยไฟฟ้า

ปุ่มช็อต
กดปุ่มนี้เพื่อท�าการช็อต
ไฟฟ้าเพื่อท�าการรักษา

ไอคอน CPR Advisor
แสดงภาพเกี่ยวกับอัตรา
และแรงที่จะต้องกดที่
หน้าอกระหว่างท�า CPR

พอร์ตข้อมูล
เสียบปลั๊กสายสัญญาณ USB 
เข้าไปในพอร์ตนี้เพื่อดาวน์โหลด
ข้อมูลเหตุการณ์จาก AED  
(ดูภาพที่ 8 ในหน้า 24)

Pad-Pak
บรรจุแบตเตอรี่และ
แผ่นขั้วไฟฟ้าแถบสีเขียว

ดึงแถบนี้เพื่อปลดขั้ว
ไฟฟ้า

ไอคอนติดแผ่นขั้วไฟฟ้า/
ลูกศรแสดงการท�างาน
ติดแผ่นขั้วไฟฟ้าเข้ากับผิวหนังส่วน
หน้าอกของผู้ป่วยตามที่ระบุเมื่อลูก
ศรแสดงการท�างานกะพริบ

ส่วนประกอบของ SAM 500P
บทน�า
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การน�าออกจากกล่องบรรจุ
ตรวจสอบสิ่งของภายในกล่อง ซึ่งรวมถึง 
HeartSine samaritan PAD, กระเป๋าหิ้ว,  
Pad-Pak, คู่มือผู้ใช้, เอกสารการรับประกัน และ
บัตรรับประกัน

Pad-Pak
Pad-Pak คือ ตลับแบบถอดออกได้และใช้ครั้ง
เดียวโดยบรรจุแบตเตอรี่และแผ่นขั้วไฟฟ้าไว้ใน
ชุดเดียวกัน Pad-Pak มีวางจ�าหน่ายในสองรุ่น
ต่อไปนี้:

1. Pad-Pak (สีเทาที่แสดงในภาพที่ 1) ส�าหรับ
ใช้งานกับผู้ป่วยที่มีน�้าหนักมากกว่า 25 กก. 
(55 ปอนด์) หรือเทียบเท่าส�าหรับเด็กที่มี
ประมาณ 8 ปีขึ้นไป

2. อุปกรณ์เสริม Pediatric-Pak (สีชมพูที่แสดง
ในภาพที่ 2) ส�าหรับใช้งานกับเด็กเล็ก (อายุ
ตั้งแต่ 1 ถึง 8 ปีและมีน�้าหนักไม่เกิน 25 กก. 
(55 ปอนด์)) 

ค�าเตือน: อย่าท�าให้การรักษาล่าช้า
ด้วยการพยายามค้นหาอายุและน�้าหนักที่แท้
จริงของผู้ป่วย

การติดตั้ง

ภาพที่ 2 Pediatric-Pak

ภาพที่ 1 Pad-Pak ส�าหรับผู้ใหญ่

1 Pad-Pak ยังมีจ�าหน่ายในรุ่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
TSO เพื่อใช้งานบนเครื่องบิน

การติดตั้ง
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การน�า HeartSine samaritan PAD มาใช้
งาน
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อน�า HeartSine 
samaritan PAD มาใช้งาน: 

1. ตรวจสอบวันหมดอายุ (ปปปป-ดด-วว) บน
ด้านหลังของ Pad-Pak (ดูภาพที่ 3) หากเลย
วันหมดอายุแล้ว อย่าใช้งานและต้องเปลี่ยน 
Pad-Pak ที่หมดอายุใหม่ทันที

 

ภาพที่ 3 วันหมดอายุ

2. น�า Pad-Pak ออกจากกล่องและเก็บกล่อง
บรรจุไว้ ในกรณีที่คุณต้องการส่งคืน Pad-Pak 
กลับไปยัง HeartSine Technologies 

3. วาง HeartSine samaritan PAD ให้หันหน้า
ขึ้นบนพื้นราบและเลื่อน Pad-Pak เข้าไปใน 
HeartSine samaritan PAD (ดูภาพที่ 4) 
จนกว่าจะได้ยินเสียง “คลิกสองครั้ง” เพื่อระบุ
ว่าแถบทางด้านขวาและด้านซ้ายของ  
Pad-Pak เข้าที่สนิทแล้ว

ภาพที่ 4 การเสียบ Pad-Pak

4. ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะสีเขียว (ดูส่วน
ประกอบเครื่องรุ่นของคุณในหน้า 10-12) 
กะพริบเพื่อแสดงว่ามีการท�างานเพื่อตรวจ
สอบตนเองตามปกติและอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

5. กดปุ่มเปิด/ปิด  เพื่อเปิด HeartSine 
samaritan PAD ฟังแต่ไม่ต้องปฏิบัติตาม
เสียงเตือนที่ไม่แสดงข้อความแจ้งเตือน

 ข้อควรระวัง: อย่าดึงแถบสีเขียวบน 
Pad-Pak ออกในตอนนี้ หากคุณดึงแถบ
ออกและเปิดลิ้นชักขั้วไฟฟ้าออกมา คุณอาจ
ต้องเปลี่ยน Pad-Pak ใหม่

ให้เปิด HeartSine samaritan PAD เพียง
ครั้งเดียวเท่านั้น หากคุณเปิดและปิดเครื่อง
ซ�้าๆ จะเป็นการท�าให้แบตเตอรี่หมดอายุ
ก่อนเวลาและอาจต้องเปลี่ยน Pad-Pak ใหม่

การติดตั้ง



SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้

6. กดปุ่มเปิด/ปิด  เพื่อปิด HeartSine 
samaritan PAD ตรวจสอบว่าไฟแสดง
สถานะกะพริบเป็นสีเขียว หากคุณไม่ได้ยิน
เสียงข้อความเตือนและไฟแสดงสถานะยัง
คงกะพริบเป็นสีเขียวต่อไป หมายถึงอุปกรณ์
พร้อมใช้งาน

7. วาง HeartSine samaritan PAD ลงในกล่อง
บรรจุกันกระแทกที่จัดเตรียมไว้ให้ จัดเก็บ 
HeartSine samaritan PAD ให้สามารถมอง
เห็นและได้ยินเสียงในสถานที่ที่ปลอดภัย 
ไม่มีสิ่งกีดขวาง แห้ง และสะอาด ตรวจสอบ
ว่าได้จัดเก็บอุปกรณ์ตามข้อมูลจ�าเพาะด้านสิ่ง
แวดล้อม (ดู ข้อมูลทางเทคนิค ในภาคผนวก 
C ในหน้า C-1)

ข้อควรระวัง: HeartSine 
Technologies ขอแนะน�าให้คุณจัดเก็บ 
Pad-Pak อะไหล่ไว้ร่วมกับ HeartSine 
samaritan PAD ในส่วนหลังของกล่อง
บรรจุกันกระแทก

8. ลงทะเบียนออนไลน์ หรือกรอกข้อมูลในบัตร
รับประกันให้ครบถ้วนและส่งกลับตัวแทน
จ�าหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือ HeartSine 
Technologies โดยตรง (ดู ข้อก�าหนดการ
ติดตามผล ในหน้า 26)

9. จัดท�าตารางเวลาการซ่อมบ�ารุง (ดู การ
ซ่อมแซมและการบ�ารุงรักษา ในหน้า 27)

รายการที่ต้องจัดเตรียม
ต่อไปนี้คือรายการของขั้นตอนที่จ�าเป็นในการตั้ง
ค่า HeartSine samaritan PAD:

▫ ขั้นตอนที่ 1 
 ตรวจสอบวันหมดอายุของ Pad-Pak

▫ ขั้นตอนที่ 2  
  ติดตั้ง Pad-Pak และตรวจสอบไฟแสดง

สถานะสีเขียว

▫ ขั้นตอนที่ 3   
  เปิด HeartSine samaritan PAD เพื่อตรวจ

สอบ การท�างาน 

▫ ขั้นตอนที่ 4   
 ปิด HeartSine samaritan PAD

▫ ขั้นตอนที่ 5  
  จัดเก็บ HeartSine samaritan PAD ใน

สถานที่แห้งและสะอาดที่อุณหภูมิ 0°C ถึง 
50°C (32°F ถึง 122°F) 

▫ ขั้นตอนที่ 6  
  ลงทะเบียน HeartSine samaritan PAD

▫ ขั้นตอนที่ 7  
 จัดท�าตารางเวลาการซ่อมบ�ารุง  
  (ดูรายละเอียดในหัวข้อ การซ่อมแซมและ

การบ�ารุงรักษาในหน้า 27)

การติดตั้ง
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การใช้งาน HeartSine samaritan PAD
ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ในการใช้งาน AED 
ซึ่งจะมีค�าแนะน�าด้วยเสียงทีละขั้นตอน ส�าหรับ
รายการทั้งหมดของการแจ้งเตือนด้วยเสียงของ
อุปกรณ์ โปรดดูที่ การแจ้งเตือนด้วยเสียง ใน
ภาคผนวก D

 ข้อควรระวัง: เมื่อตรวจพบจังหวะที่
ไม่ต้องท�าการช็อตด้วยไฟฟ้า HeartSine 
samaritan PAD จะสิ้นสุดการท�างานและ
เตรียมพร้อมในสถานะพร้อมใช้งาน หาก
มีการตัดสินใจท�าการช็อตด้วยไฟฟ้าก่อน
หน้านี้

1.  น�าสิ่งที่เป็นอันตรายออก 
หากจ�าเป็น ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานที่
ที่ปลอดภัย หรือก�าจัดสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย
ออกไป

2.  ตรวจสอบการตอบสนอง 
หากผู้ป่วยไม่ตอบสนอง ให้จับไหล่เพื่อเขย่า
ตัวผู้ป่วยและพูดเสียงดังๆ หากผู้ป่วยเริ่มมีการ
ตอบสนอง อย่าใช้ AED

3.   ตรวจสอบทางเดินหายใจของผู้ประสบเหตุ 
ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินหายใจของ
ผู้ป่วย ด้วยการเอียงคอ-ศีรษะตามความเหมาะ
สม

การใช้งาน samaritan PAD
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4.  ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์

5.  น�า AED ออกมา
ขอให้ผู้อื่นที่อยู่ใกล้เคียงด�าเนินการให้

6.  ท�า CPR  
ในขณะที่รอ AED ให้เริ่มต้นท�า CPR ด้วยการก
ดลงอย่างแรงและเร็วในอัตราการกดระหว่าง 
100 ถึง 120 ครั้งต่อนาที (cpm) และความลึก
ประมาณ 5 ถึง 6 ซม. หากคุณคิดว่าสามารถ
ท�าการช่วยหายใจได้ ให้ท�าการกด 30 ครั้งตาม
ด้วยการช่วยหายใจสองครั้ง

7.  เปิด AED 
กดปุ่มเปิด/ปิด  เพื่อเปิด AED

8.  การรักษาด้วยการกระตุกหัวใจ 
การรักษาโดยการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าจะขึ้น
อยู่กับว่ามีการติดตั้ง Pad-Pak หรือ  
Pediatric-Pak หากผู้ป่วยมีน�้าหนักต�่ากว่า  
25 กก. (55 ปอนด์) หรือมีอายุ 8 ปี ให้ถอด  
Pad-Pak ออกและเสียบ Pediatric-Pak แทน 
แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้ง (ดู Pediatric-Pak ใน
หน้า 21) หากไม่มี Pediatric-Pak คุณสามารถ
ใช้ Pad-Pak ได้

การใช้
งาน sam

aritan PAD

17
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9.  ปลดเสื้อผ้าบริเวณช่องอกออก 
ถอดเสื้อผ้าบริเวณหน้าอกของผู้ป่วยให้เห็นแต่
หน้าอกโล่ง ๆ น�าสิ่งที่มีโลหะ (ชุดชั้นในหรือ
เครื่องประดับ) ออกจากบริเวณที่ติดแผ่น หาก
เป็นไปได้

10.  เช็ดหน้าอกของผู้ป่วยให้แห้ง 
เช็ดหน้าอกของผู้ป่วยให้แห้ง หากเปียกหรือ
ชื่นมาก และหากมีขนที่หน้าอกมาก ให้โกนขน
บริเวณหน้าอกของผู้ป่วยออกในบริเวณที่ติดตั้ง
ขั้วไฟฟ้า

11.  ถึงแถบสีเขียว 
ดึงแถบสีเขียวเพื่อน�าถุงแผ่นขั้วไฟฟ้าออกจาก 
AED

12.  เปิดถุงแผ่นขั้วไฟฟ้า 
ฉีกเพื่อเปิดถุงแล้วน�าแผ่นขั้วไฟฟ้าออก

การใช้งาน samaritan PAD
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SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้

13.  ติดแผ่นขั้วไฟฟ้า 
ลอกตัวบุรองออกจากแผ่นขั้วไฟฟ้าแต่ละแผ่น
และติดแผ่นขั้วไฟฟ้าเข้ากับผิวหนังส่วนหน้าอก
ของผู้ป่วยอย่างแน่นหนา ส�าหรับผู้ป่วยที่
มีอายุ 8 ปีขึ้นไปหรือมีน�้าหนักมากกว่า 25 กก. 
(55 ปอนด์) ให้วางแผ่นขั้วไฟฟ้าแผ่นหนึ่งใน
แนวนอนทางหน้าอกด้านขวา และวางอีกแผ่น
ในแนวตั้งบริเวณกระดูกซี่โครงด้านซ้าย ส�าหรับ
ผู้ป่วยที่มีอายุต�่ากว่า 8 ปีหรือมีน�้าหนักน้อยกว่า 
25 กก. (55 ปอนด์) ปอนด์ คุณสามารถวางแผ่น
ขั้วไฟฟ้าแผ่นหนึ่งตรงกลางหน้าอก และวางอีก
แผ่นตรงกลางด้านหลัง ดูหน้าที่ 21-22 ส�าหรับ
ค�าแนะน�าในการวางต�าแหน่งแผ่นขั้วไฟฟ้าอย่าง
ละเอียด

   

14.  หากได้ยินเสียงแจ้ง 
หากคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือนให้ติดแผ่นกับ
ผิวหนังบริเวณหน้าอกผู้ป่วยอย่างแน่นหนา ให้
ตรวจสอบว่า:

• วางแผ่นขั้วไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามต�าแหน่ง
ของแผ่นที่แสดง

•  แผ่นขั้วไฟฟ้าต้องไม่สัมผัสกันและต้องห่างกัน
อย่างน้อย 2.5 ซม.

• พื้นผิวทั้งหมดของแผ่นขั้วไฟฟ้าแต่ละแผ่น
ต้องติดกับผิวหนัง หากหน้าอกมีขนเยอะ ให้
โกนขนที่หน้าอกออก หากหน้าอกเปียกชื้น 
ต้องเช็ดให้แห้ง

• ตรวจสอบว่า Pad-Pak ไม่หมดอายุและมีการ
เสียบลงในอุปกรณ์อย่างถูกต้อง

15.  อย่าสัมผัสตัวผู้ป่วย 
เมื่อมีเสียงเตือน ให้ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้สัมผัส
กับผู้ป่วย

การใช้
งาน sam

aritan PAD
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16.  ยืนเว้นระยะที่เหมาะสมเมื่อได้รับแจ้ง 
เมื่อมีการแจ้งว่าตรวจพบจังหวะที่สามารถช็อต
ไฟฟ้าได้ ให้ยืนอยู่ห่างจากผู้ป่วยตามที่ก�าหนด 
เมื่อได้รับค�าแนะน�าให้ท�าดังกล่าว ให้กดปุ่มช็อต
ไฟฟ้าสีส้ม (SAM 350P/SAM 500P) เพื่อท�า
การช็อตด้วยไฟฟ้า หรือหากใช้รุ่น SAM 360P 
AED จะท�าการช็อตด้วยไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหลัง
จากมีเสียงพูดนับถอยหลัง 3, 2, 1

17.  เริ่มท�า CPR เมื่อได้รับแจ้ง
เมื่อมีการแจ้งว่าตรวจไม่พบจังหวะที่สามารถ
ช็อตไฟฟ้าได้ ให้เริ่มท�า CPR ในการท�าดัง
กล่าว ให้วางมือสองข้างซ้อนทับกันไว้ตรงกลาง
หน้าอกของผู้ป่วย และยืนแขนให้ตรงกดลงไป
อย่างแรงและเร็วในเวลาเดียวกับเมโทรนอม 
ให้ท�า CPR อย่างต่อเนื่องจนกว่า AED จะเริ่ม
ท�าการวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจผู้ป่วย
อีกครั้งหนึ่ง

ขณะใช้ SAM 500P ให้ท�าตามเสียงแจ้งจาก 
CPR Advisor ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
CPR Advisor ได้จากหน้า C-9

18.  ทวนซ�้าขั้นตอนจากขั้นตอนที่ 15 
ทวนซ�้ากระบวนการจากขั้นตอนที่ 15 จนกว่าทีม
ฉุกเฉินจะมาถึง

19.  เมื่อทีมฉุกเฉินเดินทางมาถึง 
เมื่อบริการฉุกเฉินเดินทางมาถึง ให้กดปุ่มเปิด/
ปิดเพื่อปิด AED และถอดแผ่นขั้วไฟฟ้าออก

การใช้งาน samaritan PAD
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PED

IATR
IC-PAK

Pediatric-Pak
การรักษาเด็กเล็กและเด็กทารก
Pediatric-Pak ผลิตขึ้นเพื่อท�าการรักษาผู้ประสบ
ภัยที่เป็นผู้เยาว์ (เด็ก) ซึ่งมีภาวะ SCA และมีอายุ
ระหว่าง 1 ถึง 8 ปีหรือมีน�้าหนักน้อยกว่า 25 กก. 
(55 ปอนด์) ซึ่ง:

• หมดสติ 
• ไม่หายใจ
• ไม่มีการไหลเวียนโลหิต (ไม่มีชีพจร)

ค�าเตือน: Pediatric-Pak บรรจุส่วน
ประกอบแม่เหล็ก (ความแข็งแรงของพื้นผิว 
6500 เกาส์) หลีกเลี่ยงการจัดเก็บใกล้กับ
สื่อจัดเก็บข้อมูลที่มีความไวต่อแม่เหล็ก

ค�าเตือน: ห้ามให้กับผู้ป่วยที่มีอายุต�่า
หว่าหนึ่งปี ส�าหรับใช้กับเด็กที่มีอายุ 8 ปีหรือ
มีน�้าหนักมากกว่า 25 กก (55 ปอนด์) อย่า
ท�าให้การรักษาล่าช้า หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยว
กับอายุและน�้าหนักที่แท้จริง

การวางต�าแหน่งขั้วไฟฟ้า
ส�าหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็ก สามารถวางต�าแหน่งขั้ว
ไฟฟ้าได้สองจุด คือ ต�าแหน่งแอนทีเรีย-โพสที
เรีย และต�าแหน่งแอนทีเรีย-แลเทอรัล

การจัดวางต�าแหน่งแอนทีเรีย-โพสทีเรีย
หากหน้าอกของเด็กมีขนาดเล็ก อาจจ�าเป็นต้อง
วางแผ่นขั้วไฟฟ้าหนึ่งแผ่นตรงกลางหน้าอก (แอ
นทีเรีย) ของเด็กและแผ่นขั้วไฟฟ้าอีกแผ่นหนึ่ง
ตรงกลางกระดูกซี่โครงด้านหลัง (โพสทีเรีย) 
ตามที่แสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การจัดวางต�าแหน่งแอนทีเรีย/โพสทีเรีย

แอนทีเรีย

โพสทีเรีย
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การจัดวางต�าแหน่งแอนทีเรีย-แลเทอรัล
หากหน้าอกของเด็กมีขนาดใหญ่เพียงพอระยะ
ห่าง 2.5 ซม (1 นิ้ว) ระหว่างแผ่นขั้วไฟฟ้า หรือ
หากบาดแผลท�าให้ไม่สามารถวางแผ่นขั้วไฟฟ้า
ทางด้านหลังได้ สามารถวางแผ่นขั้วไฟฟ้าตาม
ต�าแหน่งแอนทีเรีย-แลเทอรัลของผู้ใหญ่ได้ วาง
แผ่นขั้วไฟฟ้าหนึ่งแผ่นตรงหน้าอกด้านขวาบน
เหนือราวนมของเด็ก และแผ่นขั้วไฟฟ้าอีกแผ่น
หนึ่งตรงกระดูกซี่โครงด้านซ้ายล่างใต้ราวนม
ตามที่แสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การจัดวางต�าแหน่งแอนทีเรีย-แลเทอรัล

ค�าเตือน: แผ่นขั้วไฟฟ้าต้องอยู่ห่าง
กันอย่างน้อย 2.5 ซม (1 นิ้ว) และไม่ควร
สัมผัสกัน

Pediatric-Pak



23

SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้
ห

ลังจากการใช
้งาน sam

aritan PAD
หลังจากการใช้งาน samaritan PAD
การท�าความสะอาด  
HeartSine samaritan PAD
1. ถอดแผ่นขั้วไฟฟ้าออกจากผู้ป่วและติดแผ่น

เข้าด้วยกันโดยให้หันหน้าชนกัน ขั้วไฟฟ้า
อาจปนเปื้อนเนื้อเยื่อ ของเหลว หรือเลือด
จากร่างกายมนุษย์ ดังนั้นควรก�าจัดขั้วไฟฟ้า
แยกต่างหากในฐานะวัตถุของเสียที่ติดเชื้อ

2. Pad-Pak คือ สิ่งของที่ใช้งานครั้งเดียวซึ่ง
บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียม เปลี่ยน Pad-Pak 
หลังจากการใช้งานทุกครั้ง วาง HeartSine 
samaritan PAD ให้หงายหน้าขึ้นบนพื้น
ผิวเรียบ ให้บีบแถบสองแถบทางด้านข้าง
ของ Pad-Pak แล้วดึงเพื่อถอดออกจาก 
HeartSine samaritan PAD Pad-Pak จะ
เลื่อนไปข้างหน้า (ดูภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 การถอด Pad-Pak

3. ตรวจสอบสิ่งสกปรกหรือสิ่งปนเปื้อนบน 
HeartSine samaritan PAD หากจ�าเป็น ให้
ท�าความสะอาดอุปกรณ์โดยใช้ผ้านุ่มหมาดๆ 
กับหนึ่งในข้อต่อไปนี้:

• น�้าสบู่
• ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (สารละลาย 

70%)

ข้อควรระวัง: อย่าจุม่ส่วนใดส่วนหนึง่
ของ HeartSine samaritan PAD ลงในน�า้
หรือของเหลวอ่ืน ๆ การสมัผสักบัของเหลว
อาจท�าให้อุปกรณ์เสยีหายอย่างร้ายแรงหรือ
ท�าให้เกดิอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าชอ็ต

ข้อควรระวัง: อย่าท�าความสะอาด 
HeartSine samaritan PAD ด้วยวัตถุ 
น�้ายาท�าความสะอาด หรือสารละลายที่มี
ฤทธิ์กัดกร่อน

4. ตรวจสอบความช�ารุดเสียหายของ HeartSine 
samaritan PAD หากอุปกรณ์ช�ารุดเสียหาย 
ให้เปลี่ยนใหม่ทันที

5. ตดิตัง้ Pad-Pak ใหม่ ก่อนท�าการตดิตัง้  
Pad-Pak ให้ตรวจสอบวันหมดอาย ุ(ดใูนหัวข้อ 
การตดิตัง้ ในหน้าท่ี 14) หลงัจากการตดิตัง้ 
ให้ยนืยนัว่าไฟแสดงสถานะกะพรบิเป็นสีเขียว

6. รายงานการใช้ HeartSine samaritan PAD 
แก่ HeartSine Technologies หรือตัวแทน
จ�าหน่ายที่ได้รับอนุญาต (ดูฝาครอบด้านหลัง
ส�าหรับรายละเอียดการติดต่อ)
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หลังจากการใช้งาน samaritan PAD
การดาวน์โหลดและการส่งข้อมูลเหตุการณ์
สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ HeartSine 
Saver EVO™ เสริมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจาก:

http://uk.heartsine.com/support/upload-saver-evo/  

ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้คุณจัดการว่าเหตุการณ์
ใดที่มีการใช้งาน HeartSine samaritan PAD 
คุณสามารถให้ข้อมูลนี้กับแพทย์ของผู้ป่วย 
และ/หรือใช้ข้อมูลนี้เพื่อรับ Pad-Pak หากคุณ
มีเหตุการณ์ที่เข้าข่าย นอกเหนือจาก Saver 
EVO ต้องใช้สายสัญญาณข้อมูล USB ที่เป็น
อุปกรณ์เสริมเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเหตุการณ์ 
ติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือ 
HeartSine Technologies โดยตรงเพื่อขอรับ
สายสัญญาณข้อมูลหรือกรณีที่มีค�าถามเกี่ยวกับ
การดาวน์โหลดและการใช้ Saver EVO

ภาพที่ 8 พอร์ตข้อมูล USB
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1. เชื่อมต่อสายสัญญาณข้อมูล USB กับพอร์ต
ข้อมูลบน HeartSine samaritan PAD  
(ดูภาพที่ 8)

2. เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ USB บนสายสัญญาณ
ข้อมูลกับ PC 

3. ติดตั้งและเรียกใช้ซอฟต์แวร์ HeartSine 
Saver EVO 

4. ปฏิบัติตามค�าแนะน�าที่ให้มาในคู่มือ Saver 
EVO เพื่อบันทึกหรือลบข้อมูลเหตุการณ์บน 
HeartSine samaritan PAD

5. อัพโหลดไฟล์ Saver EVO บนไซต์ของ 
HeartSine Technologies

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล
เหตุการณ์บน HeartSine samaritan PAD 
โปรดติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือ 
HeartSine Technologies โดยตรง

การก�าจัด
Pad-Pak และ Pediatric-Pak บรรจุแบตเตอรี่
ลิเธียมและไม่สามารถก�าจัดแบบของเสียปกติ 
ควรก�าจัดในสถานที่รีไซเคิลที่เหมาะสมตาม
ข้อก�าหนดท้องถิ่น หรือส่งคืน Pad-Pak หรือ 
Pediatric-Pak มายังตัวแทนจ�าหน่ายที่ได้รับ
อนุญาตเพื่อก�าจัดหรือเปลี่ยนใหม่

ห
ลังจากการใช

้งาน sam
aritan PAD
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การติดตามผล
ข้อก�าหนดการติดตามผล
ข้อบังคับด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ก�าหนด
ให้ HeartSine Technologies ติดตามสถานที่
การจ�าหน่าย HeartSine samaritan PAD AED, 
Pad-Pak และ Pediatric-Pak ดังนั้น จึงเป็นเรื่อง
ส�าคัญที่คุณควรลงทะเบียนอุปกรณ์ หรือใช้เครือ
งมือลงทะเบียนออนไลน์ของเราที่:

https://secure.heartsine.com/UserRegistration.html  

หรือการกรอกข้อมูลในบัตรรับประกัน HeartSine 
samaritan PAD และส่งคืนมายังตัวแทน
จ�าหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือ HeartSine 
Technologies โดยตรง หรือนอกจากบัตรและ
เครืองมือลงทะเบียนออนไลน์ของเราแล้ว คุณ
สามารถส่งอีเมลมาหาเราที่: 

heartsinesupport@stryker.com
อีเมลควรมีข้อมูลต่อไปนี้

• ชื่อ
• ที่อยู่
• หมายเลขประจ�าอุปกรณ์

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่คุณให้มา เช่น 
มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือผู้เป็นเจ้าของ 
HeartSine samaritan PAD คุณจะต้องแจ้ง
ข้อมูลล่าสุดให้เราทราบผ่านทางอีเมลหรือเครือ
งมือลงทะเบียนออนไลน์

เมื่อคุณลงทะเบียน AED เราจะติดต่อคุณพร้อม
ด้วยการแจ้งเตือนส�าคัญเกี่ยวกับ HeartSine 
samaritan PAD เช่น การอัพเดตซอฟต์แวร์หรือ
การแก้ไขความปลอดภัยของฟิลด์
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SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้

HeartSine Technologies ขอแนะน�าให้ผู้ใช้
ท�าการตรวจสอบเพื่อบ�ารุงรักษาอย่างสม�่าเสมอ 
ซึ่งรวมถึงรายการต่อไปนี้:

รายสัปดาห์
▫ ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ HeartSine 

samaritan PAD จะท�าตรวจสอบตนเองตาม
ปกติในเวลาเที่ยงคืน GMT ทุกวันอาทิตย์ ใน
ระหว่างการตรวจสอบตนเอง ไฟสถานะจะ
กะพริบเป็นสีแดงแต่จะกลายเป็นสีเขียวเมื่อ
การตรวจสอบตนเองตามปกติเสร็จสมบูรณ์ 
หากไฟสถานะไม่กะพริบเป็นสีเขียวทุก 5 หรือ 
10 วินาที หรือหากไฟสถานะกะพริบเป็นสีแดง 
หรือคุณได้ยินเสียงบีฟดังต่อเนื่อง หมายถึง
ตรวจพบปัญหา (ดูภาพที่ 9-11 และ วิธีการ
แก้ปัญหา ในภาคผนวก B ในหน้า B-1) 

รายเดือน
▫ หากอุปกรณ์แสดงสัญญาณว่ามีความเสียหาย

ทางกายภาพ โปรดติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายที่
ได้รับอนุญาตหรือ HeartSine Technologies 
โดยตรง

▫ ตรวจสอบวันหมดอายุของ Pad-Pak (ดู การ
ติดตั้ง ในหน้า 14 ส�าหรับต�าแหน่งที่ตั้งของ
วันที่) หากวันที่หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ 
ให้เปลี่ยน Pad-Pak ทันทีหรือติดต่อตัวแทน
จ�าหน่ายที่ได้รับอนุญาตเพื่อท�าการเปลี่ยน
ทดแทน

▫ หากคุณได้รับข้อความเตือนบน HeartSine 
samaritan PAD หรือหากคุณสงสัยว่า 
HeartSine samaritan PAD ท�างานผิดปกติ 
ดูที่หัวข้อ วิธีการแก้ปัญหา ในภาคผนวก B

การทดสอบด้วยเครื่องจ�าลองการรักษาและ
หุ่นจ�าลอง
ไม่สามารถทดสอบอุปกรณ์ HeartSine โดย
ใช้เครื่องจ�าลองการรักษาและหุ่นจ�าลองตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม ดังนั้น ในการทดสอบ 
HeartSine samaritan PAD กับเครื่องจ�าลอง
การรักษาและหุ่นจ�าลอง โปรดติดต่อ HeartSine 
Technologies หรือตัวแทนจ�าหน่ายที่ได้รับ
อนุญาตเพื่อขอความช่วยเหลือ

การซ่อมแซมและการบ�ารุงรักษา

ภาพที่ 10  
ไฟ LED สีเขียวกะพริบ;  
ไม่ต้องด�าเนินการใด ๆ

การซ
่อมแซ

มและการบ
�ารุงรักษ

า

ภาพที่ 11  
ไม่มีไฟแสดงสถานะ ดู 
วิธีการแก้ปัญหา ในภาค
ผนวก B

ภาพที่ 9  
ไฟสีแดงกะพริบ และ/
หรือเสียงบีฟ ดู วิธีการแก้
ปัญหา ในภาคผนวก B
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ภาคผนวก
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A-1

ภ
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น

วก
 A สัญ

ลักษ
ณ

์
ภาคผนวก A สัญลักษณ์
สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือนี้

ค�าเตือน: ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต 
หรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

สัญลักษณ์ที่ใช้ใน samaritan PAD

เป ดิ/ป ดิ

การปอ้งการการรั่วซึมทีถ่กูจดักลุม่เป น็ 
IP56 ตามขอ้ก�าหนด EN 60529

ดคููม่อืการปฏบิตัิงาน

สิ่งทีใ่ชง้านครัง้เดยีว อยา่ใชซ้�้า

ปอ้งกนัการกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟา้ การ
เชือ่มตอ่ประเภท BF

อยา่เผาหรือปลอ่ยใหถ้กูความรอ้นสูง
หรือเปลวไฟ

อยา่บรรจยุางลาเท็กซธ์รรมชาติ

NON
STERILE ไมผ่า่นการฆา่เชือ้

รีไซเคลิได ้

แบตเตอรี่ทีช่ารจ์ใหมไ่มไ่ด ้

อยา่ลดัวงจรแบตเตอรี่

อยา่บบีอดัแบตเตอรี่

ขอ้จ�ากดัดา้นอณุหภมูติามทีร่ะบุ

วนัหมดอายสุ�าหรับ Pad-Pak; 
ปปปป-ดด-วว

ก�าจดัทิ้งตามขอ้ก�าหนดในประเทศ

3XN6

เครื่องกระตกุหัวใจไฟฟา้
ภายนอกอตัโนมตัิ
ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัอนัตรายจากไฟฟา้
ชอ็ต ไฟไหม ้ และเครื่องยนตก์ลไกตาม
ขอ้ก�าหนดของ:
• ANSI/AAMI ES60601-1:2005
• CSA C22.2 หมายเลข 60601-1:2008
• IEC60601-2-4:2010

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าในการใชง้าน

หมายเลขประจ�าอปุกรณ์ เชน่ 
“18B90000001” โดยที่ 18 = ป ทีีผ่ลติ

ระวัง

ตวัแทนผู ไ้ดร้ับมอบอ�านาจตามกฏหมาย
ในประชาคมยโุรป

ผู้ผลติ



B-1

ภาคผนวก B วิธีการแก้ปัญหา
ไฟแสดงสถานะสแีดงกะพริบ/
เสยีงสญัญาณตอ่เนื่อง หรอืไมม่ี
ไฟแสดงสถานะติดสวา่ง

ตรวจสอบวนัหมดอายบุน Pad-Pak (ดู การตดิตัง้ ในหนา้ที่ 
14) หากเลยวนัหมดอายแุลว้ ตอ้งเปลีย่น Pad-Pak ใหม่
ทนัที หากยงัไมเ่ลยวนัหมดอายุ ใหก้ดปุม่เป ดิ/ป ดิ 
บนหนา้เพือ่เป ดิ HeartSine samaritan PAD และฟงั
การแจง้เตอืนดว้ยเสยีงเพือ่แจง้ให ้ "ขอความชว่ยเหลอื
ทางการแพทย”์ จากนัน้กดปุม่เป ดิ/ป ดิ  อกีครัง้เพือ่ป ดิ
อปุกรณ์ หากการท�างานดงักลา่วไมช่ว่ยแก ไ้ขปญัหา โปรด
ตดิตอ่ตวัแทนจ�าหนา่ยทีไ่ดร้ับอนญุาตหรอื HeartSine 
Technologies โดยตรง

ค�าเตือน “แบตเตอรีอ่อ่น” แมว้า่ขอ้ความนีจ้ะไมร่ะบถุงึขอ้ผดิพลาด คณุควรเปลีย่น
แบตเตอรีโ่ดยเร็วทีส่ดุ

ครัง้แรกทีค่ณุไดย้นิขอ้ความเสยีง “ค�าเตอืนแบตเตอรีอ่อ่น” 
อปุกรณจ์ะท�าหนา้ทีต่ามปกตติอ่ไป อยา่งไรกต็าม อาจเห
ลอืการชอ็ตดว้ยไฟฟา้นอ้ยกวา่ 10 ครัง้ ดงันัน้ควรเตรยีม 
Pad-Pak อะไหลไ่วส้�าหรับใชง้านและเตรยีมไวเ้พือ่เปลีย่น
ทดแทนอยา่งรวดเร็ว สั่งซือ้ Pad-Pak ใหม่โดยเร็วทีส่ดุ

การแจง้เตือน “หนว่ย
ความจ�าเต็ม”

ขอ้ความนีไ้มไ่ดร้ะบถุงึขอ้ผดิพลาด หนว่ยความจ�าเตม็และ
ไมส่ามารถบนัทกึขอ้มลูหรอืเหตกุารณ์ ECG ได ้ อยา่งไร
กต็าม อปุกรณย์งัคงสามารถวเิคราะหแ์ละท�าการชอ็ตไฟฟา้
ไดต้ามทีต่อ้งการ โปรดตดิตอ่ฝา่ยสนบัสนนุทางเทคนคิของ 
HeartSine Technologies เพือ่รับค�าแนะน�าเกีย่วกบัวธิกีาร
ลา้งหนว่ยความจ�า

เสยีงบฟีดังเร็วๆ สามครัง้เมื่อ
ป ดิอปุกรณห์รอืหลังจากท�าการ
ตรวจสอบตนเองประจ�าสปัดาห ์

อปุกรณข์องคณุตรวจพบวา่อณุหภมูแิวดลอ้มอยูน่อกชว่ง
การท�างานทีก่�าหนด น�าอปุกรณข์องคณุกลบัไปยงัสภาพ
แวดลอ้มการท�างานทีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 0°C ถงึ 50°C 
(32°F ถงึ 122°F) ซึ่งเป น็สภาวะทีอ่ปุกรณพ์รอ้มดว้ย
แบตเตอรีแ่ละขัว้ไฟฟา้ไดร้ับการออกแบบมาใหท้�างาน
และตรวจสอบวา่เสียงบีฟหยดุลง
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B-2

ภ
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วก
 B วิธีการแก้ป

ัญ
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า

ไฟแสดงสถานะสแีดงและมเีสยี
งดังบฟีในขณะทีเ่ป ดิอปุกรณ์ ค�าเตือน: แบตเตอรี่มกี�าลงัไมเ่พยีงพอทีจ่ะท�าการชอ็ต

ไฟฟา้ เปลีย่น Pad-Pak หรอืหาเครือ่งกระตกุหวัใจไฟฟา้
เครือ่งอืน่ หากไมม่ี Pad-Pak อะไหลห่รอืเครือ่งกระตกุ
หวัใจไฟฟา้เครือ่งอืน่ อปุกรณจ์ะยงัคงวเิคราะหจ์งัหวะการ
เตน้ของหวัใจและแจง้ใหท้ราบเมือ่จ�าเป น็ตอ้งท�า CPR แต่
จะไมส่ามารถท�าการช็อตไฟฟา้ได ้

ค�าเตือน “ตอ้งซอ่ม
บ�ารงุอปุกรณ์” ค�าเตือน: หากคณุไดย้นิขอ้ความนีร้ะหวา่งใชง้าน 

ใหห้าเครือ่งกระตกุหวัใจไฟฟา้เครือ่งอืน่ทนัที

อยา่พยายามซอ่มแซมอปุกรณเ์นือ่งอปุกรณน้ีไ้มส่ามารถ
ท�าการปรับแตง่ได ้ ตดิตอ่ HeartSine Technologies หรอื
ตวัแทนจ�าหนา่ยทีไ่ดร้ับอนญุาตทนัที

“ปุม่ป ดิการแจง้เตือนถกูป ดิ” คณุไดก้ดปุม่เป ดิ/ป ดิ ในขณะทีก่�าลงัใช ้ AED เพือ่รกัษาผู ้
ปว่ย หากคณุมัน่ใจวา่คณุตอ้งการป ดิ AED ใหก้ดปุม่เป ดิ/
ป ดิอกีครัง้อยา่งรวดเร็ว

เสยีงแจง้เตอืน “ป ดิการท�างาน” ขอ้ความนีไ้มไ่ดร้ะบถุงึขอ้ผดิพลาด แตห่มายถงึ AED ได ้
เปลีย่นการตดัสนิใจเป น็ไมท่�าการชอ็ตไฟฟา้หลงัจากที่
ตดัสนิใจครัง้แรกวา่จะท�าการชอ็ตไฟฟา้ กรณนีีจ้ะเกดิขึน้
เมือ่ AED ไดก้�าหนดวา่จงัหวะการเตน้หวัใจของผูป้ว่ยสามา
รถชอ็ตไฟฟา้ได ้ (เชน่ VF) และเมือ่มกีารยนืยนัการตดัสนิ
ใจ (กอ่นด�าเนินการดว้ยการช็อตไฟฟา้) จงัหวะการเตน้หัวใจ
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปหรอืการแทรกแซง (เนือ่งจาก CPR) จะ
ท�าให ไ้มม่กีารยนืยนั ด�าเนนิการตอ่เพือ่ปฏบิตัติามการแจง้
เตอืนของอปุกรณ์



ภาคผนวก B วิธีการแก้ปัญหา

B-3

การขอรับการสนับสนุน
หากคุณด�าเนินการขั้นตอนการแก้ปัญหาจน
เสร็จสิ้น และพบว่าอุปกรณ์ยังท�างานผิดปกติ 
โปรดติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายที่ได้รับอนุญาต
หรือฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ HeartSine 
Technologies ที่:

heartsinesupport@stryker.com
ข้อยกเว้นการรับประกัน
HeartSine Technologies หรือตัวแทนจ�าหน่าย
ที่ได้รับอนุญาตไม่ต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยน
หรือซ่อมแซมภายใต้การรับประกันนี้ หากตรง
ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

• มีการเปิดอุปกรณ์

• มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

• ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ตามค�าแนะน�าที่ให้ไว้ในคู่มือนี้

• มีการถอด ขีดเขียน ปรับเปลี่ยน หรือท�าวิธี
การอื่นใดให้ไม่สามารถอ่านหมายเลขประจ�า
อุปกรณ์ได้

• มีการใช้งานหรือจัดเก็บอุปกรณ์นอกช่วง
อุณหภูมิที่ก�าหนดไว้

• ไม่ส่งคืน Pad-Pak หรือ Pediatric-Pak ใน
กล่องบรรจุเดิม

• มีการทดสอบอุปกรณ์โดยใช้วิธีการที่ไม่ได้
รับอนุญาตหรืออุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม (ดู ค�า
เตือนและข้อควรระวัง ในหน้า 3-5)
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ภาคผนวก C ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลจ�าเพาะทางกายภาพ (ที่มีการติดตั้ง Pad-Pak)
ขนาด:   20 ซม x 18.4 ซม x 4.8 ซม (8.0 นิ้ว x 7.25 นิ้ว x 1.9 นิ้ว)
น�้าหนัก:  1.1 กก (2.4 ปอนด์) 

ข้อมูลจ�าเพาะทางสภาพแวดล้อม
อุณหภูมิการท�างาน:  0°C ถึง 50°C (32°F ถึง 122°F)
อุณหภูมิสแตนด์บาย:  0°C ถึง 50°C (32°F ถึง 122°F)
อุณหภูมิการขนส่ง:  -10°C ถึง 50°C (14°F ถึง 122°F) สูงสุดเป็นเวลาสองวัน หากมีการจัด

เก็บอุปกรณ์ในที่ที่มีอุณหภูมิต�่าว่า 0°C (32°F) ควรน�าอุปกรณ์ไปจัดเก็บ
ในที่ที่มีอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 0°C ถึง 50°C (32°F ถึง 122°F) อย่าง
น้อย 24 ชั่วโมงก่อนการใช้งาน

ความชื้นสัมพัทธ์: 5% ถึง 95% (ไม่ควบแน่น)
การปิด:  IEC/EN 60529 IP56
ความสูง:  0 ถึง 4,575 เมตร (0 ถึง 15,000 ฟุต)
การช็อตไฟฟ้า: MIL STD 810F วิธีการ 516.5, กระบวนการ 1 (40G’s)
การสั่นสะเทือน: MIL STD 810F วิธีการ 514.5+ กระบวนการ 1
  หมวดที่ 4 การขนส่งทางรถบรรทุก – ทางหลวงสหรัฐฯ
  หมวดที่ 7 เครื่องบิน – ไอพ่น 737 และการขนส่งทางอากาศทั่วไป
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ภาคผนวก C ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลจ�าเพาะของ Pad-Pak และ Pediatric-Pak
น�้าหนัก:   0.2 กก (0.44 ปอนด์)
ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่แบบผสมที่ใช้ครั้งเดียวและก�าจัดทิ้งได้ และตลับขั้วไฟฟ้า

ของเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (ลิเธียมแมงกานีสไดออกไซด์ 
(LiMnO2) 18V)

ความจุแบตเตอรี่ (ใหม่):  การช็อต > 60 ครั้งที่ 200J หรือการติดตามผล 6 ชั่วโมงต่อเนื่อง 
ความจุแบตเตอรี่ (4 ปี):  การช็อต > 10 ครั้งที่ 200 J
ประเภทขั้วไฟฟ้า: เซ็นเซอร์ ECG sensor/แผ่นกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่ติดตั้งในตัวและใช้

งานครั้งเดียว
การวางต�าแหน่งขั้วไฟฟ้า: 
 ผู้ใหญ่:  แอนทีเรีย-แลเทอรัล 
 เด็ก: แอนทีเรีย-โพสทีเรียหรือแอนทีเรีย-แลเทอรัล 
พื้นที่การท�างานของขั้วไฟฟ้า: 100 ตร.ซม. (15 ตร.น.) 
ความยาวสายสัญญาณขั้วไฟฟ้า: 1 ม (3.3 ฟุต)
อายุการใช้งาน/อายุการสแต 
นด์บาย:   ดูวันหมดอายุบน Pad-Pak/Pediatric-Pak 
การทดสอบความปลอดภัย 
บนเครื่องบิน
(Pad-Pakที่ได้รับการรับรอ 
งมาตรฐาน TSO): RTCA DO-227 (ETSO-C142a)

ระบบการวิเคราะห์ผู้ป่วย 
วิธีการ:    ประเมิน ECG ของผู้ป่วย คุณภาพของสัญญาณ ความสมบูรณ์ของการ

สัมผัสขั้วไฟฟ้า และความต้านทานของผู้ป่วยเพื่อพิจารณาว่าต้องใช้
การกระตุกหัวใจไฟฟ้าหรือไม่

ความไว/ความจ�าเพาะ: ตรงตามข้อก�าหนด IEC/EN 60601-2-4 (ดูหน้า C-6 เกี่ยวกับข้อมูล
ของความไว/ความจ�าเพาะ)

อินเทอร์เฟซผู้ใช้ 
การแจ้งเตือนด้วยภาพ: สัญลักษณ์ระบุผู้ป่วยและเด็ก ไอคอนห้ามสัมผัส/ลูกศรแสดงการ

ท�างาน ไอคอนแสดงการสัมผัสได้/ลูกศรแสดงการท�างาน ไฟสถานะ 
ไอคอนติดแผ่นวัสดุ/ลูกศรแสดงการท�างาน ไฟสถานะ CPR Advisor 
(เฉพาะ SAM 500P)
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การแจ้งเตือนด้วยเสียง: การแจ้งเตือนด้วยเสียงจะแนะน�าผู้ใช้ผ่านทางล�าดับการท�างาน (ดูราย
ละเอียดในหัวข้อ การแจ้งเตือนด้วยเสียง ในภาคผนวก D)

ภาษา:   ติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ HeartSine
การควบคุม:  ปุ่มเปิด/ปิด (ทุกรุน่) ปุ่มช็อต (เฉพาะ SAM 350P และ 500P) และแถบสี

เขียว

การท�างานของเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
เวลาการชาร์จ:  โดยทั่วไป 150J ใน < 8 วินาที, 200J ใน < 12 วินาที
เวลาส่งกระแสช็อต 
ไฟฟ้าหลังจากท�า CPR: 
 SAM 350P: โดยทั่วไป 8 วินาที
 SAM 360P: โดยทั่วไป 19 วินาที
 SAM 500P:  โดยทั่วไป 12 วินาที
ช่วงความต้านทาน: 20 Ω ถึง 230 Ω

การช็อตไฟฟ้าเพื่อท�าการรักษา 
รูปแบบคลื่น:  SCOPE™ (Self Compensating Output Pulse Envelope) Biphasic ที่ดี

ที่สุด ซึงจะเพิ่มรูปแบบคลื่นการชดเชยพลังงาน เส้นลาดชัดและเส้นล้อม
รอบส�าหรับความต้านทานของผู้ป่วย

พลังงาน: การตั้งค่าล่วงหน้าจากโรงงานส�าหรับการเพิ่มพลังงานโดยยึดตาม
แนวทาง ERC/AHA ปัจจุบัน

 Pad-Pak:  การช็อต 1: 150J; การช็อต 2: 150J; การช็อต 3: 200J 
 Pediatric-Pak:  การช็อต 1: 50J; การช็อต 2: 50J; การช็อต 3: 50J

การบันทึกเหตุการณ์ 
ประเภท:   หน่วยความจ�าภายใน
หน่วยความจ�า:  90 นาทีของ ECG (Full disclosure) และการบันทึกเหตุการณ์/อุบัติการณ์
การทบทวน: สายสัญญาณข้อมูล USB (อุปกรณ์เสริม) เชื่อมต่อโดยตรงกับ PC ที่มี

ซอฟต์แวร์การทบทวนข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows ของ Saver EVO

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า/ความปลอดภัยของแบตเตอรี่
EMC:   IEC/EN 60601-1-2 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้า C-11 ถึง C-13) 
เครื่องบิน:  RTCA/DO-160G, ส่วน 21 (หมวดหมู่ M)
  RTCA DO-227 (ETSO-c142a)
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รูปแบบคลื่น SCOPE Biphasic
HeartSine samaritan PAD จะแสดงรูปแบบคลื่นแบบ Self-Compensating Output Pulse 
Envelope (SCOPE) biphasic (ภาพที่ 12) ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพเส้นร้อมลอบชีพจรของรูปแบบ
คลื่น (แอมพลิจูด ความลาดชัน และระยะเวลา) ส�าหรับความต้านทานของผู้ป่วยในช่วงกว้างตั้งแต่ 
20 โอห์มถึง 230 โอห์ม รูปแบบคลื่นที่ส่งไปยังผู้ป่วย คือ รูปแบบคลื่นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลที่ถูก
ตัดทอน Biphasic มีการชดเชยความต้านทานที่เหมาะสมที่สุดซึ่งจะรวมอยู่ในโปรโตคอลพลังงาน
ที่เพิ่มขึ้น 150 จูลส์ 150 จูลส์ และ 200 จูลส์ จะมีการปรับระยะเวลาของแต่ละขั้นโดยอัตโนมัติ
เพื่อชดเชยความต้านของผู้ป่วยที่แตกต่างกัน ระยะเวลาของขั้นตอนแรก (T1) จะเทียบเท่ากับระยะ
เวลาของขั้นตอนตอนที่สอง (T3) เสมอ การหยุดชั่วคราวระหว่างขั้นตอน (T2) จะมีค่าคงที่เท่ากับ 
0.4 ms เสมอส�าหรับความต้านทานของผู้ป่วยทั้งหมด

ภาพที่ 12 รูปแบบคลื่น SCOPE Biphasic
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ลักษณะเฉพาะของรูปแบบคลื่น SCOPE ส�าหรับชีพจร 200 จูลส์จะแสดงในตาราง 2 ตัวอย่างของ
พารามิเตอร์รูปแบบคลื่นส�าหรับ Pediatric-Pak จะแสดงในตาราง 3

ตาราง 2 ข้อมูลจ�าเพาะรูปแบบคลื่น Pad-Pak

ความต้านทาน (โอห์ม) แรงดันไฟฟ้าของรูปแบบ
คลื่น (โวลต์)

ระยะเวลาของรูปแบบคลื่น (ms)

V1 T1 T3

25 1880 3.5 3.5

50 1880 5.5 5.5

75 1880 8 8

100 1880 10 10

125 1880 13 13

150 1880 14.5 14.5

175 1880 17.5 17.5

200 1880 19 19

225 1880 20.5 20.5

ตาราง 3 ข้อมูลจ�าเพาะรูปคลื่น Pediatric-Pak

ความต้านทาน (โอห์ม) แรงดันไฟฟ้าของรูปแบบ
คลื่น (โวลต์)

ระยะเวลาของรูปแบบคลื่น (ms)

V1 T1 T3

25 514 7.8 5.4

50 671 8.8 6

75 751 10 6.6

100 813 10.8 6.8

125 858 11.5 7.3

หมายเหตุ: ค่าทั้งหมดเป็นค่าตามตัวเลข



ตาราง 4 ช่วงการจ่ายพลังงานส�าหรับผู้ใหญ่

ความต้านทานของผู้ป่วย (โอห์ม) พลังงานที่น�าส่งตามพิกัด (จูลส์) พลังงานที่น�าส่งจริง (จูลส์)  
ต�่าสุด-สูงสุด (150/200 J ± 10%)

25 150 135 - 165

50 150 135 - 165

75 150 135 - 165

100 150 135 - 165

125 150 135 - 165

150 150 135 - 165

175 150 135 - 165

200 150 135 - 165

225 150 135 - 165

25 200 180 - 220

50 200 180 - 220

75 200 180 - 220

100 200 180 - 220

125 200 180 - 220

150 200 180 - 220

175 200 180 - 220

200 200 180 - 220

225 200 180 - 220
C-6
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ตาราง 5 ช่วงการจ่ายพลังงานส�าหรับเด็ก

ความต้านทานของผู้ป่วย (โอห์ม) พลังงานที่น�าส่งตามพิกัด (จูลส์) พลังงานที่น�าส่งจริง (จูลส์)  
ต�่าสุด-สูงสุด (50 J ± 15%)

25 50 42.5 - 57.5

50 50 42.5 - 57.5

75 50 42.5 - 57.5

100 50 42.5 - 57.5

125 50 42.5 - 57.5

150 50 42.5 - 57.5

175 50 42.5 - 57.5

อัลกอริธึมตรวจจับความเคลื่อนไหว (เฉพาะ SAM 360P เท่านั้น)
SAM 360P จะใช้การวิเคราะห์ ICG ของ HeartSine samaritan PAD เพื่อตรวจจับสิ่งแปลกปลอม
สัญญาณการกดอัดดบริเวณหน้าอกและรูปแบบการเคลื่อนไหวอื่น ๆ เพื่อเปิดเสียงแจ้งเตือนให้หยุด
การท�า CPR หรือการเคลื่อนไหวอื่น ๆ

หากอัลกอริธึมตรวจพบการเคลื่อนไหวหรือการแทรกแซงที่ส�าคัญอื่นๆ SAM 360P จะแสดงการแจ้ง
เตือนด้วยเสียงว่า “ตรวจพบความเคลื่อนไหว อย่าสัมผัสผู้ป่วย” ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสที่ผู้ใช้จะสัมผัส
ตัวผู้ป่วยก่อนการช็อตไฟฟ้า

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพการท�างานของอัลกอริธึมตรวจจับความเคลื่อนไหวอาจลดลงระหว่างการ
ท�างานในขณะที่แบตเตอรี่ต�่า
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อัลกอริธึมการวิเคราะห์อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
HeartSine samaritan PAD ใช้อัลกอริธึมการวิเคราะห์อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะของ ECG เพื่อ
ประเมิน ECG ของผู้ป่วยว่าการช็อตไฟฟ้าเพื่อท�าการรักษามีความเหมาะสมหรือไม่ หากจ�าเป็น
ต้องใช้การช็อตด้วยไฟฟ้า HeartSine samaritan PAD จะท�างานและแนะน�าให้ผู้ใช้กดปุ่มช็อต 
(SAM 350P และ 500P) หรือจะท�าการช็อตผู้ป่วยโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียงพูดนับถอยหลัง 3, 
2, 1 (SAM 360P) หากไม่แนะน�าให้ใช้การช็อตด้วยไฟฟ้า อุปกรณ์จะหยุดชั่วคราวเพื่อช่วยให้ผู้ใช้
สามารถท�า CPR ได้

อัลกอริธึมการวิเคราะห์การเต้นที่ผิดจังวหะของหัวใจแบบ ECG ของ HeartSine samaritan PAD มี
การประเมินอย่างรอบคอบโดยใช้ฐานข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับ ECG ที่เกิดขึ้นจริง สิ่งที่รวมอยู่ใน
นี้ คือ ฐานข้อมูล AHA และฐานข้อมูล NST ของ Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
ความไวและความจ�าเพาะของอัลกอริธึมการวิเคราะห์อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะของ HeartSine 
samaritan PAD จะตรงตามข้อก�าหนดของ IEC/EN 60601-2-4

มีการสรุปประสิทธิภาพการท�างานของอัลกอริธึมการวิเคราะห์อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ECG ของ 
HeartSine samaritan PAD ในตารางที่ 6
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ตาราง 6 ประสิทธิภาพการท�างานของอัลกอริธึมการวิเคราะห์อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ECG ของ 
HeartSine samaritan PAD 

กลุ่มจังหวะการเต้นของหัวใจ ขนาดตัวอย่างการ
ทดสอบขึ้นต�่า

ขนาดตัวอย่าง 
ทดสอบ

เป่าหมาย 
ผลการท�างาน

ผลการท�างานที่
สังเกตการณ์

จังหวะที่สามารถช็อตไฟฟา้:
ภาวะหัวใจหอ้งลา่งเตน้แผว่
ระรัวแบบหยาบๆ

200 350 ความไว > 90% ü เป น็ไป
ตามท่ีก�าหนด

จังหวะที่สามารถช็อตไฟฟา้:
ภาวะหัวใจหอ้งลา่งเตน้เร็ว 50 53 ความไว > 75%

(AAMI1 DF39)
ü เป น็ไป

ตามท่ีก�าหนด

จังหวะทีไ่มส่ามารถช็อตไฟฟา้:
NSR1 100 165 ความจ�าเพาะ > 99%

(เกนิ AAMI DF39)
ü เป น็ไป

ตามท่ีก�าหนด

จังหวะทีไ่มส่ามารถช็อตไฟฟา้:
AF, SB, SVT, ภาวะการสบูฉดีโลหติ
ของหัวใจหอ้งลา่งและบนไมป่ระสาน
กนั, การเตน้แยกออกไปในหวัใจหอ้ง
ลา่ง, PVCs1

30 153 ความจ�าเพาะ > 95%
(จาก AAMI DF39)

ü เป น็ไป
ตามท่ีก�าหนด

จังหวะทีไ่มส่ามารถช็อตไฟฟา้:
ภาวะหัวใจหยดุสนิท 100 117 ความจ�าเพาะ > 95% ü เป น็ไป

ตามท่ีก�าหนด

ระดบักลาง:
ภาวะหัวใจหอ้งลา่งเตน้แผว่ระรัว
แบบละเอยีด 

25 46 เฉพาะรายงาน ความไว >45%

ระดบักลาง:
ภาวะหวัใจหอ้งลา่งเตน้เร็วอืน่ๆ 25 29 เฉพาะรายงาน ความจ�าเพาะ >65%

1.  สมาคม AAMI เพื่อการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์: NSR, จังหวะไซนัสตามปกติ; AF, ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว/ระรัว; 
+SB, ภาวะหัวใจเต้นช้าไซนัสผิดปกติ; SVT, ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดปกติชนิดสม�่าเสมอ; PVCs, ภาวะหัวใจห้องล่าง
เต้นผิดปกติก่อนวัยอันควร 

อัลกิริธึมการวิเคราะห์ของ CPR Advisor
SAM 500P ใช้ระบบ ICG (Impedance Cardiogram) เพื่อประเมินแรงและอัตราการกดหน้ากดที่
ต้องการระหว่างการปั๊มหัวใจ (CPR)

จากอัตราที่วัดได้ SAM 500P จะส่งเสียงแจ้งผู้ใช้ให้ “กดให้เร็วขึ้น” “กดให้แรงขึ้น” หรือแจ้ง “การ
กดที่ดีอยู่แล้ว” ต่อไปตามแนวทางการกู้ชีพของ ERC/AHA ในปัจจุบัน (อัตราการท�า CPR เป้าหมาย
ที่อย่างน้อย 100 CPM และความลึกที่ระหว่าง 5 - 6 ซม.)

นอกจากนี้ SAM 500P ยังใช้ ICG เพื่อแจ้งให้ CPR Advisor ทราบสถานะการสื่อสารผ่านไฟ LED สี 
(เขียว เหลือง แดง) LED จะระบุว่าเมื่อใดที่การกดเบาเกินไป ช้าเกินไปหรือเร็วเกินไป
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ภาคผนวก C ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อจ�ากัดส�าหรับเด็ก 
ใช้ CPR Advisor เฉพาะผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น เทคนิคการกดหน้าอกจะแตกต่างกันไปตามช่วง
อายุและขนาดของผู้ป่วยเด็ก (สูงสุดแปดปี) ส�าหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็กเล็ก ผู้ช่วยชีวิตควรกดที่ครึ่งล่าง
ของกระดูกสันอก อย่ากดเหนือลิ้นปี่ ส�าหรับผู้ป่วยเด็กในช่วงอายุที่มากกว่า สามารถใช้วิธีการกด
แบบผู้ใหญ่ได้ CPR Advisor ปัจจุบันก�าหนดการท�างานให้แนะน�าการกดในอัตราที่เหมาะสมส�าหรับ
ผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ (อายุมากกว่าแปดปีและมีน�้าหนักมากกว่า 25 กก. (55 ปอนด์))

การติดขั้วไฟฟ้ายังแตกต่างไปเช่นกันส�าหรับผู้ป่วยเด็ก การติดขั้วไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับขนาดของผู้ป่วย 
โดยให้ติดไว้ที่ต�าแหน่งแอนทีเรีย-โพสทีเรีย (ด้านหน้าและด้านหลัง) และต�าแหน่งแอนทีเรีย-แล
เทอรัล (ท่าปกติของผู้ใหญ่) ต�าแหน่งขั้วไฟฟ้าที่แตกต่างกันอาจท�าให้ค่า ICG ที่ได้แตกต่างกันไป
ด้วย เทคโนโลยีปัจจุบันไม่รองรับ CPR Advisor ในการระบุว่าปัจจุบันมีการติดตั้งขั้วไฟฟ้าแบบใดอยู่ 
ดังนั้นจะต้องติดขั้วไฟฟ้าในต�าแหน่งแอนทีเรีย-โพสทีเรียเพื่อให้ CPR Advisor ท�างานได้ตามปกติ

ด้วยเหตุนี้ CPR Advisor จะปิดท�างานหากมีการใช้ Pediatric-Pak กับ SAM 500P

หมายเหตุ: ค่า ECG ที่ใช้ระบุว่าผู้ป่วยต้องมีการกระตุกหัวใจหรือไม่จะไม่เกี่ยวข้องกับต�าแหน่งของ
ขั้วไฟฟ้าที่เลือกไว้ส�าหรับผู้ป่วยเด็กแต่อย่างใด

ค�าเตือน: หากผู้ป่วยเด็กใช้ Pad-Pak ส�าหรับผู้ใหญ่ ไม่ต้องปฏิบัติตามที่ CPR 
Advisor แจ้ง CPR Advisor ปัจจุบันใช้ส�าหรับแจ้งข้อมูลส�าหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น
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มาตรฐานทางแม่เหล็กไฟฟ้า - ค�าแนะน�าและถ้อยแถลงจากผู้ผลิต
HeartSine samaritan PAD เหมาะส�าหรับใช้งานโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือส�าหรับใช้งานใน
ครัวเรือน ไม่ควรใช้ใกล้กับเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ เช่น อุปกรณ์ผ่าตัดที่มีความถี่สูง ระบบเรดาร์ หรือ
เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ หรือในพื้นที่ที่มีอุปกรณ์ฉายภาพทางแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

HeartSine samaritan PAD ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ใน
ตาราง 7 ด้านล่างและในตารางที่ 8 ในหน้าถัดไป ผู้ใช้ HeartSine samaritan PAD ควรตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าได้ใช้งานอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว

ประสิทธิภาพในการท�างานที่จ�าเป็นของ HeartSine samaritan PAD คือการกระตุกหัวใจหลังจาก
วิเคราะห์พบอาการหัวใจเต้นผิดปกติที่สามารถช็อตไฟฟ้าได้/ไม่ได้ตามผลการวินิจฉัยที่ได้ รวมทั้ง
ด�าเนินการภายใต้ค�าแนะน�าของผู้ควบคุมเครื่องอย่างเหมาะสม การท�างานนอกเหนือจากเงื่อนไข
แวดล้อมที่ระบุในตารางที่ 8 อาจท�าให้การอ่านค่า ECG ผิดพลาด และเกิดการรบกวนสัญญาณเสียง
และภาพที่แจ้ง หรือท�าให้ไม่สามารถให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม

ไม่มีขั้นตอนการดูแลรักษาเป็นพิเศษใด ๆ ที่ก�าหนดไว้เพื่อรับรองการท�างานตามวัตถุประสงค์ในการ
ท�างานและเงื่อนไขด้านความปลอดภัยเบื้องต้นของ samaritan PAD ในส่วนของสัญญาณรบกวน
ทางแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างการใช้งานอุปกรณ์นี้

ตาราง 7 การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

การทดสอบการแผ่รังสี การปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนด

สภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า – ค�าแนะน�า

RF CISPR 11 Group 1 Class B HeartSine samaritan PAD ใชพ้ลังงาน RF เทา่นัน้ส�ารับการ
ท�างานภายใน Therefore, its RF emissions are very low 
and are not likely to cause any interference in nearby 
electronic equipment.

HeartSine samaritan PAD เหมาะส�าหรับการใช ใ้นทกุพืน้ที่ ทั้ง
ภายในอาคารและกบัเครือขา่ยทีต่อ่กบัแหลง่จา่ยไฟสาธารณะแรง
ดนัต�า่ทีจ่า่ยไฟใหแ้กอ่าคารเพือ่ใชก้บัครัวเรือน

การแพรฮ่ารม์อนิค
IEC/EN 61000-3-2

ไมเ่กีย่วขอ้ง

การกระเพือ่มของแรงดนัไฟฟา้/
การกระเพือ่มของสนามแมเ่หลก็
IEC/EN 61000-3-3

ไมเ่กีย่วขอ้ง



ตาราง 8 ภูมิคุม้กนัคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้

การทดสอบภูมิคุม้กนั ระดบัการทดสอบ IEC 60601 ระดบัการปฏบิติัตามขอ้ก�าหนด สภาพแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟา้ – ค�าแนะน�า

การถา่ยประจไุฟฟา้สถติ (ESD)
IEC/EN 61000-4-2

± 8kV การสัมผสั
± 15kV อากาศ

± 8kV การสัมผสั
± 15kV อากาศ

ไมม่เีงือ่นไขพเิศษส�าหรับการถา่ยประจไุฟฟา้สถติ

การเกดิแรงดนัไฟฟา้เกนิชั่วครู ่
แบบรวดเร็ว
IEC/EN 61000-4-4

ไมเ่กีย่วขอ้ง ไมเ่กีย่วขอ้ง

ไฟกระชาก, สายสง่กบัสายสง่
IEC/EN 61000-4-5

ไมเ่กีย่วขอ้ง ไมเ่กีย่วขอ้ง

ไฟกระชาก, สายสง่กบักราวด์
IEC/EN 61000-4-5

ไมเ่กีย่วขอ้ง ไมเ่กีย่วขอ้ง

แรงดนัตก ไฟขาดหายหรือผนัแปร
ท่ีแนวจา่ยไฟ
IEC/EN 61000-4-11

ไมเ่กีย่วขอ้ง ไมเ่กีย่วขอ้ง

ความถีก่�าลังไฟ  
(50/60Hz) สนามแมเ่หลก็  
IEC/EN 61000-4-8

30A/m 30A/m สนามแมเ่หลก็ความถีก่�าลังไฟควรอยูร่ะดบัปกตใินสภาพ
แวดลอ้มของต�าแหนง่ทีต่ั้งส�าหรับใชง้านทางพาณชิยห์รือ
โรงพยาบาลทั่วไป

ไมม่เีงือ่นไขพเิศษส�าหรับสว่นการใชง้านทีไ่ม ่ใชเ่ชิง
พาณชิย/์ไม ่ใชส่ถานพยาบาล

RF ทีแ่ผร่ังสี
IEC/EN 61000-4-3

10 V/m
80MHz – 2.7GHz

10V/ma

80MHz – 2.7GHz
80% AM
5Hz การผสมสญัญาณ

20V/mb

80MHz – 2.7GHz
80% AM
5Hz การผสมสญัญาณ

ไมค่วรใชร้ะบบวทิยสุือ่สารแบบพกพาใกลก้บั HeartSine 
samaritan PAD รวมทั้งสายเชือ่มตอ่ในระยะทีใ่กลก้วา่ที่
แนะน�าตามทีค่�านวณภายใตส้มการความถีต่วัสง่สญัญาณ 
หรือ 30 ซม. พจิารณาตามระยะที่มากกวา่c

อาจเกดิสญัญาณรบกวนในพืน้ทีข่อง    
อปุกรณท์ี่มเีครื่องหมายนีก้�ากบั

RF ทีน่�าไฟฟา้
IEC/EN 61000-4-6

3V rms ภายนอก ISM และของแถบความถี่
สญัญาณวทิยสุมคัรเลน่d

6V rms ภายใน ISM และของแถบความถี่
สญัญาณวทิยสุมคัรเลน่d

6V rms 1.8MHz ถึง 80MHz
80% AM, การผสมสญัญาณ 5Hz

ภาคผนวก C ข้อมูลทางเทคนิค
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SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้

การทดสอบภูมิคุม้กนั ระดบัการทดสอบ IEC 60601 ระดบัการปฏบิติัตามขอ้ก�าหนด สภาพแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟา้ – ค�าแนะน�า

การถา่ยประจไุฟฟา้สถติ (ESD)
IEC/EN 61000-4-2

± 8kV การสัมผสั
± 15kV อากาศ

± 8kV การสัมผสั
± 15kV อากาศ

ไมม่เีงือ่นไขพเิศษส�าหรับการถา่ยประจไุฟฟา้สถติ

การเกดิแรงดนัไฟฟา้เกนิชั่วครู ่
แบบรวดเร็ว
IEC/EN 61000-4-4

ไมเ่กีย่วขอ้ง ไมเ่กีย่วขอ้ง

ไฟกระชาก, สายสง่กบัสายสง่
IEC/EN 61000-4-5

ไมเ่กีย่วขอ้ง ไมเ่กีย่วขอ้ง

ไฟกระชาก, สายสง่กบักราวด์
IEC/EN 61000-4-5

ไมเ่กีย่วขอ้ง ไมเ่กีย่วขอ้ง

แรงดนัตก ไฟขาดหายหรือผนัแปร
ท่ีแนวจา่ยไฟ
IEC/EN 61000-4-11

ไมเ่กีย่วขอ้ง ไมเ่กีย่วขอ้ง

ความถีก่�าลังไฟ  
(50/60Hz) สนามแมเ่หลก็  
IEC/EN 61000-4-8

30A/m 30A/m สนามแมเ่หลก็ความถีก่�าลังไฟควรอยูร่ะดบัปกตใินสภาพ
แวดลอ้มของต�าแหนง่ทีต่ั้งส�าหรับใชง้านทางพาณชิยห์รือ
โรงพยาบาลทั่วไป

ไมม่เีงือ่นไขพเิศษส�าหรับสว่นการใชง้านทีไ่ม ่ใชเ่ชิง
พาณชิย/์ไม ่ใชส่ถานพยาบาล

RF ทีแ่ผร่ังสี
IEC/EN 61000-4-3

10 V/m
80MHz – 2.7GHz

10V/ma

80MHz – 2.7GHz
80% AM
5Hz การผสมสญัญาณ

20V/mb

80MHz – 2.7GHz
80% AM
5Hz การผสมสญัญาณ

ไมค่วรใชร้ะบบวทิยสุือ่สารแบบพกพาใกลก้บั HeartSine 
samaritan PAD รวมทั้งสายเชือ่มตอ่ในระยะทีใ่กลก้วา่ที่
แนะน�าตามทีค่�านวณภายใตส้มการความถีต่วัสง่สญัญาณ 
หรือ 30 ซม. พจิารณาตามระยะที่มากกวา่c

อาจเกดิสญัญาณรบกวนในพืน้ทีข่อง    
อปุกรณท์ี่มเีครื่องหมายนีก้�ากบั

RF ทีน่�าไฟฟา้
IEC/EN 61000-4-6

3V rms ภายนอก ISM และของแถบความถี่
สญัญาณวทิยสุมคัรเลน่d

6V rms ภายใน ISM และของแถบความถี่
สญัญาณวทิยสุมคัรเลน่d

6V rms 1.8MHz ถึง 80MHz
80% AM, การผสมสญัญาณ 5Hz
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หมายเหตุ 1:  แนวทางดงักลา่วอาจไมไ่ด ใ้ชก้บั
ทกุกรณี การกระจายตวัของคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้
จะไดร้ับผลกระทบจากการดดูซบัและการสะทอ้น
จากสิ่งตา่งๆ เชน่ โครงสรา้ง วตัถุ และผูค้น
a ระดับการทดสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่

ระบุเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในเบื้องต้นและท�างาน
ได้ตามที่ก�าหนด

b ระดับการทดสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพตามเงื่อนไข
เพิ่มเติม เช่น IEC60601-2-4 ในส่วนของการช็อต
ไฟฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจ

c  ความแรงของสนามพลังจากตัวส่งสัญญาณแบบติดตั้ง
กับที่ส�าหรับโทรศัพท์มือถือ วิทยุสมัครเล่น วิทยุ FM 
และ AM หรือสัญญาณโทรทัศน์ไม่สามารถคาดการณ์
ได้ในทางทฤษฎีอย่างแม่นย�า ในกรณีนี้ ควรตรวจสอบ
จุดที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อประเมินองค์ประกอบ
ทางแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเหมาะสม หากความแรงของ
สนามพลังที่คาดว่าจะใช้ HeartSine samaritan PAD 
เกินกว่ามาตรฐาน RF ที่ก�าหนดข้างต้น ให้ตรวจสอบ
ด้วยว่าอุปกรณ์ท�างานได้ตามปกติหรือไม่ หากพบการ
ท�างานที่ผิดปกติ ให้ลองย้ายต�าแหน่งของ HeartSine 
samaritan PAD หากสามารถท�าได้ 

d  แถบความถี่ ISM (industrial, scientific and 
medical) ระหว่าง 0.15 MHz และ 80 MHz จะอยู่
ที่ 6.765 MHz ถึง 6.795 MHz; 13.553 MHz ถึง 
13.567 MHz; 26.957 MHz ถึง 27.283 Mhz และ 
40.66 MHz ถึง 40.70 MHz แถบความถี่ของวิทยุ
สมัครเล่นระหว่าง 0.15 MHz และ 80 MHz จะอยู่ที่ 
1.8 MHz ถึง 2.0 MHz, 3.5 Mhz ถึง 4.0 MHz, 5.3 
MHz ถึง 5.4 MHz, 7 MHz ถึง 7.3 MHz, 10.1 MHz 
ถึง 10.15 MHz, 14 MHz ถึง 14.2 MHz, 18.07 MHz 
ถึง 18.17 MHz, 21.0 MHz ถึง 21.4 MHz, 24.89 
MHz ถึง 24.99 MHz, 28.0 MHz ถึง 29.7 MHz และ 
50.0 MHz ถึง 54.0 MHz



ต่อไปนี้เป็นเสียงแจ้งที่คุณจะได้ยินจาก HeartSine samaritan PAD จะมีการระบุแบบจ�าลองที่ใช้
การแจ้งเตือนด้วยเสียงที่ก�าหนด อ่านวิธีใช้การแจ้งเตือนด้วยเสียงล่วงหน้าเพื่อท�าความคุ้นเคยกับ
ประเภทของค�าแนะน�าที่ให้มา

ส�าหรับผู้ป่วยทั้งมหด

การแจ้งเตือน SAM 
350P

SAM 
360P

SAM 
500P

“ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์” 4 4 4

“ถอดเสื้อผ้าออกจากหน้าอกของผู้ป่วยเพื่อเปิดให้เห็นผิวหนัง” 4 4 4

“ดึงแถบสีเขียวเพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์” 4 4 4

“ลอกแผ่นแปะหน้าอกออกจากซอง” 4 4 4

“แปะแผ่นแปะหน้าอกลงบนหน้าอกโล่ง ๆ ของผู้ป่วยดังแสดงในรูป” 4 4 4

“กดแผ่นแปะหน้าอกให้ติดผิวหนังของผู้ป่วยให้สนิท” 4 4 4

“ก�าลังประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจ อย่าแตะต้องตัวผู้ป่วย” 4 4 4

“ก�าลังวิเคราะห์ อย่าแตะต้องตัวผู้ป่วย” 4 4 4

“ตรวจพบความเคลื่อนไหว” 4

“ตรวจสอบแผ่นขั้วไฟฟ้า” 4 4 4

ภาคผนวก D การแจ้งเตือนด้วยเสียง

D-1



SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้

D-2
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 เสียงแจ้ง

ส�าหรับผู้ป่วยทั้งมหด

การแจ้งเตือน SAM 
350P

SAM 
360P

SAM 
500P

CPR Advisor

“กดให้เร็วขึ้น” * 4

“กดให้ช้าลง” * 4

“กดให้แรงขึ้น” * 4

“กดก�าลังพอดีแล้ว” * 4

หากไม่จ�าเป็นต้องท�าการช็อตด้วยไฟฟ้า

“ไม่ต้องกระตุ้นหัวใจ” 4 4 4

“เริ่มต้นท�า CPR” 4 4 4

“แตะต้องตัวผู้ป่วยได้แล้ว” 4 4 4

“วางมือประสานซ้อนทับกันลงบนกลางหน้าอก” * 4 4 4

“กดลงบนหน้าอกตรง ๆ ตามจังหวะของเสียงสัญญาณ” * 4 4 4

“ตั้งสติดี ๆ อย่าตื่นตระหนก” * 4 4 4

                     (ต่อ) →



D-3

ภาคผนวก D การแจ้งเตือนด้วยเสียง

ส�าหรับผู้ป่วยทั้งมหด

การแจ้งเตือน SAM 
350P

SAM 
360P

SAM 
500P

หากจ�าเป็นต้องท�าการช็อตด้วยไฟฟ้า

“อย่าเข้าไปประชิดตัวผู้ป่วย ช็อคด้วยไฟฟ้า” 4 4 4

“อย่าเข้าไปประชิดตัวผู้ป่วย กดปุ่ม Orange Shock ซึ่ง
เป็นปุ่มสีส้มเดี๋ยวนี้” 4 4

“อย่าเข้าไปประชิดตัวผู้ป่วย จะท�าการกระตุ้นใน สาม, 
สอง, หนึ่ง” 4

“กระตุ้นหัวใจแล้ว” 4 4 4

“เริ่มต้นท�า CPR” 4 4 4

“แตะต้องตัวผู้ป่วยได้แล้ว” 4 4 4

“วางมือประสานซ้อนทับกันลงบนกลางหน้าอก” * 4 4 4

“กดลงบนหน้าอกตรง ๆ ตามจังหวะของเสียงสัญญาณ” * 4 4 4

“ตั้งสติดี ๆ อย่าตื่นตระหนก” * 4 4 4

* ไม่มีเสียงแจ้งหากติดตั้ง Pediatric-Pak
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