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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) ต้องใช้ด้วยกันกับ 
Pad-Pak หรือ Pediatric-Pak จะมีการระบุข้อบ่งช้ีในการใช้ง
านแต่ละรายการกับผู้ประสบภัยท่ีมีภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับ
พลันซ่ึงแสดงอาการต่อไปน้ี:

• หมดสติ 
• ไม่หายใจ
• ไม่มีการไหลเวียนโลหิต (ไม่มีชีพจร)

อุปกรณ์แต่ละช้ินผลิตข้ึนสำาหรับใช้กับผู้ป่วยท่ีมีอายุ
มากกว่า 8 ปีหรือมีน้ำาหนักมากกว่า 25 กก. (55 ปอนด์) 
เม่ือใช้งานกับ Pad-Pak สำาหรับผู้ใหญ่ (Pad-Pak-01, Pad-
Pak-03, Pad-Pak-07) และใช้สำาหรับเด็กท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ถึง 
8 ปีหรือมีน้ำาหนักไม่เกิน 25 กก. (55 ปอนด์) เม่ือใช้งานกับ 
Pediatric-Pak (Pad-Pak-02, Pad-Pak-04) และอุปกรณ์น้ียังใ
ช้สำาหรับผู้ป่วยบนอากาศยานปีกตรึงทางพาณิชย์โดยใช้
งานกับ Pad-Pak สำาหรับผู้ใหญ่ (Pad-Pak-07) ซ่ึงเป็นไปตาม
ข้อกำาหนดการรับรองมาตรฐาน TSO/ETSO

ข้อห้ามสำาหรับการใช้งาน
ห้ามใช้ HeartSine samaritan PAD ในการรักษาผู้ป่วยหากผู้
ป่วยมีการตอบสนองหรือมีสติอยู่

ผู้ใช้เป้าหมาย
อุปกรณ์แต่ละช้ินผลิตข้ึนเพ่ือให้บุคลากรท่ีได้รับการฝึกอ
บรมการใช้งานแล้วเป็นผู้ใช้งาน

หมายเหตุ: อุปกรณ์แต่ละช้ินผลิตข้ึนเพ่ือให้บุคคลท่ัวไปเ
ป็นผู้ใช้งาน ผู้ใช้ควรจะต้องผ่านการอบรม CPR และการใช้ 
AED มาแล้ว อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ผู้ช่วยเหลือท่ีเป็นบุคคลท่ัวไปซ่ึงไม่เคยได้รับการฝึกก็สา
มารถใช้ HeartSine samaritan PAD ได้ 

ข้อบ่งชี้ในการใช้งาน้
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SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้

คำาเตือน
ผู้ป่วยท่ีเหมาะสำาหรับการรักษา
HeartSine samaritan PAD ได้รับการออกแบบให้ใช้งานกั
บผู้ป่วยท่ีหมดสติและไม่มีการตอบสนอง หากผู้ป่วยมีกา
รตอบสนองหรือมีสติอยู่ อย่าใช้ HeartSine samaritan PAD 
เพ่ือดำาเนินการรักษา

HeartSine samaritan PAD ใช้แบตเตอร่ีและชุดข้ัวไฟฟ้า
ท่ีใช้แทนกันได้ช่ือว่า Pad-Pak HeartSine samaritan PAD 
ท่ีใช้ร่วมกับ Pad-Pak สำาหรับผู้ใหญ่เหมาะสำาหรับใช้งานกั
บผู้ป่วยท่ีมีน้ำาหนักมากกว่า 25 กก. (55 ปอนด์) หรือเทียบเ
ท่าเด็กท่ีมีอายุมากกว่าแปดปีข้ึนไป

สำาหรับการใช้งานกับเด็กท่ีอายุน้อย (ต้ังแต่ 1 ถึง 8 ปี) 
ให้ถอด Pad-Pak สำาหรับผู้ใหญ่และติดต้ัง Pediatric-Pak 
หากไม่มี Pediatric-Pak หรือเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าท่ีเห
มาะสมอ่ืน ๆ คุณสามารถใช้ Pad-Pak ของผู้ใหญ่แทนได้

หากคุณใช้ Pad-Pak สำาหรับผู้ใหญ่กับผู้ป่วยเด็ก ก็ไม่ต้อง
ปฏิบัติตามเสียงแจ้งเตือนใด ๆ เก่ียวกับอัตราการทำา CPR 
โดย SAM 500P CPR Advisor ปัจจุบันใช้สำาหรับแจ้งข้อมูลส
ำาหรับผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ใหญ่เท่าน้ัน

อย่าทำาให้การรักษาล่าช้า  
อย่าทำาให้การรักษาล่าช้าโดยการพยายามตรวจสอบอายุ
และน้ำาหนักท่ีแท้จริงของผู้ป่วย

ความเส่ียงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
HeartSine samaritan PAD จะทำาการช็อตไฟฟ้าเพ่ือทำากา
รรักษาท่ีอาจเกิดอันตรายร้ายแรงท้ังต่อตัวผู้ใช้หรือผู้ท่ีอยู่
รอบข้าง โปรดระมัดระวังไม่ให้มีคนสัมผัสตัวผู้ป่วยเม่ือทำา
การช็อตไฟฟ้า

อย่าเปิดหรือซ่อมแซม
HeartSine samaritan PAD ไม่มีช้ินส่วนท่ีสามารถซ่อ
มแซมได้ อย่าเปิดหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ เน่ืองจากอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้ 
หากสงสัยว่าอุปกรณ์ชำารุดเสียหาย ให้เปล่ียน HeartSine 
samaritan PAD ใหม่

หลีกเล่ียงแก๊สท่ีระเบิดหรือติดไฟได้
HeartSine samaritan PAD สามารถใช้งานกับระบบหน้ากา
กออกซิเจนได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เพ่ือหลีกเล่ี
ยงความเส่ียงของการเกิดระเบิด ขอแนะนำาให้คุณอย่าใช้ 
HeartSine samaritan PAD ในบริเวณท่ีมีแก๊สท่ีระเบิดได้ 
ซ่ึงรวมถึง ยาชาท่ีติดไฟได้หรือออกซิเจนเข้มข้น

อย่าสัมผัสผู้ป่วยระหว่างการวิเคราะห์
การสัมผัสผู้ป่วยระหว่างข้ันตอนการวิเคราะห์เพ่ือทำาการ
รักษาอาจทำาให้เกิดการรบกวนข้ันตอนการวินิจฉัย หลีกเ
ล่ียงการสัมผัสผู้ป่วยในขณะท่ี HeartSine samaritan PAD 
กำาลังทำาการวิเคราะห์ผู้ป่วย อุปกรณ์จะแจ้งให้คุณทราบว่า
เม่ือใดท่ีปลอดภัยในการสัมผัสกับผู้ป่วย

เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (SAM 360P)
SAM 360P คือ เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 
ในกรณีท่ีจำาเป็น เคร่ืองจะช็อตไฟฟ้าผู้ป่วยโดยไม่มีการแ
ทรกแซงจากผู้ใช้

การทำางานของระบบแจ้งการทำา CPR (SAM 500P) 
CPR Advisor ใช้สำาหรับผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ใหญ่เท่าน้ัน หากใช้ 
Pediatric-Pak การทำางานของ CPR Advisor จะถูกปิดใช้งาน 
ในกรณีน้ี ผู้ให้การช่วยเหลือจะได้รับแจ้งให้เร่ิมการทำา 
CPR สอดคล้องกับเมโทรนอมและไม่ได้รับคำาแนะนำาใด ๆ 
จาก CPR Advisor

คำาเตือนและข้อควรระวัง
คำาเตือนและข้อควรระวัง
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อาจถูกสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนได้ 
อุปกรณ์ส่ือสารสัญญาณ RF แบบพกพา 
(รวมท้ังอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น สายอากาศ) 
ไม่ควรอยู่ในระยะต่ำากว่า 30 ซม. (12 น้ิว) จาก HeartSine 
samaritan PAD และสายเช่ือมต่อตามท่ีผู้ผลิตระบุ ไม่เช่นน้ั
นประสิทธิภาพของอุปกรณ์อาจลดลง

การใช้งานผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งหรือผลิตภัณฑ์จา
กภายนอก
ห้ามใช้ HeartSine samaritan PAD, Pad-Pak หรือ Pediatric-
Pak กับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งหรือผลิตภัณฑ์ท่ีเทียบเ
ท่าจากภายนอก การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสริม 
ทรานส์ดิวเซอร์ และสายต่อท่ีไม่ได้ระบุหรือจัดหาโดย 
HeartSine Technologies อาจทำาให้มีการปล่อยคล่ืนแม่เหล็
กไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ความทนต่อคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของอุปกร
ณ์ลดลง และทำาให้การทำางานผิดพลาด 

การใช้อุปกรณ์
ไม่ควรใช้ HeartSine samaritan PAD 
ติดกับหรือวางซ้อนกับอุปกรณ์อ่ืน เน่ืองจากอาจทำาให้ก
ารทำางานผิดพลาดได้ หากจำาเป็นต้องใช้ในลักษณะน้ี 
ควรมีการสังเกต HeartSine samaritan PAD และอุปกรณ์อ่ืน
ว่าทำางานได้ตามปกติหรือไม่

การใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์อ่ืน ๆ 
ถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์การแพทย์ท่ีไม่มี
ป้องกันการ กระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าออกจากตัวผู้ป่วยก่อน
จะใช้งาน HeartSine samaritan PAD

การใช้ร่วมกับเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ 
เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจไม่ควรท่ีจะส่งผลต่อการทำางาน
ของ AED อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียห
ายต่อเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ขอแนะนำาให้แปะแผ่นข้ัวไ
ฟฟ้าให้ห่างจากเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอย่างน้อย 8 ซม. 
(3.1 น้ิว) บริเวณเน้ือนูนท่ีมีแผลผ่าตัดซ่ึงสังเกตเห็นได้ง่ายจ
ะเป็นเคร่ืองบ่งบอกว่าใส่อุปกรณ์ไว้ท่ีตำาแหน่งใด1

ข้อควรระวัง
การวางตำาแหน่งแผ่นข้ัวไฟฟ้าท่ีถูกต้อง
การวางตำาแหน่งแผ่นข้ัวไฟฟ้า HeartSine samaritan 
PAD ท่ีถูกต้องเป็นเร่ืองจำาเป็นมาก คุณต้องศึกษาคำาแน
ะนำาท่ีแสดงในหน้า 19-22 และบนอุปกรณ์อย่างละเอียด 
การวางตำาแหน่งไม่ถูกต้อง หรือการมีอากาศ เส้นผม/ขน 
อุปกรณ์ทำาแผล หรือแผ่นบรรเทาอาการระหว่างแผ่นแปะ
และผิวหนังอาจทำาให้ประสิทธิภาพของเคร่ืองกระตุกหัวใ
จไฟฟ้าลดลง อาการผ่ืนแดงท่ีผิวหนังเล็กน้อยหลังจากก
ารช็อตเพ่ือรักษาถือเป็นเร่ืองปกติิ

อย่าใช้แผ่นข้ัวไฟฟ้า หากไม่ได้ซีลปากถุง
Pad-Pak และ Pediatric-Pak เป็นอุปกรณ์แบบใช้เพียง
คร้ังเดียวซ่ึงจะต้องเปล่ียนใหม่หลังจากการใช้งานทุ
กคร้ัง หากถุงท่ีซีลข้ัวไฟฟ้าแตกหรือชำารุดในรูปแบ
บต่าง ๆ หากคุณสงสัยว่า Pad-Pak หรือ Pediatric-Pak 
ชำารุดเสียหาย ให้เปล่ียนใหม่ทันที

ช่วงอุณหภูมิในการทำางาน 
HeartSine samaritan PAD รวมท้ังแบตเตอร่ีและข้ัวไฟฟ้าอ
อกแบบมาให้ทำางานในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 0°C ถึง 50°C 
(32°F ถึง 122°F) การใช้อุปกรณ์นอกช่วงอุณหภูมิน้ีอาจทำาใ
ห้การทำางานผิดพลาดได

คำาเตือนและข้อควรระวัง
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SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้
คำาเตือนและข้อควรระวัง

การป้องการการร่ัวซึม
HeartSine samaritan PAD ได้มาตรฐาน IP56 
ด้านการป้องกันฝุ่นและละอองน้ำา อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐาน IP56 ไม่ได้ครอบคลุมถึงการจุ่มส่ว
นใดส่วนหน่ึงของ HeartSine samaritan PAD 
ลงในน้ำาหรือของเหลวประเภทต่าง ๆ การสัมผัสกับของเห
ลวอาจทำาให้อุปกรณ์เสียหายอย่างร้ายแรงหรือทำาให้เกิด
อันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

การยืดอายุแบตเตอร่ีให้ยาวนาน
อย่าเปิดอุปกรณ์โดยไม่จำาเป็น เน่ืองจากการกระทำาดังกล่
าวอาจลดอายุการสแตนด์บายของอุปกรณ์

การจัดเก็บอุปกรณ์นอกเหนือช่วงอุณหภูมิต้ังแต่ 0°C ถึง 
50°C (32°F ถึง 122°F) อาจลดอายุการใช้งานของ Pad-Pak

การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
อุปกรณ์น้ีผลิตข้ึนเพ่ือใช้งานโดยบุคคลท่ีได้รับการฝึกอบ
รมในการทำางาน

หมายเหตุ: อุปกรณ์น้ีผลิตข้ึนเพ่ือให้บุคคลท่ัวไปเป็นผู้ใ
ช้งาน ผู้ใช้ควรจะต้องผ่านการอบรม CPR และการใช้ AED 
มาแล้ว อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ช่ว
ยเหลือท่ีเป็นบุคคลท่ัวไปซ่ึงไม่เคยได้รับการฝึกก็สามารถ
ใช้ HeartSine samaritan PAD ได้

การบำารุงรักษาปกติ
ตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะ ดูการซ่อมบำารุง ในหน้า 27

การกำาจัดอุปกรณ์อย่างถูกต้อง 
กำาจัดอุปกรณ์ตามข้อกำาหนดของท้องถ่ินหรือประเทศ
ของคุณ หรือติดต่อตัวแทนจำาหน่ายท่ีได้รับอนุญาตเ
พ่ือขอความช่วยเหลือ โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีมีใน 
หลังจากใช้งาน HeartSine samaritan PAD ในหน้า 25

การปฏิบัติตามข้อกำาหนดท้องถ่ิน 
ตรวจสอบกับกรมอนามัยของภาครัฐท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อ
งสำาหรับข้อมูลเก่ียวกับข้อกำาหนดด้านความเป็นเจ้าขอ
งและการใช้งานเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าในพ้ืนท่ีท่ีจะมี
การใช้งาน

ในคู่มือน้ีมีการใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปน้ี:

คำาเตือน: คำาเตือน หมายถึง สถานการณ์หรือการกร
ะทำาท่ีมีผลให้ถึงแก่ชีวิตหรือทำาให้บาดเจ็บร้ายแรง

ข้อควรระวัง: ข้อควรระวัง หมายถึง สถานการณ์หรื
อการกระทำาท่ีอาจทำาให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือทำา
ให้อุปกรณ์เสียหาย

หมายเหตุ: หมายเหตุ บอกข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีควรทราบเก่ีย
วกับการใช้เคร่ืองกระตุกหัวใจ 
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ภาพรวม
ภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน
ภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (SCA) คือ สภาวะท่ีหัวใจห
ยุดสูบฉีดเลือดอย่างมีประสิทธิภาพทันทีทันใดเน่ืองจา
กมีการทำางานผิดปกติของระบบไฟฟ้าของหัวใจ บ่อย
คร้ังท่ีผู้ประสบภัยท่ีมีภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (SCA) 
จะไม่มีสัญญาณเตือนหรืออาการล่วงหน้า นอกจากน้ี 
ภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (SCA) ยังอาจเกิดข้ึนกับบุคคล
ท่ีเคยได้รับการวินิจฉัยเก่ียวกับหัวใจก่อนหน้าน้ี การมีชีวิต
รอดจากภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (SCA) ข้ึนอยู่กับปฏิบั
ติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) อย่างทันทีและมีประสิทธิภาพ

การใช้เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกภายในไม่ก่ีนา
ทีนับจากอาการทรุดลงสามารถช่วยเพ่ิมโอกาสการมีชี
วิตรอดของผู้ป่วยได้อย่างมาก ภาวะหัวใจวายและภาวะ
หัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (SCA) ไม่เหมือนกัน แม้ว่าบางคร้ั
งภาวะหัวใจวายอาจนำาไปสู่การเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
ฉับพลัน (SCA) หากคุณกำาลังมีอาการของภาวะหัวใจวาย 
(เจ็บหน้าอก มีความดัน หายใจไม่อ่ิม รู้สึกแน่นหน้าอกหรือ
ส่วนอ่ืนของร่างกาย) ให้ไปพบแพทย์ทันที 

จังหวะไซนัสและภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัว
จังหวะการเต้นของหัวใจปกติหรือท่ีเรียกว่า จังหวะไซนัส 
จะสร้างกิจกรรมทางไฟฟ้าจึงทำาให้เกิดการหดตัวของกล้
ามเน้ือหัวใจพร้อม ๆ กัน ซ่ึงทำาให้เกิดการไหลเวียนโลหิต
ปกติท่ัวร่างกาย 

ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัว (V-fib หรือ VF) คือ สภ
าวะท่ีมีการบีบตัวของกล้ามเน้ือหัวใจไม่พร้อมกันทำาใ
ห้มีการส่ันระรัวแทนท่ีจะเป็นการบีบตัวอย่างเหมาะสม 
ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัว คือ อาการหัวใจเต้นผิดจั
งหวะท่ีมีการพบบ่อยท่ีสุดในผู้ป่วยท่ีมีภาวะ SCA  
สำาหรับผู้ประสบภัยท่ีมีภาวะ SCA มีความเป็นไปได้ท่ีจะสร้
างจังหวะไซนัสตามปกติใหม่ด้วยวิธีการช็อตไฟฟ้าบริเว
ณหัวใจ วิธีการรักษาน้ีเรียกว่า การกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็ว
ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็ว (VT) คือ อาการหัวใจเต้นเร็วผิด
ปกติชนิดหน่ึงท่ีจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใ
จผิดปกติ ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็ว (VT) จะเร่ิมจากห้อง
ท่ีอยูด้านล่างของหัวใจท่ีเรียกว่า หัวใจห้องล่าง แม้ว่าจะมี
ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็ว (VT) อยู่มากมายหลายประเภท 
แต่อาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติน้ีอาจเป็นภัยคุกคามต่อชี
วิต หากผู้ป่วยไม่มีชีพจรและไม่มีการตอบสนอง หากไม่ไ
ด้รับการรักษาด้วยวิธีกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าทันทีจะทำาให้
เกิดอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติชนิดอ่ืน ๆ ข้ึน

การรักษาโดย AED
มักมีการเข้าใจผิดว่าการทำา CPR เพียงอย่างเดียวและ
การโทรเรียกบริการฉุกเฉินก็เพียงพอแล้ว CPR คือ วิธี
การช่ัวคราวท่ีจะรักษาระดับการไหลเวียนโลหิตและ
ออกซิเจนให้เข้าสู่สมอง CPR เพียงอย่างเดียวจะไม่ท
ำาให้หัวใจกลับไปมีจังหวะการเต้นปกติระหว่างท่ีเกิด
ภาวะ VF หรือ VT ปัจจัยสำาคัญสำาหรับการรอดชีวิต คือ 
การกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และย่ิงรักษาได้เร็วเท่าไร 
ย่ิงดีข้ึนเท่าน้ัน 

การกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า คือ วิธีการรักษาท่ัวไปสำาหรับ
อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต ส่วนให
ญ่แล้วจะเป็นภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัว การกระตุก
หัวใจด้วยไฟฟ้าประกอบด้วยการใช้อุปกรณ์ช็อตหัวใจด้ว
ยไฟฟ้าท่ีเรียกว่า เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้า ซ่ึงจะช่วยฟ้ืนฟู
การบีบตัวของกล้ามเน้ือหัวใจและช่วยให้หัวใจกลับเข้าสู่
จังหวะไซนัสตามปกติด้วยเคร่ืองกระตุ้นหัวใจธรรมชาติข
องร่างกายท่ีอยู่ในหัวใจ
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SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้
ภ
าพ

รวม

HeartSine samaritan PAD จะใช้อัลกอริธึมการวิเคราะห์อ
าการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ECG ของ HeartSine samaritan 
อัลกอริธึมน้ีจะประเมิน ECG ของผู้ป่วยเพ่ือให้แน่ใจว่าการ
รักษาด้วยการช็อตไฟฟ้ามีความเหมาะสมหรือไม่ หากจำา
เป็นต้องใช้การช็อตด้วยไฟฟ้า HeartSine samaritan PAD 
จะทำางานและแนะนำาให้ผู้ใช้กดปุ่มช็อต (SAM 350P/500P) 
หรือจะทำาการช็อตโดยอัตโนมัติ (SAM 360P) หากไม่แนะน
ำาให้ใช้การช็อตด้วยไฟฟ้า อุปกรณ์จะหยุดช่ัวคราวเพ่ือช่ว
ยให้ผู้ใช้สามารถทำา CPR ได้

พึงระลึกไว้ว่า เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้า เช่น HeartSine 
samaritan PAD จะไม่ทำาการช็อตไฟฟ้า เว้นแต่ว่าจำาเป็นต้
องทำาการช็อตไฟฟ้าเพ่ือช่วยชีวิต



8

คู่มือน้ีจะมีคำาแนะนำาสำาหรับ HeartSine samaritan PAD 
ในรุ่นต่อไปน้ี:

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

เก่ียวกับ HeartSine samaritan PAD
HeartSine samaritan PAD ในกลุ่มของ AED ได้รับการออก
แบบให้ทำาการกระตุกหัวใจด้วยการช็อตไฟฟ้าอย่างรวดเร็
วสำาหรับผู้ประสบภัยท่ีมีภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (SCA) 
HeartSine samaritan PAD แต่ละชุดได้รับการออกแบบใ
ห้ทำางานตามข้อกำาหนดร่วมของสภาการกู้ชีพแห่งยุโรป 
(ERC) และสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐฯ (AHA) เก่ียวกับปฏิ
บัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) และการอภิบาลโรคหัวใจและ
หลอดเลือดฉุกเฉิน (ECC)

แม้ว่า HeartSine samaritan PAD ทุกรุ่นมีการใช้งานคล้ายค
ลึงกันมาก แต่ก็มีความแตกต่างเฉพาะตัวระหว่างรุ่นต่าง ๆ 
ตามท่ีแสดงในตาราง 1 ด้านล่าง

SAM 350P คือเคร่ืองกระตุกหัวใจก่ึงอัตโนมัติ SAM 360P คือ
เคร่ืองกระตุกหัวใจอัตโนมัติและ SAM 500P คือเคร่ืองกระตุ
กหัวใจก่ึงอัตโนมัติพร้อม CPR Advisor ในตัว 

คำาเตือน: SAM 360P คือ เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟ
ฟ้าชนิดอัตโนมัติ ในกรณีท่ีจำาเป็น เคร่ืองจะช็อตไฟ
ฟ้าผู้ป่วยโดยไม่มีการแทรกแซงจากผู้ใช้

CPR เมโทรนอม
เม่ือ HeartSine samaritan PAD แนะนำาคุณให้ทำา 
CPR คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณพร้อมไฟสถ
านะ สัมผัสได้อย่างปลอดภัย (Safe to Touch) 
ในอัตราท่ีเป็นไปตามข้อกำาหนด 2015 ERC/AHA 
ในขณะท่ีทำางานเป็น CPR เมโทรนอม คุณสมบัติน้ีจะแนะ
นำาคุณเก่ียวกับอัตราในการกดหน้าอกของผู้ป่วยระหว่าง
การทำา CPR 

บทนำา

คุณสมบัติการทำางาน SAM 350P SAM 360P SAM 500P

การช็อตด้วยไฟฟ้า กึ่งอัตโนมัติ อัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ

อายุการใช้งานแบตเตอรี่และขั้วไฟฟ้าสี่ปี ✔ ✔ ✔

ไฟแสดงสถานะทั้งภาพและเสียง ✔ ✔ ✔

การฝึกสอน CPR โดยใช้เมโทรนอม ✔ ✔ ✔

CPR Advisor ✔

ใช้ได้กับผู้ป่วยเด็ก (ร่วมกับ Pediatric Pad-Pak) ✔ ✔ ✔

ตาราง 1 HeartSine samaritan PAD AED
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SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้

CPR Advisor
ขณะทำา CPR ให้แก่ผู้ประสบเหตุหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 
การกดหน้าอกของผู้ป่วยอย่างเหมาะสมถือเป็นปัจจัยท่ีส
ำาคัญเช่นกัน หากการทำา CPR ดีพอ โอกาสท่ีจะฟ้ืนชีพผู้ป่ว
ยก็จะเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย

ผลการวิจัยพบว่าผู้ปฏิบัติงานท่ีไม่มีประสบการณ์มักจะทำา 
CPR ได้ไม่สมบูรณ์

SAM 500P พร้อม CPR Advisor จะคอยแจ้งข้อมูลแก่ผู้
ช่วยเหลือเก่ียวกับแรงท่ีต้องใช้และอัตราการทำา CPR 
สำาหรับผู้ประสบเหตุ SAM 500P ใช้การวัดความต้านทา
นไฟฟ้าของคล่ืนไฟฟ้าเพ่ือวิเคราะห์แรงและอัตรากา
รกดช่วงอกเพ่ือให้ผู้ใช้กดให้หนักข้ึน เร็วข้ึนหรือช้าลง 
หรือเพ่ือกดหน้าอกต่อไปตามแนวทางในการกู้ชีพข
อง ERC/AHA โดย SAM 500P ใช้ท้ังสัญญาณเสียงและภ
าพเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบแรงและอัตราการทำา CPR 
ท่ีเหมาะสม ดูรายละเอียดในหัวข้อ ข้อมูลด้านเทคนิค 
จากภาคผนวก C ในหน้า C-9 

คำาเตือน: CPR Advisor ใช้สำาหรับผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ใ
หญ่เท่าน้ัน หากใช้ Pediatric-Pak การทำางานของ CPR 
Advisor จะถูกปิดใช้งาน ในกรณีน้ี ผู้ให้การช่วยเหลือ
จะได้รับแจ้งให้เร่ิมการทำา CPR สอดคล้องกับเมโทรน
อมและไม่ได้รับคำาแนะนำาใด ๆ จาก CPR Advisor

การฝึกอบรมท่ีแนะนำา
SCA คือ สภาวะท่ีต้องมีการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิ
นโดยทันที เน่ืองจากลักษณะของสภาวะน้ีจึงสามารถทำา
การช่วยเหลือได้ก่อนไปขอคำาแนะนำาจากแพทย์

อุปกรณ์น้ีผลิตข้ึนเพ่ือใช้งานโดยบุคคลท่ีได้รับการฝึกอบ
รมในการทำางาน 

หมายเหตุ: อุปกรณ์น้ีผลิตข้ึนเพ่ือให้บุคคลท่ัวไปเป็นผู้ใ
ช้งาน ผู้ใช้ควรจะต้องผ่านการอบรม CPR และการใช้ AED 
มาแล้ว อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ช่ว
ยเหลือท่ีเป็นบุคคลท่ัวไปซ่ึงไม่เคยได้รับการฝึกก็สามารถ
ใช้ HeartSine samaritan PAD ได้ 

หากผู้ใช้งาน HeartSine samaritan PAD ไม่ได้รับการฝึกอบ
รมวิธีการเหล่าน้ี โปรดติดต่อตัวแทนจำาหน่ายท่ีได้รับอนุญ
าตหรือ HeartSine Technologies โดยตรง ซ่ึงพวกเขาสามา
รถจัดให้มีการฝึกอบรมได้ หรือติดต่อกรมอนามัยของภาค
รัฐท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องสำาหรับข้อมูลเก่ียวกับองค์กรฝึกอบร
มท่ีได้รับการรับรองในพ้ืนท่ีของคุณ

บ
ท

นำา
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ไฟแสดงสถานะ
SAM 350P จะพร้อมใช้งา
นเม่ือไฟแสดงสถานะน้ี
กะพริบเป็นสีเขียว

ส่วนประกอบของ SAM 350P
พอร์ตข้อมูล
เสียบสาย USB เข้ากับพอ
ร์ตน้ีเพ่ือดาวน์โหลดข้อมู
ลเหตุการณ์จาก AED  
(ดูภาพท่ี 9 ในหน้า 24)

ปุ่มช็อต
กดปุ่มน้ีเพ่ือทำาการช็
อตไฟฟ้าเพ่ือทำาการรักษา

สัญลักษณ์เก่ียวกับเ
ด็กและผู้ใหญ่
ระบุว่า SAM 350P 
สามารถใช้ร่วมกับท้ัง Pad-Pak 
และ Pediatric-Pak

ไอคอนห้ามสัมผัส/  
ลูกศรแสดงการทำางาน
ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยเม่ือลูกศรแส
ดงการทำางานเหนือไอคอนน้ีกะ
พริบ หมายถึง SAM 350P อาจกำา
ลังทำาการวิเคราะห์จังหวะการเต้
นของหัวใจผู้ป่วยหรือกำาลังชาร์จ
อยู่ หรือกำาลังเตรียมดำาเนินการช็
อตด้วยไฟฟ้า

แถบสีเขียว
ดึงแถบน้ีเพ่ือปล
ดข้ัวไฟฟ้า

Pad-Pak
บรรจุแบตเตอร่ีแล
ะแผ่นข้ัวไฟฟ้า

ลำาโพง
ฟังเสียงแจ้งเตือนด้วยเสีย
งพูดและเมโทรนอม

ปุ่มเปิด/ปิด
กดปุ่มน้ีเพ่ือเปิดหรือ
ปิดอุปกรณ์

ไอคอนสัมผัสได้อย่าง
ปลอดภัย/ลูกศรแสดง
การทำางาน
คุณสามารถสัมผัสตัวผู้ป่
วยเม่ือลูกศรแสดงการทำา
งานรอบไอคอนน้ีกะพริบ

ไอคอนติดแผ่นข้ัวไฟฟ้า/ลูกศรแสดงการทำางาน
ติดแผ่นข้ัวไฟฟ้าเข้ากับผิวหนังส่วนหน้าอกของผู้ป่วยต
ามท่ีระบุเม่ือลูกศรแสดงการทำางานกะพริบ

บทนำา
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ไฟแสดงสถานะ
SAM 360P จะพร้อมใช้งาน
เม่ือไฟแสดงสถานะน้ีกะ
พริบเป็นสีเขียว

ปุ่มเปิด/ปิด
กดปุ่มน้ีเพ่ือเปิดห
รือปิดอุปกรณ์

ไอคอนห้ามสัมผัส/  
ลูกศรแสดงการทำางาน
ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยเม่ือลูกศรแส
ดงการทำางานเหนือไอคอนน้ีกะพ
ริบ หมายถึง SAM 360P อาจกำาลัง
ทำาการวิเคราะห์จังหวะการเต้นข
องหัวใจผู้ป่วยหรือกำาลังชาร์จอยู่ 
หรือกำาลังเตรียมดำาเนินการช็อต
ด้วยไฟฟ้า

ลำาโพง
ฟังเสียงแจ้งเตือนด้วยเสียง
พูดและเมโทรนอม

สัญลักษณ์เก่ียวกับเ
ด็กและผู้ใหญ่
ระบุว่า SAM 360P 
สามารถใช้ร่วมกับท้ัง 
Pad-Pak และ 
Pediatric-Pak

ไอคอนสัมผัสได้อย่าง
ปลอดภัย/ลูกศรแสด
งการทำางาน
คุณสามารถสัมผัสตัวผู้ป
ว่ยเม่ือลูกศรแสดงการท
ำางานรอบไอคอนน้ีกะพริบ

ไอคอนช็อต
กะพริบเพ่ือระบุว่าจะมี
การช็อตไฟฟ้า

พอร์ตข้อมูล
เสียบสาย USB เข้ากับพอร์ต
น้ีเพ่ือดาวน์โหลดข้อมูลเหตุ
การณ์จาก AED
(ดูภาพท่ี 9 ในหน้า 24) 

Pad-Pak
บรรจุแบตเตอร่ี
และแผ่นข้ัวไฟฟ้า

แถบสีเขียว
ดึงแถบน้ีเพ่ือปล
ดข้ัวไฟฟ้า

ไอคอนติดแผ่นข้ัวไฟฟ้า/ลูกศรแสดงการทำางาน
ติดแผ่นข้ัวไฟฟ้าเข้ากับผิวหนังส่วนหน้าอกของผู้ป่วย
ตามท่ีระบุเม่ือลูกศรแสดงการทำางานกะพริบ

ส่วนประกอบของ SAM 360P
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ไฟแสดงสถานะ
SAM 500P จะพร้อมใช้งานเ
ม่ือไฟแสดงสถานะน้ีกะพริ
บเป็นสีเขียว

ปุ่มเปิด/ปิด
กดปุ่มน้ีเพ่ือเปิดห
รือปิดอุปกรณ์

ไอคอนสัมผัสได้อย่างป
ลอดภัย/ ลูกศรแสดงก
ารทำางาน
คุณสามารถสัมผัส
ตัวผู้ป่วยเม่ือลูกศรแสดงการ
ทำางานรอบไอคอนน้ีกะพริบ

ลำาโพง
ฟังเสียงแจ้งเตื
อนด้วยเสียงพู
ดและเมโทรนอม

สัญลักษณ์เก่ียวกับเ
ด็กและผู้ใหญ่
ระบุว่า SAM 500P 
สามารถใช้ร่วมกับท้ัง  
Pad-Pak และ Pediatric-Pak 

ไอคอนห้ามสัมผัส/
ลูกศรแสดงการทำางาน
ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยเม่ือ
ลูกศรแสดงการทำางาน
เหนือไอคอนน้ีกะพริบ 
หมายถึง SAM 500P อา
จกำาลังทำาการวิเคราะห์
จังหวะการเต้นของหัวใ
จผู้ป่วยหรือกำาลังชาร์จ
อยู่ หรือกำาลังเตรียมดำา
เนินการช็อตด้วยไฟฟ้า

ปุ่มช็อต
กดปุ่มน้ีเพ่ือทำาการช็อตไฟ
ฟ้าเพ่ือทำาการรักษา

ไอคอน CPR Advisor
แสดงภาพเก่ียวกับอัตราแ
ละแรงท่ีจะต้องกดท่ีหน้าอ
กระหว่างทำา CPR

พอร์ตข้อมูล
เสียบสาย USB เข้ากับพอร์ตน้ี
เพ่ือดาวน์โหลดข้อมูลเหตุก
ารณ์จาก AED  
(ดูภาพท่ี 9 ในหน้า 24) 

Pad-Pak
บรรจุแบตเตอร่ีและแผ่น
ข้ัวไฟฟ้าแถบสีเขียว

ดึงแถบน้ีเพ่ือปลดข้ัวไฟฟ้า

ไอคอนติดแผ่นข้ัวไฟฟ้า/ลูกศรแสดงการทำางาน
ติดแผ่นข้ัวไฟฟ้าเข้ากับผิวหนังส่วนหน้าอกของผู้ป่วย
ตามท่ีระบุเม่ือลูกศรแสดงการทำางานกะพริบ

ส่วนประกอบของ SAM 500P
บทนำา



SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้

การนำาออกจากกล่องบรรจุ
ตรวจสอบส่ิงของภายในกล่อง ซ่ึงรวมถึง HeartSine 
samaritan PAD, กระเป๋าห้ิว, Pad-Pak, คู่มือผู้ใช้, 
เอกสารการรับประกัน และบัตรรับประกัน

Pad-Pak
Pad-Pak คือ ตลับแบบถอดออกได้และใช้คร้ังเดียวโดยบ
รรจุแบตเตอร่ีและแผ่นข้ัวไฟฟ้าไว้ในชุดเดียวกัน Pad-Pak 
มีจำาหน่ายสองรุ่นดังต่อไปน้ี1:

1. Pad-Pak (สีเทา แสดงในภาพท่ี 1) สำาหรับใช้งานกับผู้ป่ว
ยท่ีมีน้ำาหนักมากกว่า 25 กก. (55 ปอนด์) หรือเทียบเท่าเ
ด็กท่ีมีอายุประมาณแปดปีข้ึนไป

2. อุปกรณ์เสริม Pediatric-Pak (สีชมพู แสดงในภาพท่ี 
2) สำาหรับใช้งานกับเด็กเล็ก (อายุต้ังแต่ 1 ถึง 8 ปี 
และมีน้ำาหนักไม่เกิน 25 กก. (55 ปอนด์)) 

คำาเตือน: อย่าทำาให้การรักษาล่าช้าด้วยการพ
ยายามค้นหาอายุและน้ำาหนักท่ีแท้จริงของผู้ป่วย

การติดตั้ง

ภาพท่ี 2 Pediatric-Pak

ภาพท่ี 1 Pad-Pak สำาหรับผู้ใหญ่

1 Pad-Pak ยังมีจำาหน่ายในรุ่นท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน TSO เพ่ือใ
ช้งานบนอากาศยานปีกตรึงทางพาณิชย์อีกด้วย

การติดตั้ง

13
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การนำา HeartSine samaritan PAD มาใช้งาน
ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปน้ีเพ่ือนำา HeartSine samaritan 
PAD มาใช้งาน: 

1. ตรวจสอบวันหมดอายุ (ปปปป-ดด-วว) 
บนด้านหลังของ Pad-Pak (ดูภาพท่ี 3) 
หากเลยวันหมดอายุแล้ว อย่าใช้งานและต้องเปล่ียน 
Pad-Pak ท่ีหมดอายุใหม่ทันที

 

ปปปป-ดด-วว

ภาพท่ี 3 วันหมดอายุ

2. นำา Pad-Pak ออกจากกล่องและเก็บกล่องบรรจุไว้ 
ในกรณีท่ีคุณต้องการส่งคืน Pad-Pak กลับไปยัง 
HeartSine Technologies 

3. วาง HeartSine samaritan PAD ให้หันหน้าข้ึนบนพ้ืนร
าบและเล่ือน Pad-Pak เข้าไปใน HeartSine samaritan 
PAD (ดูภาพท่ี 4) จนกว่าจะได้ยินเสียง “คลิกสองคร้ัง” 
เพ่ือระบุว่าแถบทางด้านขวาและด้านซ้ายของ Pad-Pak 
เข้าท่ีสนิทแล้ว

ภาพท่ี 4 การเสียบ Pad-Pak

4. ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะสีเขียว (ดูส่วนประกอบเค
ร่ืองรุ่นของคุณในหน้า 10-12) กะพริบเพ่ือแสดงว่ามีการ
ทำางานเพ่ือตรวจสอบตนเองตามปกติและอุปกรณ์พร้อ
มใช้งาน

5. กดปุ่มเปิด/ปิด  เพ่ือเปิด HeartSine samaritan PAD 
คอยฟังแต่ไม่ต้องปฏิบัติตามเสียงเตือน เพ่ือให้แน่ใจว่
าไม่มีการแสดงข้อความแจ้งเตือน และเสียงเตือนของ
อุปกรณ์น้ันเป็นภาษาท่ีต้องการ

 ข้อควรระวัง: อย่าดึงแถบสีเขียวบน Pad-Pak 
ออกในตอนน้ี หากคุณดึงแถบออกและเปิดล้ินชักข้ัว
ไฟฟ้าออกมา คุณอาจต้องเปล่ียน Pad-Pak ใหม่

ให้เปิด HeartSine samaritan PAD 
เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน หากคุณเปิดและปิดเคร่ืองซ้ำา 
ๆ จะเป็นการทำาให้แบตเตอร่ีหมดอายุก่อนเวลาและอ
าจต้องเปล่ียน Pad-Pak ใหม่

การติดตั้ง
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6. กดปุ่มเปิด/ปิด  เพ่ือปิด HeartSine samaritan 
PAD ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสี
เขียว หากคุณไม่ได้ยินเสียงข้อความเตือนและ
ไฟแสดงสถานะยังคงกะพริบเป็นสีเขียวต่อไป 
หมายถึงอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

7. วาง HeartSine samaritan PAD ลงในกล่องบรรจุกันกร
ะแทกท่ีจัดเตรียมไว้ให้ จัดเก็บ HeartSine samaritan 
PAD ให้สามารถมองเห็นและได้ยินเสียงในสถานท่ีท่ี
ปลอดภัย ไม่มีส่ิงกีดขวาง แห้ง และสะอาด จัดเก็บ 
HeartSine samaritan PAD ให้พ้นจากมือเด็กเล็กและสัต
ว์เล้ียง ตรวจสอบว่าได้จัดเก็บอุปกรณ์ตามข้อมูลจำาเพ
าะด้านส่ิงแวดล้อม (ดู ข้อมูลทางเทคนิค ในภาคผนวก 
C ในหน้า C-1)

ข้อควรระวัง: HeartSine Technologies 
ขอแนะนำาให้คุณจัดเก็บ Pad-Pak อะไหล่ไว้ร่วมกับ 
HeartSine samaritan PAD ในส่วนหลังของกล่องบรรจุ
กันกระแทก

8. ลงทะเบียนออนไลน์ หรือกรอกข้อมูลในบัตรรับป
ระกันให้ครบถ้วนและส่งกลับตัวแทนจำาหน่ายท่ีไ
ด้รับอนุญาตหรือ HeartSine Technologies โดยตรง 
(ดูข้อกำาหนดการติดตามผล ในหน้า 26)

9. จัดทำาตารางเวลาการซ่อมบำารุง (ดูการซ่อมบำารุง 
ในหน้า 27)

รายการท่ีต้องจัดเตรียม
ต่อไปน้ีคือรายการของข้ันตอนท่ีจำาเป็นในการต้ังค่า 
HeartSine samaritan PAD:

▫ ข้ันตอนท่ี 1  
  ตรวจสอบวันหมดอายุของ Pad-Pak

▫ ข้ันตอนท่ี 2  
  ติดต้ัง Pad-Pak และตรวจสอบไฟแสดงสถานะสีเขียว

▫ ข้ันตอนท่ี 3   
  เปิด HeartSine samaritan PAD 

เพ่ือตรวจสอบการทำางาน 

▫ ข้ันตอนท่ี 4   
  ปิด HeartSine samaritan PAD

▫ ข้ันตอนท่ี 5  
  จัดเก็บ HeartSine samaritan PAD ในสถานท่ีแห้งและ

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

▫ ข้ันตอนท่ี 6  
  ลงทะเบียน HeartSine samaritan PAD ของคุณ

▫ ข้ันตอนท่ี 7  
 จัดทำาตารางเวลาการซ่อมบำารุง  
 (ดูการซ่อมบำารุง ในหน้า 27)

การติดตั้ง

15
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การใช้งาน HeartSine samaritan PAD
ปฏิบัติตามข้ันตอนเหล่าน้ีในการใช้งาน AED ซ่ึงจะมีคำา
แนะนำาด้วยเสียงทีละข้ันตอน สำาหรับรายการท้ังหมดข
องเสียงแจ้งเตือนของอุปกรณ์ โปรดดูท่ีเสียงแจ้งเตือน 
ในภาคผนวก D

 ข้อควรระวัง: เม่ือตรวจพบจังหวะท่ีไม่ต้องท
ำาการช็อตด้วยไฟฟ้า HeartSine samaritan PAD จะส้ิน
สุดการทำางานและเตรียมพร้อมในสถานะพร้อมใช้
งาน หากมีการตัดสินใจทำาการช็อตด้วยไฟฟ้าก่อ
นหน้าน้ี

1.  นำาส่ิงท่ีเป็นอันตรายออก 
หากจำาเป็น ให้เคล่ือนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานท่ีท่ีปลอดภัย 
หรือกำาจัดส่ิงท่ีก่อให้เกิดอันตรายออกไป

2.  ตรวจสอบการตอบสนอง 
หากผู้ป่วยไม่ตอบสนอง ให้จับไหล่เพ่ือเขย่าตัวผู้ป่วยและ
พูดเสียงดัง ๆ หากผู้ป่วยเร่ิมมีการตอบสนอง อย่าใช้ AED

3.  ตรวจสอบทางเดินหายใจของผู้ประสบเหตุ  
ตรวจสอบว่าไม่มีส่ิงกีดขวางทางเดินหายใจของผู้ป่วย 
ด้วยการเอียงคอ-ศีรษะตามความเหมาะสม

การใช้งาน HeartSine samaritan PAD



SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้

4.  ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์

5.  นำา AED ออกมา 
ขอให้ผู้อ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียงดำาเนินการให้

6.  ทำา CPR  
ในขณะท่ีรอ AED ให้เร่ิมต้นทำา CPR ด้วยการกดลงอย่างแร
งและเร็วด้วยอัตราการกดระหว่าง 100 ถึง 120 คร้ังต่อนาที 
(cpm) และให้มีความลึกประมาณ 5 ถึง 6 ซม. หากคุณคิดว่
าสามารถทำาการช่วยหายใจได้ ให้ทำาการกด 30 คร้ังตามด้
วยการช่วยหายใจสองคร้ัง

7.  เปิด AED 
กดปุ่มเปิด/ปิด  เพ่ือเปิด AED

8.  การรักษาด้วยการกระตุกหัวใจ 
การรักษาโดยการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าจะข้ึน
อยู่กับว่ามีการติดต้ัง Pad-Pak หรือ Pediatric-Pak 
หากผู้ป่วยมีน้ำาหนักต่ำากว่า 25 กก. (55 ปอนด์) 
หรือมีอายุต่ำากว่า 8 ปี ให้ถอด Pad-Pak ออกและใส่ 
Pediatric-Pak แทน แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดอีกคร้ัง (ดู Pediatric-
Pak ในหน้า 21) หากไม่มี Pediatric-Pak คุณสามารถใช้ 
Pad-Pak ได้

การใช้งาน HeartSine sam
aritan PAD
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9.  ปลดเส้ือผ้าบริเวณช่องอกออก 
ถอดเส้ือผ้าบริเวณหน้าอกของผู้ป่วยให้เห็นแต่หน้าอ
กโล่ง ๆ นำาส่ิงท่ีมีโลหะ (ชุดช้ันในหรือเคร่ืองประดับ) 
ออกจากบริเวณท่ีติดแผ่น หากเป็นไปได้

10.  เช็ดหน้าอกของผู้ป่วยให้แห้ง 
เช็ดหน้าอกของผู้ป่วยให้แห้ง หากเปียกหรือช้ืนมาก 
และหากมีขนท่ีหน้าอกมาก ให้โกนขนบริเวณหน้าอกของ
ผู้ป่วยออกในบริเวณท่ีติดต้ังข้ัวไฟฟ้า

11.  ดึงแถบสีเขียว 
ดึงแถบสีเขียวเพ่ือนำาถุงแผ่นข้ัวไฟฟ้าออกจาก AED

12.  เปิดถุงแผ่นข้ัวไฟฟ้า 
ฉีกเพ่ือเปิดถุงแล้วนำาแผ่นข้ัวไฟฟ้าออก

การใช้งาน HeartSine samaritan PAD
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SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้

13.  ติดแผ่นข้ัวไฟฟ้า 
ลอกตัวบุรองออกจากแผ่นข้ัวไฟฟ้าแต่ละแผ่นและติดแผ่
นข้ัวไฟฟ้าเข้ากับผิวหนังส่วนหน้าอกของผู้ป่วยอย่างแน่น
หนา สำาหรับผู้ป่วยท่ีมีอายุ 8 ปีข้ึนไปหรือมีน้ำาหนักมากกว่า 
25 กก. (55 ปอนด์) ให้แปะแผ่นข้ัวไฟฟ้าแผ่นหน่ึงในแนว
นอนทางหน้าอกด้านขวา และวางอีกแผ่นในแนวต้ังบริเ
วณกระดูกซ่ีโครงด้านซ้าย สำาหรับผู้ป่วยท่ีมีอายุต่ำากว่า 
8 ปีหรือมีน้ำาหนักน้อยกว่า 25 กก. (55 ปอนด์) คุณสา
มารถแปะแผ่นข้ัวไฟฟ้าแผ่นหน่ึงตรงกลางหน้าอก 
และวางอีกแผ่นตรงกลางหลัง ดูหน้าท่ี 21-22 สำาหรับคำาแน
ะนำาในการวางตำาแหน่งแผ่นข้ัวไฟฟ้าอย่างละเอียด

   

14.  หากได้ยินเสียงแจ้ง 
หากคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือนให้ติดแผ่นกับผิวหนังบริเวณ
หน้าอกผู้ป่วยจนแน่นดี ให้ตรวจสอบว่า:

•  แปะแผ่นข้ัวไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามตำาแหน่งของแผ่น
ท่ีแสดง

•  แผ่นข้ัวไฟฟ้าต้องไม่สัมผัสกันและต้องห่างกันอย่างน้
อย 2.5 ซม.

•  พ้ืนผิวท้ังหมดของแผ่นข้ัวไฟฟ้าแต่ละแผ่
นต้องติดกับผิวหนัง หากหน้าอกมีขนเยอะ 
ให้โกนขนท่ีหน้าอกออก หากหน้าอกเปียกช้ืน 
ต้องเช็ดให้แห้ง

•  ตรวจสอบว่า Pad-Pak ไม่หมดอายุและมีการเสียบลงใน
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

15. อย่าสัมผัสตัวผู้ป่วย 
เม่ือมีเสียงเตือน ให้ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้สัมผัสตัวผู้ป่ว
ยอยู่

การใช้งาน HeartSine sam
aritan PAD
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16.  ยืนเว้นระยะท่ีเหมาะสมเม่ือได้รับแจ้ง 
เม่ือมีการแจ้งว่าตรวจพบจังหวะท่ีสามารถช็
อตไฟฟ้าได้ ให้ยืนอยู่ห่างจากผู้ป่วยตามท่ี
กำาหนด เม่ือได้รับคำาแนะนำาให้ทำาดังกล่าว 
ให้กดปุ่มช็อตไฟฟ้าสีส้ม (SAM 350P/SAM 500P) 
เพ่ือทำาการช็อตด้วยไฟฟ้า หรือหากใช้รุ่น SAM 360P AED 
จะทำาการช็อตด้วยไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียงพูด
นับถอยหลัง 3, 2, 1

17.  เร่ิมทำา CPR เม่ือได้รับแจ้ง 
เม่ือมีการแจ้งว่าตรวจไม่พบจังหวะท่ีสามารถช็อตไฟฟ้า
ได้ ให้เร่ิมทำา CPR ในการทำาดังกล่าว ให้วางมือสองข้างซ้
อนทับกันไว้ตรงกลางหน้าอกของผู้ป่วย และยืนแขนให้ต
รงกดลงไปอย่างแรงและเร็วในเวลาเดียวกับเมโทรนอม 
ให้ทำา CPR อย่างต่อเน่ืองจนกว่า AED จะเร่ิมทำาการวิเคราะ
ห์จังหวะการเต้นของหัวใจผู้ป่วยอีกคร้ังหน่ึง

ขณะใช้ SAM 500P ให้ทำาตามเสียงแจ้งเตือนจาก CPR 
Advisor ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ CPR Advisor 
ได้จากหน้า C-9

18.  ทวนซ้ำาข้ันตอนจากข้ันตอนท่ี 15 
ทวนซ้ำากระบวนการจากข้ันตอนท่ี 15 
จนกว่าทีมฉุกเฉินจะมาถึง

19.  เม่ือทีมฉุกเฉินเดินทางมาถึง 
เม่ือทีมฉุกเฉินเดินทางมาถึง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเพ่ือปิด 
AED และถอดแผ่นข้ัวไฟฟ้าออก

การใช้งาน HeartSine samaritan PAD
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SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้
Pad-Pak และ Pediatric-Pak

Pad-Pak และ Pediatric-Pak
HeartSine samaritan Pad-Pak และ HeartSine samaritan 
Pediatric-Pak มีแบตเตอร่ีแบบใช้งานคร้ังเดียวและมีตลับข้ั
วไฟฟ้าเพ่ือใช้กับ HeartSine samaritan PAD การรักษาโดย
การกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าจะข้ึนอยู่กับว่ามีการใส่ Pad-Pak 
หรือ Pediatric-Pak หรือไม่

Pad-Pak หรือ Pediatric-Pak จะมีแผ่นกระตุ้นหัวใจแบบกำา
จัดท้ิงได้หน่ึงชุด และแบตเตอร่ีชนิดชาร์จไม่ได้ LiMnO2 
(18V – 1500mAh) หน่ึงก้อน รายการตัวเลือกของ Pad-Pak 
และ Pediatric-Pak จะอยู่ในแผนภาพด้านล่างน้ี

ขอแนะนำาให้เก็บ HeartSine samaritan PAD โดยใส่ Pad-
Pak สำาหรับผู้ใหญ่เอาไว้ และเก็บ Pad-Pak และ Pediatric-
Pak สำารองในกระเป๋าสำาหรับพกพาหรือบริเวณใกล้เคียง 
ควรเก็บ Pad-Pak หรือ Pediatric-Pak ไว้ในซองพลาสติกสำา
หรับป้องกันจนกว่าจะนำามาใช้

หมายเหตุ: เม่ือคุณเปิด HeartSine samaritan PAD โดยใส่ 
Pediatric-Pad เอาไว้คุณควรจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนว่า 
“ผู้ป่วยเด็ก”

หมายเหตุ: Pediatric-Pak มีส่วนประกอบท่ีเป็นแม่เหล็ก 
(ความแข็งแรงของพ้ืนผิว 6,500 เกาส์) หลีกเล่ียงการจัดเก็
บใกล้กับส่ือจัดเก็บข้อมูลท่ีมีความไวต่อแม่เหล็ก

ข้อควรระวัง: สำาหรับใช้งานคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
การใช้ซ้ำาอาจทำาให้อุปกรณ์ไม่สามารถให้การรักษ
าท่ีเหมาะสมและนำาไปสู่ความล้มเหลวในการฟ้ืนชีพ
ผู้ป่วย นอกจากน้ียังอาจนำาไปสู่การติดเช้ือข้ามระห
ว่างผู้ป่วย  

คำาเตือน: ห้ามใช้หาก Pad-
Pak ถูกเปิดไว้หรือชำารุดเสียหาย 
ซ่ึงอาจส่งผลให้เจลข้ัวไฟฟ้าแห้ง ข้ัวไฟฟ้าจะเก็บอ
ยู่ในฟอยล์ป้องกันและควรเปิดขณะใช้งานเท่าน้ัน 
หากข้ัวไฟฟ้าเสียหาย ให้เปล่ียนใหม่ทันที

คำาเตือน: ห้าม'ใช้กับผู้ป่วยท่ีมีอายุต่ำาหว่าห
น่ึงปี

คำาเตือน: อย่าทำาให้การรักษาล่าช้า หากคุณ
ไม่แน่ใจเก่ียวกับอายุและน้ำาหนักท่ีแท้จริง หากไม่มี 
Pediatric-Pak คุณสามารถใช้ Pad-Pak ได้

คุณสมบัติการทำางาน Pad-Pak Pediatric-Pak  Pad-Pak สำาหรับการบิน  
(ได้รับการรับรองมาตรฐาน TSO/ETSO) 

สี เทา ชมพู เทา (มีสัญลักษณ์เคร่ืองบิน)

อายุและน้ำาหนักของผู้ป่วย
เป้าหมาย

ผู้ใหญ่และเด็ก
อายุ > 8 ปี และหนัก > 55 

ปอนด์ (25 กก.)

เด็กอายุ 1 – 8 ปี หรือหนัก < 
55 ปอนด์ (25 กก.)

ผู้ใหญ่และเด็ก
อายุ > 8 ปี และหนัก > 55 ปอนด์ (25 กก.)

พลังงาน การช็อต 1: 150J; 
การช็อต 2: 150J;
การช็อต 3: 200J

การช็อต 1: 50J; 
การช็อต 2: 50J; 
การช็อต 3: 50J

การช็อต 1: 150J; 
การช็อต 2: 150J; 
การช็อต 3: 200J

ใช้บนอากาศยาน ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่: อากาศยานปีกตรึงทางพาณิชย์
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สำาหรับผู้ใหญ่ 
สำาหรับผู้ป่วยท่ีมีอายุ 8 ปีข้ึนไปหรือมีน้ำาหนักมากกว่า 25 
กก. (55 ปอนด์) ให้วางข้ัวไฟฟ้าลงบนหน้าอกของผู้ป่วยโด
ยตรง ตามท่ีแสดงในภาพท่ี 5 

สำาหรับบุคคลท่ีมีหน้าอกใหญ่ ให้แปะแผ่นข้ัวไฟฟ้าสำาหรั
บด้านซ้ายท่ีด้านข้างหรือด้านใต้หน้าอกข้างซ้าย เพ่ือหลี
กเล่ียงเน้ือเย่ือบริเวณหน้าอก

สำาหรับเด็ก:
สำาหรับผู้ป่วยท่ีเป็นเด็ก สามารถวางตำาแหน่งข้ัวไ
ฟฟ้าได้สองจุด คือ ตำาแหน่งแอนทีเรีย-โพสทีเรีย 
และตำาแหน่งแอนทีเรีย-แลเทอรัล

การแปะแผ่นข้ัวไฟฟ้าสำาหรับเด็ก
หากหน้าอกของเด็กมีขนาดใหญ่เพียงพอให้มีระยะห่าง
อย่างน้อย 2.5 ซม. (1 น้ิว) ระหว่างแผ่นข้ัวไฟฟ้า หรือหาก
บาดแผลทำาให้ไม่สามารถแปะแผ่นข้ัวไฟฟ้าทางด้านหลั
งได้ สามารถแปะแผ่นข้ัวไฟฟ้าตามตำาแหน่งแอนทีเรีย-
แลเทอรัลของผู้ใหญ่ได้ แปะแผ่นข้ัวไฟฟ้าบนหน้าอกของ
ผู้ป่วยโดยตรง ตามท่ีแสดงในภาพท่ี 6

คำาเตือน: แผ่นข้ัวไฟฟ้าต้องอยู่ห่างกันอย่างน้
อย 2.5 ซม. (1 น้ิว) และไม่ควรสัมผัสกัน

การแปะแผ่นข้ัวไฟฟ้าสำาหรับเด็กเล็ก
หากหน้าอกของเด็กมีขนาดเล็ก อาจจำาเป็นต้องแปะแผ่น
ข้ัวไฟฟ้าหน่ึงแผ่นตรงกลางหน้าอกของเด็กโดยตรงและ
แผ่นข้ัวไฟฟ้าอีกแผ่นหน่ึงตรงกลางกระดูกซ่ีโครงด้านหลั
งโดยตรง ตามท่ีแสดงในภาพท่ี 7

การวางตำาแหน่งขั้วไฟฟ้า

ภาพท่ี 5

ภาพท่ี 6 การจัดวางตำาแหน่งแอนทีเรีย-แลเทอรัล

ภาพท่ี 7 การจัดวางตำาแหน่งแอนทีเรีย-โพสทีเรีย



23

SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้
ห

ลังจากการใช้งาน HeartSine sam
aritan PAD

หลังจากการใช้งาน HeartSine samaritan PAD
การทำาความสะอาด HeartSine samaritan PAD
1. ถอดแผ่นข้ัวไฟฟ้าออกจากผู้ป่วยและติดแผ่นเข้าด้วย

กันโดยให้หันหน้าชนกัน ข้ัวไฟฟ้าอาจปนเป้ือนเน้ือเย่ือ 
ของเหลว หรือเลือดจากร่างกายมนุษย์ ดังน้ันควรกำาจั
ดข้ัวไฟฟ้าแยกต่างหากในฐานะวัตถุของเสียท่ีติดเช้ือ

2. Pad-Pak คือ ส่ิงของท่ีใช้งานคร้ังเดียวซ่ึ
งบรรจุแบตเตอร่ีลิเธียม เปล่ียน Pad-Pak 
หลังจากการใช้งานทุกคร้ัง วาง HeartSine 
samaritan PAD ให้หงายหน้าข้ึนบนพ้ืนผิวเรียบ 
ให้บีบแถบสองแถบทางด้านข้างของ Pad-Pak 
แล้วดึงเพ่ือถอดออกจาก HeartSine samaritan PAD 
Pad-Pak จะเล่ือนไปข้างหน้า (ดูภาพท่ี 8)

ภาพท่ี 8 การถอด Pad-Pak

3. ตรวจสอบส่ิงสกปรกหรือส่ิงปนเป้ือนบน HeartSine 
samaritan PAD หากจำาเป็น ให้ทำาความสะอาดอุปกรณ์
โดยใช้ผ้านุ่มหมาด ๆ กับหน่ึงในข้อต่อไปน้ี:

• น้ำาสบู่
• ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (สารละลาย 70%)

ข้อควรระวัง: อย่าจุ่มส่วนใดส่วนหน่ึงของ 
HeartSine samaritan PAD ลงในน้ำาหรือของเหลวอ่ืน ๆ 
การสัมผัสกับของเหลวอาจทำาให้อุปกรณ์เสียหายอ
ย่างร้ายแรงหรือทำาให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้หรือ
ไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวัง: อย่าทำาความสะอาด HeartSine 
samaritan PAD ด้วยวัตถุ น้ำายาทำาความสะอาด 
หรือสารละลายท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อน

4. ตรวจสอบความชำารุดเสียหายของ HeartSine 
samaritan PAD หากอุปกรณ์ชำารุดเสียหาย 
ให้เปล่ียนใหม่ทันที

5. ติดต้ัง Pad-Pak ใหม่ ก่อนทำาการติดต้ัง Pad-Pak 
ให้ตรวจสอบวันหมดอายุ (ดูการติดต้ัง ในหน้าท่ี 14) 
หลังจากการติดต้ัง ให้ยืนยันว่าไฟแสดงสถานะกะพริบ
เป็นสีเขียว

6. รายงานการใช้ HeartSine samaritan PAD แก่ HeartSine 
Technologies หรือตัวแทนจำาหน่ายท่ีได้รับอนุญาต (ดูฝ
าครอบด้านหลังสำาหรับรายละเอียดการติดต่อ)
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หลังจากการใช้งาน HeartSine samaritan PAD
การดาวน์โหลดและการส่งข้อมูลเหตุการณ์
ซอฟต์แวร์ HeartSine Saver EVO® จะช่วยให้คุณสามารถจัด
การข้อมูลเหตุการณ์หลังจากใช้งาน HeartSine samaritan 
PAD ของคุณ หากมีการร้องขอ คุณก็สามารถให้ข้อมูลน้ี
กับแพทย์ของผู้ป่วย และ/หรือใช้ข้อมูลน้ีเพ่ือรับ Pad-Pak 
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากคุณมีเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้อง

คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ของเราโด
ยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม:

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

นอกเหนือจาก Saver EVO ต้องใช้สายสัญญาณข้อมูล USB 
ท่ีเป็นอุปกรณ์เสริมเพ่ือดาวน์โหลดข้อมูลเหตุการณ์ โปร
ดติดต่อตัวแทนจำาหน่ายท่ีได้รับอนุญาตหรือตัวแทนของ 
Stryker โดยตรงเพ่ือขอรับสายสัญญาณข้อมูลหรือถามคำา
ถามเก่ียวกับการดาวน์โหลดและการใช้ Saver EVO

ภาพท่ี 9 พอร์ตข้อมูล USB
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1. เช่ือมต่อสายสัญญาณข้อมูล USB กับพอร์ตข้อมูลบน 
HeartSine samaritan PAD (ดูภาพท่ี 9)

2. เช่ือมต่อข้ัวต่อ USB ของสายเช่ือมต่อกับ PC

 หมายเหตุ: HeartSine samaritan PAD 
ควรเช่ือมต่อกับเคร่ือง PC ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
IEC60950-1  

3. ติดต้ังและเรียกใช้ซอฟต์แวร์ HeartSine Saver EVO 

4. ปฏิบัติตามคำาแนะนำาท่ีให้มาในคู่มือ Saver EVO เพ่ือบั
นทึกหรือลบข้อมูลเหตุการณ์บน HeartSine samaritan 
PAD

5. อัปโหลดไฟล์ Saver EVO บนเว็บไซต์ของ HeartSine 
Technologies

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการข้อมูลเหตุการณ์
บน HeartSine samaritan PAD โปรดติดต่อตัวแทนจำาหน่าย
ท่ีได้รับอนุญาตหรือ HeartSine Technologies โดยตรง

การกำาจัด
Pad-Pak และ Pediatric-Pak บรรจุแบตเตอร่ีลิเธียมและไม่ส
ามารถกำาจัดแบบของเสียปกติ ควรกำาจัดในสถานท่ีรีไซเ
คิลท่ีเหมาะสมตามข้อกำาหนดท้องถ่ิน หรือส่งคืน Pad-Pak 
หรือ Pediatric-Pak มายังตัวแทนจำาหน่ายท่ีได้รับอนุญาตเ
พ่ือกำาจัดหรือเปล่ียนใหม่

ห
ลังจากการใช้งาน HeartSine sam

aritan PAD
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การติดตามผล
ข้อกำาหนดการติดตามผล
ข้อบังคับด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์กำาหนดให้ HeartSine 
Technologies ติดตามสถานท่ีการจำาหน่าย HeartSine 
samaritan PAD AED, Pad-Pak และ Pediatric-Pak ดังน้ัน จึงเ
ป็นเร่ืองสำาคัญท่ีคุณควรลงทะเบียนอุปกรณ์ หรือใช้เครือง
มือลงทะเบียนออนไลน์ของเราท่ี:

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

หรือการกรอกข้อมูลในบัตรรับประกัน HeartSine 
samaritan PAD และส่งคืนมายังตัวแทนจำาหน่ายท่ีได้รับ
อนุญาตหรือ HeartSine Technologies โดยตรง หรือนอก
จากบัตรและเครืองมือลงทะเบียนออนไลน์ของเราแล้ว 
คุณสามารถส่งอีเมลมาหาเราท่ี: 

heartsinesupport@stryker.com

อีเมลควรมีข้อมูลต่อไปน้ี:

• ช่ือ
• ท่ีอยู่
• หมายเลขประจำาอุปกรณ์

หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลท่ีคุณให้เรามา เช่น มีการเ
ปล่ียนแปลงท่ีอยู่หรือผู้เป็นเจ้าของ HeartSine samaritan 
PAD คุณจะต้องแจ้งข้อมูลล่าสุดให้เราทราบผ่านทางอีเม
ลหรือเคร่ืองมือลงทะเบียนออนไลน์

เม่ือคุณลงทะเบียน AED เราจะติดต่อคุณพร้อมด้วยการแจ้
งเตือนสำาคัญเก่ียวกับ HeartSine samaritan PAD เช่น การอั
พเดตซอฟต์แวร์หรือการแก้ไขความปลอดภัยของฟิลด์
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HeartSine Technologies ขอแนะนำาให้ผู้ใช้ทการตรวจสอบ
เพ่ือบำารุงรักษาอย่างสม่ำาเสมอ ซ่ึงรวมถึงรายการต่อไปน้ี:

รายสัปดาห์
▫ ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ HeartSine samaritan PAD 

จะทำาการตรวจสอบตนเองตามปกติในเวลาเท่ียงคืน 
GMT ทุกวันอาทิตย์ ในระหว่างการตรวจสอบตนเอง 
ไฟสถานะจะกะพริบเป็นสีแดงแต่จะกลายเป็นสีเขีย
วเม่ือการตรวจสอบตนเองตามปกติเสร็จสมบูรณ์ หา
กไฟสถานะไม่กะพริบเป็นสีเขียวทุก 5 หรือ 10 วินาที 
หรือหากไฟสถานะกะพริบเป็นสีแดง หรือคุณได้ยินเ
สียงต๊ิดดังต่อเน่ือง หมายถึงตรวจพบปัญหา (ดูภาพท่ี 
10-12 และวิธีการแก้ปัญหา ในภาคผนวก B ในหน้า B-1) 

รายเดือน
▫ หากอุปกรณ์แสดงสัญญาณว่ามีความเสียหายทางกา

ยภาพ โปรดติดต่อตัวแทนจำาหน่ายท่ีได้รับอนุญาตห
รือ HeartSine Technologies โดยตรง

▫ ตรวจสอบวันหมดอายุของ Pad-Pak (ดู การติดต้ัง 
ในหน้า 14 สำาหรับตำาแหน่งท่ีต้ังของวันท่ี) 
หากวันท่ีหมดอายุหรือใกล้หมดอายุ ให้เปล่ียน Pad-
Pak ทันทีหรือติดต่อตัวแทนจำาหน่ายท่ีได้รับอนุญาตเ
พ่ือทำาการเปล่ียนทดแทน

▫ หากคุณได้รับข้อความเตือนบน HeartSine samaritan 
PAD หรือหากคุณสงสัยว่า HeartSine samaritan 
PAD ทำางานผิดปกติ ดูท่ีหัวข้อ วิธีการแก้ปัญหา 
ในภาคผนวก B

การทดสอบด้วยเคร่ืองจำาลองการรักษาและหุ่นจำาลอง
ไม่สามารถทดสอบอุปกรณ์ HeartSine โดยใช้เคร่ืองจำาล
องการรักษาและหุ่นจำาลองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
ดังน้ัน ในการทดสอบ HeartSine samaritan PAD กับเคร่ือ
งจำาลองการรักษาและหุ่นจำาลอง โปรดติดต่อ HeartSine 
Technologies หรือตัวแทนจำาหน่ายท่ีได้รับอนุญาตเพ่ือขอ
ความช่วยเหลือ

การซ่อมบำารุง

ภาพท่ี 11  
ไฟ LED สีเขียวกะพริบ; 
ไม่ต้องดำาเนินการใด ๆ

การซ่
อมบ

ำารุง

ภาพท่ี 12  
ไม่มีไฟแสดงสถานะ 
ดู วิธีการแก้ปัญหา 
ในภาคผนวก B

ภาพท่ี 10  
ไฟสีแดงกะพริบ และ/
หรือเสียงต๊ิด ดู วิธีการแก้ปัญหา 
ในภาคผนวก B



28

ภาคผนวก
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ขีดจำากัดความดัน

ขีดจำากัดความช้ืน 

หมายเลขแคตตาล็อก

หมายเลขระบุอุปกรณ์แต่ละช้ิน

แบตเตอร่ีและข้ัวไฟฟ้า

การป้องการการร่ัวซึมท่ีถูกจ
ดักลุ่มเป็น IP56 ตามข้อกำาหนด 
EN 60529

เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าภา
ยนอกอัตโนมัติ

ป้องกันการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า  
การเช่ือมต่อประเภท BF

อย่าเผาหรือปล่อยให้ถูกความร้อน
สูงหรือเปลวไฟ

อย่าบรรจุยางลาเท็กซ์ธรรมชาติ

ตัวแทนท่ีได้รับอนุญาตใน  
ชุมชนยุโรป

ข้อจำากัดด้านอุณหภูมิตามท่ีระบุ

A-1

ภ
าค

ผ
น

วก
 A สัญ

ลักษ
ณ

์
ภาคผนวก A สัญลักษณ์

เปิด/ปิด

ดูคู่มือการปฏิบัติงาน

ส่ิงท่ีใช้งานคร้ังเดียว อย่าใช้ซ้ำา

รีไซเคิลได้

แบตเตอร่ีท่ีชาร์จใหม่ไม่ได้

อย่าลัดวงจรแบตเตอร่ี

อย่าบีบอัดแบตเตอร่ี

โปรดดูคู่มือการใช้งาน

ข้อควรระวัง

ให้ใส่ Pad-Pak ทางน้ี

ผู้ผลิต

NON
STERILE ไม่ผ่านการฆ่าเช้ือ

หมายเลขของชุด

อุปกรณ์ทางการแพทย์

สัญลักษณ์ที่ใช้ใน samaritan PAD

วันหมดอายุสำาหรับ Pad-Pak; 
ปปปป-ดด-วว

กำาจดัท ิ ้ งตามข ้ อกำาหนดในประเทศ

ห ้ ามใช ้ หากกระเป ๋าเป ดิไว ้ หร อื
ช ำารดุเส ยีหาย

RX เทา่น ั ้ น 
ขอ้ควรระวงั: กฎหมายของรฐับาลกล
างสหรฐักำาหนดให ้จำาหนา่ยอปุกรณ ์น ี ้ โ
ดยหร อืตามคำาส ั ง่ของแพทย ์

หมายเลขประจำาอปุกรณ  ์11 หลกั 
ตวัอยา่งเชน่ “YYD90000001”
โดย YY = ป ที ี ผ่ล ติ
หร อื
14 หลกั ตวัอยา่งเชน่ 
“19D90000001AYY”
โดยตวัอกัษรสามตวัท ้ ายหมายถ งึเ
ด อืน (อกัษรตวัแรก) และป ที ี ผ่ล ติ 
(ตวัเลข 2 หลกั):
เช น่  A = มกราคม  
B = กมุภาพนัธ ์… และ  
20 = ป ี  

เคร ื อ่งกระตกุหวัใจไฟฟ ้ าภายนอกอตัโ
นมตั  ิ ท ีม่ คีวามเก ี ย่วข ้ องกบัอนัตราย
จากไฟฟ ้ าช อ็ต ไฟไหม  ้และเคร ื อ่งยน
ต ์กลไกตามข ้ อกำาหนดของ:
• ANSI/AAMI ES60601-1:2005
• CSA C22.2 หมายเลข 60601-1:2008
• IEC60601-2-4:2010
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ภาคผนวก B วิธีการแก้ปัญหา
ไฟแสดงสถานะสีแดงกะพริบ/
เสียงต๊ิดต่อเน่ือง 
หรือไม่มีไฟแสดงสถานะติด

ตรวจสอบวันหมดอายุบน Pad-Pak (ดู การติดต้ัง ในหน้าท่ี 
14) หากเลยวันหมดอายุแล้ว ต้องเปล่ียน Pad-Pak ใหม่ทันที 
หากยังไม่เลยวันหมดอายุ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด  บนหน้าเพ่ือเปิด 
HeartSine samaritan PAD และคอยฟังเสียงแจ้งเตือนเตือนให้ 
“ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์” จากน้ันกดปุ่มเปิด/ปิด  
อีกคร้ังเพ่ือปิดอุปกรณ์ หากการทำางานดังกล่าวไม่ช่วยแก้ไขปัญ
หา โปรดติดต่อตัวแทนจำาหน่ายท่ีได้รับอนุญาตหรือ HeartSine 
Technologies โดยตรง

คำาเตือน “แบตเตอร่ีอ่อน” แม้ว่าข้อความน้ีจะไม่ระบุถึงข้อผิดพลาด คุณควรเปล่ียนแบตเตอร่ีโ
ดยเร็วท่ีสุด

คร้ังแรกท่ีคุณได้ยินข้อความเสียง “คำาเตือนแบตเตอร่ีอ่อน” 
อุปกรณ์จะทำาหน้าท่ีตามปกติต่อไป อย่างไรก็ตาม อาจเหลือการช็อต
ด้วยไฟฟ้าน้อยกว่า 10 คร้ัง ดังน้ันควรเตรียม Pad-Pak อะไหล่ไว้สำาหรับ
ใช้งานและเตรียมไว้เพ่ือเปล่ียนทดแทนอย่างรวดเร็ว ส่ังซ้ือ Pad-Pak 
ใหม่โดยเร็วท่ีสุด

การแจ้งเตือน “หน่วยความจำาเต็ม” ข้อความน้ีไม่ได้ระบุถึงข้อผิดพลาด หน่วยความจำาเต็มและไม่สามารถ
บันทึกข้อมูลหรือเหตุการณ์ ECG ได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ยังคงสามา
รถวิเคราะห์และทำาการช็อตไฟฟ้าได้ตามท่ีต้องการ โปรดติดต่อฝ่ายส
นับสนุนทางเทคนิคของ HeartSine Technologies เพ่ือรับคำาแนะนำาเก่ีย
วกับวิธีการล้างหน่วยความจำา

เสียงต๊ิดดังเร็ว ๆ สามคร้ังเม่ือปิดอุปกร
ณ์หรือหลังจากทำาการตรวจสอบตนเอ
งประจำาสัปดาห์

อุปกรณ์ของคุณตรวจพบว่าอุณหภูมิแวดล้อมอยู่นอกช่วงการทำางา
นท่ีกำาหนด นำาอุปกรณ์ของคุณกลับไปยังสภาพแวดล้อมการทำางาน
ท่ีมีอุณหภูมิระหว่าง 0°C ถึง 50°C (32°F ถึง 122°F) ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีอุป
กรณ์พร้อมด้วยแบตเตอร่ีและข้ัวไฟฟ้าได้รับการออกแบบมาให้ทำาง
านและตรวจสอบว่าเสียงต๊ิดหยุดลง
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ไฟแสดงสถานะสีแดงและมีเสียงดังต๊ิ
ดในขณะท่ีเปิดอุปกรณ์ คำาเตือน: แบตเตอร่ีมีกำาลังไม่เพียงพอท่ีจะทำาการช็อตไฟฟ้า 

เปล่ียน Pad-Pak หรือหาเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าเคร่ืองอ่ืน หากไม่มี 
Pad-Pak อะไหล่หรือเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าเคร่ืองอ่ืน อุปกรณ์จะยัง
คงวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจและแจ้งให้ทราบเม่ือจำาเป็นต้อง
ทำา CPR แต่จะไม่สามารถทำาการช็อตไฟฟ้าได้

คำาเตือน “ต้องซ่อมบำารุงอุปกรณ์”
คำาเตือน: หากคุณได้ยินข้อความน้ีระหว่างใช้งาน ให้หาเคร่ืองก

ระตุกหัวใจไฟฟ้าเคร่ืองอ่ืนทันที

อย่าพยายามซ่อมแซมอุปกรณ์เน่ืองจากอุปกรณ์น้ีไม่สามารถทำาการ
ปรับแต่งได้ ติดต่อ HeartSine Technologies หรือตัวแทนจำาหน่ายท่ีได้
รับอนุญาตทันที

“ปุ่มปิดการแจ้งเตือนถูกปิด” คุณได้กดปุ่มเปิด/ปิด ในขณะท่ีกำาลังใช้ AED เพ่ือรักษาผู้ป่วย 
หากคุณม่ันใจว่าคุณต้องการปิด AED ให้กดปุ่มเปิด/
ปิดอีกคร้ังอย่างรวดเร็ว

เสียงแจ้งเตือน “ปิดการทำางาน” ข้อความน้ีไม่ได้ระบุถึงข้อผิดพลาด แต่หมายถึง AED ได้เปล่ียน
การตัดสินใจเป็นไม่ทำาการช็อตไฟฟ้าหลังจากท่ีตัดสินใจคร้ังแ
รกว่าจะทำาการช็อตไฟฟ้า กรณีน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือ AED ได้กำาหนดว่
าจังหวะการเต้นหัวใจของผู้ป่วยสามารถช็อตไฟฟ้าได้ (เช่น VF) 
และเม่ือมีการยืนยันการตัดสินใจ (ก่อนดำาเนินการด้วยการช็อตไฟฟ้า) 
จังหวะการเต้นหัวใจท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือการแทรกแซง (เน่ืองจาก 
CPR) จะทำาให้ไม่มีการยืนยัน ดำาเนินการต่อเพ่ือปฏิบัติตามการแจ้งเตื
อนของอุปกรณ์

เสียงแจ้ง “ตรวจสอบแผ่นข้ัวไฟฟ้า” หากได้ยินเสียงแจ้งเตือนเตือนว่า “ตรวจสอบแผ่นข้ัวไฟฟ้า” ให้ตรว
จสอบว่าติดแผ่นข้ัวไฟฟ้าบนตัวผู้ป่วยครบถ้วนตามวิธีท่ีแนะนำาในแผ
นภาพการวางข้ัวไฟฟ้า และผิวหนังของผู้ป่วยไม่มีเส้นผม ความช้ืน 
หรือเศษฝุ่น ขยับแผ่นข้ัวไฟฟ้าหากจำาเป็น หากข้อความยังคงดังอยู่ 
ให้ถอด Pad-Pak แล้วใส่ใหม่
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การขอรับการสนับสนุน
หากคุณดำาเนินการข้ันตอนการแก้ปัญหาจนเสร็จส้ิน 
และพบว่าอุปกรณ์ยังทำางานผิดปกติ โปรดติดต่อตัวแทน
จำาหน่ายท่ีได้รับอนุญาตหรือฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคข
อง HeartSine Technologies ท่ี:

heartsinesupport@stryker.com
ข้อยกเว้นการรับประกัน
HeartSine Technologies หรือตัวแทนจำาหน่ายท่ีได้รับอนุญ
าตไม่ต้องรับผิดชอบในการเปล่ียนหรือซ่อมแซมภายใต้ก
ารรับประกันน้ี หากตรงตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี:

• มีการเปิดอุปกรณ์

• มีการปรับเปล่ียนอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

• ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ตามคำาแนะนำาท่ีให้ไว้ในคู่มือน้ี

• มีการถอด ขีดเขียน ปรับเปล่ียน หรือทำาวิธีการอ่ืนใดให้
ไม่สามารถอ่านหมายเลขประจำาอุปกรณ์ได้

• มีการใช้งานหรือจัดเก็บอุปกรณ์นอกช่วงอุณหภูมิท่ีกำา
หนดไว้

• ไม่ส่งคืน Pad-Pak หรือ Pediatric-Pak ในกล่องบรรจุเดิม

• มีการทดสอบอุปกรณ์โดยใช้วิธีการท่ีไม่ได้รับอนุญาต
หรืออุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสม (ดูคำาเตือนและข้อควรระวัง 
ในหน้า 3-5)
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ภาคผนวก C ข้อมูลทางเทคนิค
อายุการใช้งาน
อายุการใช้งานท่ีคาดหวัง:  ระยะเวลาการบริการหมายถึงระยะเวลาของช่วงรับประกัน 

โปรดดูรายละเอียดจากบัตรประกัน HeartSine Limited 

ข้อมูลจำาเพาะทางกายภาพ (ท่ีมีการติดต้ัง Pad-Pak)
ขนาด:   20 ซม. x 18.4 ซม. x 4.8 ซม. (8.0 น้ิว x 7.25 น้ิว x 1.9 น้ิว)
น้ำาหนัก:  1.1 กก. (2.4 ปอนด์) 

ข้อมูลจำาเพาะทางสภาพแวดล้อม
อุณหภูมิการทำางาน:  0°C ถึง 50°C (32°F ถึง 122°F)
อุณหภูมิสแตนด์บาย:  0°C ถึง 50°C (32°F ถึง 122°F)
อุณหภูมิการขนส่ง:  0°C ถึง 50°C (32°F ถึง 122°F) 

  หมายเหตุ: ขอแนะนำาให้วางอุปกรณ์น้ีในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิแวดล้อมอยู่ระหว่าง 0°C ถึง 
50°C (32°F ถึง 122°F) อย่างน้อย 24 ช่ัวโมงหลังจากได้รับอุปกรณ์เป็นคร้ังแรก  

ความช้ืนสัมพัทธ์: 5% ถึง 95% (ไม่ควบแน่น)
การปิด:  IEC/EN 60529 IP56
ความสูง:  -381 ถึง 4,575 เมตร (-1,250 ถึง 15,000 ฟุต)
การช็อตไฟฟ้า: MIL STD 810F วิธีการ 516.5, กระบวนการ 1 (40G’s)
การส่ันสะเทือน: MIL STD 810F วิธีการ 514.5+ กระบวนการ 1
  หมวดท่ี 4 การขนส่งทางรถบรรทุก – ทางหลวงสหรัฐฯ
  หมวดท่ี 7 เคร่ืองบิน – ไอพ่น 737 และการขนส่งทางอากาศท่ัวไป
ความดันบรรยากาศ:  572 hPa ถึง 1060hPa (429 mmHg ถึง 795 mmHg)
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ภาคผนวก C ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลจำาเพาะของ Pad-Pak และ Pediatric-Pak
น้ำาหนัก:  0.2 กก. (0.44 ปอนด์)
ประเภทแบตเตอร่ี: แบตเตอร่ีแบบผสมแบบใช้คร้ังเดียวและกำาจัดท้ิงได้ และตลับข้ัวไฟฟ้าของเคร่ืองกระตุ

กหัวใจด้วยไฟฟ้า (ลิเธียมแมงกานีสไฟฟ้า (LiMnO2) 18V)
ความจุแบตเตอร่ี (ใหม่):  การช็อต > 60 คร้ังท่ี 200J หรือใช้งานแบตเตอร่ีนาน 6 ช่ัวโมง 
ความจุแบตเตอร่ี (4 ปี):  การช็อต > 10 คร้ังท่ี 200 J
ประเภทข้ัวไฟฟ้า: เซ็นเซอร์ ECG sensor/แผ่นกระตุกหัวใจไฟฟ้าท่ีติดต้ังในตัวและใช้งานคร้ังเดียว
การวางตำาแหน่งข้ัวไฟฟ้า: 
 ผู้ใหญ่:  แอนทีเรีย-แลเทอรัล 
 เด็ก: แอนทีเรีย-โพสทีเรียหรือแอนทีเรีย-แลเทอรัล 
พ้ืนท่ีการทำางานของข้ัว
ไฟฟ้า:  100 ตร.ซม. (15 ตร.น้ิว) 
ความยาวสายสัญญาณ
ข้ัวไฟฟ้า: 1 ม (3.3 ฟุต)
อายุการใช้งาน/
อายุการสแตนด์บาย: ดูวันหมดอายุบน Pad-Pak/Pediatric-Pak 
การทดสอบความปลอด
ภัยบนเคร่ืองบิน
(Pad-Pak ท่ีได้รับการรับร
องมาตรฐาน TSO):  RTCA DO-227 (ETSO-C142a)

ระบบการวิเคราะห์ผู้ป่วย 
วิธีการ:   ประเมิน ECG ของผู้ป่วย คุณภาพของสัญญาณ ความสมบูรณ์ของการสัมผัสข้ัวไฟฟ้า แล

ะความต้านทานของผู้ป่วยเพ่ือพิจารณาว่าต้องใช้การกระตุกหัวใจไฟฟ้าหรือไม่
ความไว/ความจำาเพาะ: ตรงตามข้อกำาหนด IEC/EN 60601-2-4 (ดูหน้า C-9 เก่ียวกับข้อมูลของความไว/

ความจำาเพาะ)

อินเทอร์เฟซผู้ใช้ 
การแจ้งเตือนด้วยภาพ: สัญลักษณ์ระบุผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก ไอคอนห้ามสัมผัส/ลูกศรแสดงการทำางาน 

ไอคอนสัมผัสได้อย่างปลอดภัย/ลูกศรแสดงการทำางาน ไฟสถานะ 
ไอคอนติดแผ่นข้ัวไฟฟ้า/ลูกศรแสดงการทำางาน ไฟสถานะ CPR Advisor  
(เฉพาะ SAM 500P)
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การแจ้งเตือนด้วยเสียง: เสียงแจ้งเตือนจะแนะนำาผู้ใช้ผ่านทางลำาดับการทำางาน (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 
เสียงแจ้งเตือน ในภาคผนวก D)

ภาษา:  ติดต่อตัวแทนจำาหน่ายท่ีได้รับอนุญาตของ HeartSine
การควบคุม: ปุ่มเปิด/ปิด (ทุกรุ่น) ปุ่มช็อต (เฉพาะ SAM 350P และ 500P) และแถบสีเขียว

การทำางานของเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้า
เวลาการชาร์จ:  โดยท่ัวไป 150J ใน < 8 วินาที, 200J ใน < 12 วินาที
เวลาส่งกระแสช็อตไฟฟ
า้หลังจากทำา CPR: 
 SAM 350P: โดยท่ัวไป 8 วินาที
 SAM 360P: โดยท่ัวไป 19 วินาที
 SAM 500P:  โดยท่ัวไป 12 วินาที
ช่วงความต้านทาน:
 ผู้ใหญ่:  20 Ω ถึง 230 Ω 
 เด็ก:  0 Ω ถึง 176 Ω

การช็อตไฟฟ้าเพ่ือทำาการรักษา 
รูปแบบคล่ืน:  SCOPE™ (Self Compensating Output Pulse Envelope) Biphasic ท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงจะเพ่ิมรูปแบบ

คล่ืนการชดเชยพลังงาน เส้นลาดชัด และเส้นล้อมรอบสำาหรับความต้านทานของผู้ป่วย
พลังงาน:  การต้ังค่าล่วงหน้าจากโรงงานสำาหรับการเพ่ิมพลังงานโดยยึดตามแนวทาง 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:   หน่วยความจำาภายใน
หน่วยความจำา:   90 นาทีของ ECG (การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ) และการบันทึกเหตุการณ์/

อุบัติการณ์
การทบทวน:  สายสัญญาณข้อมูล USB (อุปกรณ์เสริม) เช่ือมต่อโดยตรงกับ PC ท่ีมีซอฟต์แวร์การตรวจ

สอบข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows ของ Saver EVO

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า/ความปลอดภัยของแบตเตอร่ี
EMC:   IEC/EN 60601-1-2 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหน้า C-11 ถึง C-13) 
เคร่ืองบิน:  RTCA/DO-160G, ส่วน 21 (หมวดหมู่ M)
  RTCA DO-227 (ETSO-c142a)
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รูปแบบคล่ืน SCOPE Biphasic
HeartSine samaritan PAD จะแสดงรูปแบบคล่ืนแบบ Self-Compensating Output Pulse Envelope (SCOPE) biphasic 
(ภาพท่ี 12) ซ่ึงจะเพ่ิมประสิทธิภาพเส้นล้อมรอบชีพจรของรูปแบบคล่ืน (แอมพลิจูด ความลาดชัน และระยะเวลา) สำาห
รับความต้านทานของผู้ป่วยในช่วงกว้างต้ังแต่ 20 โอห์มถึง 230 โอห์ม รูปแบบคล่ืนท่ีส่งไปยังผู้ป่วย คือ รูปแบบคล่ืนแ
บบเอ็กซ์โพเนนเชียลท่ีถูกตัดทอน Biphasic มีการชดเชยความต้านทานท่ีเหมาะสมท่ีสุดซ่ึงจะรวมอยู่ในโปรโตคอล
พลังงานท่ีเพ่ิมข้ึน 150 จูล 150 จูล และ 200 จูล จะมีการปรับระยะเวลาของแต่ละข้ันโดยอัตโนมัติเพ่ือชดเชยความต้า
นของผู้ป่วยท่ีแตกต่างกัน ระยะเวลาของข้ันตอนแรก (T1) จะเทียบเท่ากับระยะเวลาของข้ันตอนตอนท่ีสอง (T3) เสมอ 
การหยุดช่ัวคราวระหว่างข้ันตอน (T2) จะมีค่าคงท่ีเท่ากับ 0.4 มิลลิวินาทีเสมอสำาหรับความต้านทานของผู้ป่วยท้ังหมด

ภาพท่ี 12 รูปแบบคล่ืน SCOPE Biphasic

  

V1 T1

T2

T3

โวลต์

ระยะเวลา (มิลลิวินาที)
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ลักษณะเฉพาะของรูปแบบคล่ืน SCOPE สำาหรับชีพจร 200 จูลจะแสดงในตาราง 2 ตัวอย่างของพารามิเตอร์รูปแบบคล่ืน
สำาหรับ Pediatric-Pak จะแสดงในตาราง 3

ตาราง 2 ข้อมูลจำาเพาะรูปแบบคล่ืน Pad-Pak

ความต้านทาน (โอห์ม) แรงดันไฟฟ้าของรูปแบบคลื่น 
(โวลต์) ระยะเวลาของรูปแบบคลื่น (มิลลิวินาที)

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 ข้อมูลจำาเพาะรูปคล่ืน Pediatric-Pak

ความต้านทาน (โอห์ม) แรงดันไฟฟ้าของรูปแบบคลื่น 
(โวลต์)

ระยะเวลาของรูปแบบคลื่น (มิลลิวินาที)

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: ค่าท้ังหมดเป็นค่าตามตัวเลข



ตาราง 4 ช่วงการจ่ายพลังงานสำาหรับผู้ใหญ่

ความต้านทานของผู้ป่วย (โอห์ม) พลังงานที่นำาส่งตามพิกัด (จูล) พลังงานที่นำาส่งจริง (จูล)  
ต่ำาสุด-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

หมายเหตุ: ค่าทั้งหมดเป็นค่าตามตัวเลขC-6
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ตาราง 5 ช่วงการจ่ายพลังงานสำาหรับเด็ก  ตาราง 6 ตัวอย่างพลังงานปกติสำาหรับเด็ก

ความต้านทา
นของผู้ป่วย  

(โอห์ม)

พลังงานที่น
ำาส่งตามพิกัด  

(จูล)

พลังงานที่นำา
ส่งจริง (จูล)  
ต่ำาสุด-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

อายุ 
(ปี)

ค่าน้ำาหนักเปอ
ร์เซ็นไทล์ที่ 50*  

(กก.)

ปริมาณพลัง
งาน 50J  

(จูลต่อกก.)

1 10.3 4.9

2 12.7 4.0

3 14.3 3.5

4 16.0 3.2

5 18.0 2.8

6 21.0 2.4

7 23.0 2.2

8 25.0 2.0

* ปริมาณท่ีระบุไว้ในตาราง 6 น้ันอิงจากแผนภาพการเจริญเติบโต CDC สำาหรับค่าน้ำาหนักเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 50 ในเด็กชาย สำานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับสำานักง
านการป้องกันโรคเร้ือรังและส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (NCCDPHP) (2000)

หมายเหตุ: ค่าท้ังหมดเป็นค่าตามตัวเลข

อัลกอริธึมตรวจจับความเคล่ือนไหว (เฉพาะ SAM 360P เท่าน้ัน)
SAM 360P จะใช้การวิเคราะห์ ICG ของ HeartSine samaritan PAD เพ่ือตรวจจับส่ิงแปลกปลอมสัญญาณการกดอัดดบริเว
ณหน้าอกและรูปแบบการเคล่ือนไหวอ่ืน ๆ เพ่ือเปิดเสียงแจ้งเตือนให้หยุดการทำา CPR หรือการเคล่ือนไหวอ่ืน ๆ

หากอัลกอริธึมตรวจพบการเคล่ือนไหวหรือการแทรกแซงท่ีสำาคัญอ่ืน ๆ SAM 360P จะแสดงเสียงแจ้งเตือนว่า 
“ตรวจพบความเคล่ือนไหว อย่าสัมผัสผู้ป่วย” ท้ังน้ีเพ่ือลดโอกาสท่ีผู้ใช้จะสัมผัสตัวผู้ป่วยก่อนการช็อตไฟฟ้า

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพการทำางานของอัลกอริธึมตรวจจับความเคล่ือนไหวอาจลดลงระหว่างการทำางานในขณะท่ีแบตเตอร่ีต่ำา

ภ
าค

ผ
น

วก
 C ข้อมูลท

างเท
คนิค

C-7



C-8

ภาคผนวก C ข้อมูลทางเทคนิค
อัลกอริธึมการวิเคราะห์อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
HeartSine samaritan PAD ใช้อัลกอริธึมการวิเคราะห์อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะของ ECG เพ่ือประเมิน ECG ของผู้ป่วยว่าก
ารช็อตไฟฟ้าเพ่ือทำาการรักษามีความเหมาะสมหรือไม่ หากจำาเป็นต้องใช้การช็อตด้วยไฟฟ้า HeartSine samaritan PAD 
จะทำางานและแนะนำาให้ผู้ใช้กดปุ่มช็อต (SAM 350P และ 500P) หรือจะทำาการช็อตผู้ป่วยโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียงพู
ดนับถอยหลัง 3, 2, 1 (SAM 360P) หากไม่แนะนำาให้ใช้การช็อตด้วยไฟฟ้า อุปกรณ์จะหยุดช่ัวคราวเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้สามาร
ถทำา CPR ได้

อัลกอริธึมการวิเคราะห์การเต้นท่ีผิดจังหวะของหัวใจแบบ ECG ของ HeartSine samaritan PAD มีการประเมินอย่างรอบ
คอบโดยใช้ฐานข้อมูลท่ีหลากหลายเก่ียวกับ ECG ท่ีเกิดข้ึนจริง ส่ิงท่ีรวมอยู่ในน้ี คือ ฐานข้อมูล AHA และฐานข้อมูล NST 
ของ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ความไวและความจำาเพาะของอัลกอริธึมการวิเคราะห์อาการหัวใจเต้
นผิดจังหวะของ HeartSine samaritan PAD จะตรงตามข้อกำาหนดของ IEC/EN 60601-2-4

มีการสรุปประสิทธิภาพการทำางานของอัลกอริธึมการวิเคราะห์อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ECG ของ HeartSine samaritan 
PAD ในตาราง 7
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ตาราง 7 ประสิทธิภาพการทำางานของอัลกอริธึมการวิเคราะห์อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ECG ของ HeartSine 
samaritan PAD 

กลุ่มจังหวะการเต้นของหัวใจ
ขนาดตัวอย่างก
ารทดสอบขึ้นต่ำา

ขนาดตัวอย่าง
การทดสอบ

เป่าหมายผลก
ารทำางาน

ผลการทำางาน
ที่สังเกตการณ์

จังหวะท่ีสามารถช็อตไฟฟ้า:
ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรั
วแบบหยาบ ๆ

200 350 ความไว > 90%
ü 

เป็นไปตามท่ีกำาหนด

จังหวะท่ีสามารถช็อตไฟฟ้า:
ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็ว 50 53 ความไว > 75%

(AAMI1 DF39)
ü 

เป็นไปตามท่ีกำาหนด

จังหวะท่ีไม่สามารถช็อตไฟฟ้า:
NSR2 100 165 ความจำาเพาะ > 99%

(เกิน AAMI DF39)
ü 

เป็นไปตามท่ีกำาหนด

จังหวะท่ีไม่สามารถช็อตไฟฟ้า:
AF, SB, SVT, ภาวะการสูบฉีดโลหิ
ตของหัวใจห้องล่างและบนไม่ประส
านกัน, การเต้นแยกออกไปในหัวใจ
ห้องล่ าง, PVCs2

30 153 ความจำาเพาะ > 95%
(จาก AAMI DF39)

ü 
เป็นไปตามท่ีกำาหนด

จังหวะท่ีไม่สามารถช็อตไฟฟ้า:
ภาวะหัวใจหยุดสนิท 100 117 ความจำาเพาะ > 95%

ü 
เป็นไปตามท่ีกำาหนด

ระดับกลาง:
ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วร
ะรัวแบบละเอียด 

25 46 เฉพาะรายงาน ความไว >45%

ระดับกลาง:
ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็วอ่ืนๆ 25 29 เฉพาะรายงาน ความจำาเพาะ >65%

2 สมาคม AAMI เพ่ือการพัฒนาเคร่ืองมือทางการแพทย์: NSR, จังหวะไซนัสตามปกติ; AF, ภาวะหัวใจห้องบนส่ันพล้ิว/ระรัว; +SB, ภาวะหัวใจเต้นช้าไซนัสผิดปกติ; 
SVT, ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดปกติชนิดสม่ำาเสมอ; PVCs, ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดปกติก่อนวัยอันควร 

อัลกอริธึมการวิเคราะห์ของ CPR Advisor
SAM 500P ใช้ระบบ ICG (Impedance Cardiogram) เพ่ือประเมินแรงและอัตราการกดหน้ากดท่ีต้องการระหว่างการป๊ัมหัวใจ (CPR)

จากอัตราท่ีวัดได้ SAM 500P จะส่งเสียงแจ้งผู้ใช้ให้ “กดให้เร็วข้ึน” “กดให้แรงข้ึน” หรือแจ้ง “การกดท่ีดีอยู่แล้ว” 
ต่อไปตามแนวทางการกู้ชีพของ ERC/AHA ในปัจจุบัน (อัตราการทำา CPR เป้าหมายท่ีอย่างน้อย 100 CPM 
และความลึกท่ีระหว่าง 5 - 6 ซม.)

นอกจากน้ี SAM 500P ยังใช้ ICG เพ่ือแจ้งให้ CPR Advisor ทราบสถานะการส่ือสารผ่านไฟ LED สี (เขียว เหลือง แดง) LED 
จะระบุว่าเม่ือใดท่ีการกดเบาเกินไป ช้าเกินไปหรือเร็วเกินไป
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ข้อจำากัดสำาหรับเด็ก 
ใช้ CPR Advisor เฉพาะผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ใหญ่เท่าน้ัน เทคนิคการกดหน้าอกจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุและขนาดของผู้ป่
วยเด็ก (สูงสุดแปดปี) สำาหรับผู้ป่วยท่ีเป็นเด็กเล็ก ผู้ช่วยชีวิตควรกดท่ีคร่ึงล่างของกระดูกสันอก อย่ากดเหนือล้ินป่ี สำาหรั
บผู้ป่วยเด็กในช่วงอายุท่ีมากกว่า สามารถใช้วิธีการกดแบบผู้ใหญ่ได้ CPR Advisor ปัจจุบันกำาหนดการทำางานให้แนะนำา
การกดในอัตราท่ีเหมาะสมสำาหรับผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ใหญ่ (อายุมากกว่าแปดปีและมีน้ำาหนักมากกว่า 25 กก. (55 ปอนด์))

การติดข้ัวไฟฟ้ายังแตกต่างไปเช่นกันสำาหรับผู้ป่วยเด็ก การติดข้ัวไฟฟ้าจะข้ึนอยู่กับขนาดของผู้ป่
วย โดยให้ติดไว้ท่ีตำาแหน่งแอนทีเรีย-โพสทีเรีย (ด้านหน้าและด้านหลัง) และตำาแหน่งแอนทีเรีย-
แลเทอรัล (ท่าปกติของผู้ใหญ่) ตำาแหน่งข้ัวไฟฟ้าท่ีแตกต่างกันอาจทำาให้ค่า ICG ท่ีได้แตกต่างกันไปด้วย 
เทคโนโลยีปัจจุบันไม่รองรับ CPR Advisor ในการระบุว่าปัจจุบันมีการติดต้ังข้ัวไฟฟ้าแบบใดอยู่ ดังน้ันจะต้องติดข้ัวไฟฟ้า
ในตำาแหน่งแอนทีเรีย-โพสทีเรียเพ่ือให้ CPR Advisor ทำางานได้ตามปกติ

ด้วยเหตุน้ี CPR Advisor จะปิดทำางานหากมีการใช้ Pediatric-Pak กับ SAM 500P

หมายเหตุ: ค่า ECG ท่ีใช้ระบุว่าผู้ป่วยต้องมีการกระตุกหัวใจหรือไม่จะไม่เก่ียวข้องกับตำาแหน่งของข้ัวไฟฟ้าท่ีเลือกไว้ส
ำาหรับผู้ป่วยเด็กแต่อย่างใด

คำาเตือน: หากผู้ป่วยเด็กใช้ Pad-Pak สำาหรับผู้ใหญ่ ไม่ต้องปฏิบัติตามท่ี CPR Advisor แจ้ง CPR Advisor ปัจ
จุบันใช้สำาหรับแจ้งข้อมูลสำาหรับผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ใหญ่เท่าน้ัน



SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้
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มาตรฐานทางแม่เหล็กไฟฟ้า - คำาแนะนำาและถ้อยแถลงจากผู้ผลิต
HeartSine samaritan PAD เหมาะสำาหรับใช้งานโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือสำาหรับใช้งานในครัวเรือน ไม่ควรใช้ใก
ล้กับเคร่ืองส่งสัญญาณวิทยุ เช่น อุปกรณ์ผ่าตัดท่ีมีความถ่ีสูง ระบบเรดาร์ หรือเคร่ืองส่งสัญญาณวิทยุ หรือในพ้ืนท่ีท่ีมีอุ
ปกรณ์ฉายภาพทางแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

HeartSine samaritan PAD ผลิตข้ึนเพ่ือใช้ในสภาพแวดล้อมท่ีมีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าตามท่ีระบุไว้ในตาราง 8 
ด้านล่างและในตาราง 9 ในหน้าถัดไป ผู้ใช้ HeartSine samaritan PAD ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้งานอุปกรณ์ในสภ
าพแวดล้อมดังกล่าว

ประสิทธิภาพในการทำางานท่ีจำาเป็นของ HeartSine samaritan PAD คือการกระตุกหัวใจหลังจากวิเคราะห์พบอาการหัวใ
จเต้นผิดปกติท่ีสามารถช็อตไฟฟ้าได้/ไม่ได้ตามผลการวินิจฉัยท่ีได้ รวมท้ังดำาเนินการภายใต้คำาแนะนำาของผู้ควบคุมเ
คร่ืองอย่างเหมาะสม การทำางานนอกเหนือจากเง่ือนไขแวดล้อมท่ีระบุในตาราง 9 อาจทำาให้การอ่านค่า ECG ผิดพลาด 
และเกิดการรบกวนสัญญาณเสียงและภาพท่ีแจ้ง หรือทำาให้ไม่สามารถให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม

ไม่มีข้ันตอนการดูแลรักษาเป็นพิเศษใด ๆ ท่ีกำาหนดไว้เพ่ือให้อุปกรณ์ทำางานตามวัตถุประสงค์การทำางานและตามเง่ือน
ไขด้านความปลอดภัยเบ้ืองต้นของ HeartSine samaritan PAD ในส่วนของสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างอ
ายุการใช้งานอุปกรณ์น้ี

ตาราง 8 การปล่อยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า

การทดสอบการแผ่รังสี การปฏิบัติตามข้อกำาหนด สภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า – คำาแนะนำา

RF CISPR 11 Group 1 Class B HeartSine samaritan PAD ใช้พลังงาน RF 
เท่าน้ันสำารับการทำางานภายใน ฉะน้ัน การปล่อยคล่ืน RF จึงอ
ยู่ในระดับต่ำามากและน่าจะไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนอุปกร
ณ์อิเล็กทรอนิกส์ใกล้เคียง

HeartSine samaritan PAD เหมาะสำาหรับการใช้ในทุกพ้ืนท่ี ท้ัง
ภายในอาคารและกับเครือข่ายท่ีต่อกับแหล่งจ่ายไฟสาธารณ
ะแรงดันต่ำาท่ีจ่ายไฟให้แก่อาคารเพ่ือใช้กับครัวเรือน

การแพร่ฮาร์มอนิค
IEC/EN 61000-3-2

ไม่เก่ียวข้อง

การกระเพ่ือมของแรงดันไฟฟ้า/
การกระเพ่ือมของสนามแม่เหล็ก
IEC/EN 61000-3-3

ไม่เก่ียวข้อง



ตาราง 9 ภูมิคุ้มกันคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า

การทดสอบภูมิคุ้มกัน ระดับการทดสอบ IEC 60601 ระดับการปฏิบัติตามข้อกำาหนด สภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า – คำาแนะนำา

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

± 8kV การสัมผัส
± 15kV อากาศ

± 8kV การสัมผัส
± 15kV อากาศ

ไม่มีเงื่อนไขพิเศษสำาหรับการถ่ายประจุไฟฟ้าสถิต

การเกิดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วค
รู่แบบรวดเร็ว
IEC/EN 61000-4-4

ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง

ไฟกระชาก, สายส่งกับสายส่ง
IEC/EN 61000-4-5

ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง

ไฟกระชาก, สายส่งกับกราวด์
IEC/EN 61000-4-5

ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง

แรงดันตก 
ไฟขาดหายหรือผันแปรที่แนวจ่ายไฟ
IEC/EN 61000-4-11

ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง

ความถี่กำาลังไฟ  
(50/60Hz) สนามแม่เหล็ก  
IEC/EN 61000-4-8

30A/m 30A/m สนามแม่เหล็กความถี่กำาลังไฟควรอยู่ระดับปกติในสภาพแ
วดล้อมของตำาแหน่งที่ตั้งสำาหรับใช้งานทางพาณิชย์หรือโ
รงพยาบาลทั่วไป

ไม่มีเงื่อนไขพิเศษสำาหรับส่วนการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิช
ย์/ไม่ใช่สถานพยาบาล

RF ที่แผ่รังสี
IEC/EN 61000-4-3

10 V/m
80MHz – 2.7GHz

10V/ma

80MHz – 2.7GHz
80% AM
5Hz การผสมสัญญาณ

20V/mb

80MHz – 2.7GHz
80% AM
5Hz การผสมสัญญาณ

ไม่ควรใช้ระบบวิทยุสื่อสารแบบพกพาใกล้กับ HeartSine 
samaritan PAD รวมทั้งสายเชื่อมต่อในระยะที่ใกล้กว่าที่แนะ
นำาตามที่คำานวณภายใต้สมการความถี่ตัวส่งสัญญาณ หรือ 
30 ซม. พิจารณาตามระยะที่มากกว่าc

อาจเกิดสัญญาณรบกวนในพื้นที่ของ       
อุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายนี้กำากับ                    

RF ที่นำาไฟฟ้า
IEC/EN 61000-4-6

3V rms ภายนอก ISM และของแถบความถี่สัญญา
ณวิทยุสมัครเล่นd

6V rms ภายใน ISM และของแถบความถี่สัญญา
ณวิทยุสมัครเล่นd

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

ภาคผนวก C ข้อมูลทางเทคนิค
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SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้

การทดสอบภูมิคุ้มกัน ระดับการทดสอบ IEC 60601 ระดับการปฏิบัติตามข้อกำาหนด สภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า – คำาแนะนำา

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

± 8kV การสัมผัส
± 15kV อากาศ

± 8kV การสัมผัส
± 15kV อากาศ

ไม่มีเงื่อนไขพิเศษสำาหรับการถ่ายประจุไฟฟ้าสถิต

การเกิดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วค
รู่แบบรวดเร็ว
IEC/EN 61000-4-4

ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง

ไฟกระชาก, สายส่งกับสายส่ง
IEC/EN 61000-4-5

ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง

ไฟกระชาก, สายส่งกับกราวด์
IEC/EN 61000-4-5

ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง

แรงดันตก 
ไฟขาดหายหรือผันแปรที่แนวจ่ายไฟ
IEC/EN 61000-4-11

ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง

ความถี่กำาลังไฟ  
(50/60Hz) สนามแม่เหล็ก  
IEC/EN 61000-4-8

30A/m 30A/m สนามแม่เหล็กความถี่กำาลังไฟควรอยู่ระดับปกติในสภาพแ
วดล้อมของตำาแหน่งที่ตั้งสำาหรับใช้งานทางพาณิชย์หรือโ
รงพยาบาลทั่วไป

ไม่มีเงื่อนไขพิเศษสำาหรับส่วนการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิช
ย์/ไม่ใช่สถานพยาบาล

RF ที่แผ่รังสี
IEC/EN 61000-4-3

10 V/m
80MHz – 2.7GHz

10V/ma

80MHz – 2.7GHz
80% AM
5Hz การผสมสัญญาณ

20V/mb

80MHz – 2.7GHz
80% AM
5Hz การผสมสัญญาณ

ไม่ควรใช้ระบบวิทยุสื่อสารแบบพกพาใกล้กับ HeartSine 
samaritan PAD รวมทั้งสายเชื่อมต่อในระยะที่ใกล้กว่าที่แนะ
นำาตามที่คำานวณภายใต้สมการความถี่ตัวส่งสัญญาณ หรือ 
30 ซม. พิจารณาตามระยะที่มากกว่าc

อาจเกิดสัญญาณรบกวนในพื้นที่ของ       
อุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายนี้กำากับ                    

RF ที่นำาไฟฟ้า
IEC/EN 61000-4-6

3V rms ภายนอก ISM และของแถบความถี่สัญญา
ณวิทยุสมัครเล่นd

6V rms ภายใน ISM และของแถบความถี่สัญญา
ณวิทยุสมัครเล่นd

6V rms 1.8MHz ถึง 80MHz
80% AM, การผสมสัญญาณ 5Hz
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หมายเหตุ:  แนวทางดังกล่าวอาจไม่ได้ใช้กับทุกกรณี กา
รกระจายตัวของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบจา
กการดูดซับและการสะท้อนจากส่ิงต่าง ๆ เช่น โครงสร้าง 
วัตถุ และผู้คน
a ระดับการทดสอบเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีระบุ

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในเบ้ืองต้นและทำางานได้ตามท่ี
กำาหนด

b ระดับการทดสอบเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพตามเง่ือนไขเพ่ิม
เติมของมาตรฐาน IEC60601-2-4 ว่าด้วยการห้ามมีการช็อต
ไฟฟ้าโดยไม่ได้ต้ังใจ

c  ความแรงของสนามพลังจากตัวส่งสัญญาณแบบติดต้ังกั
บท่ี เช่นสถานีหลักสำาหรับโทรศัพท์มือถือ วิทยุสมัครเล่น 
วิทยุ FM และ AM หรือสัญญาณโทรทัศน์น้ันไม่สามา
รถคาดการณ์ในทางทฤษฎีได้อย่างแม่นยำา ในกรณีน้ี 
ควรตรวจสอบจุดท่ีมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพ่ือประเมิ
นองค์ประกอบทางแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเหมาะสม หา
กความแรงของสนามพลังท่ีคาดว่าจะใช้ HeartSine 
samaritan PAD เกินกว่ามาตรฐาน RF ท่ีกำาหนดข้างต้น 
ให้ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์ทำางานได้ตามปกติหรือไม่ 
หากพบการทำางานท่ีผิดปกติ ให้ลองย้ายตำาแหน่งของ 
HeartSine samaritan PAD หากสามารถทำาได้ 

D  แถบความถ่ี ISM (Industrial, Scientific และ Medical) 
ระหว่าง 0.15 MHz และ 80 MHz จะอยู่ท่ี 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 แถบความถ่ีของวิทยุส
มัครเล่นระหว่าง 0.15 MHz และ 80 MHz จะอยู่ท่ี 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



ต่อไปน้ีเป็นเสียงแจ้งเตือนท่ีคุณจะได้ยินจาก HeartSine samaritan PAD จะมีการระบุแบบจำาลองท่ีใช้เสียงแจ้งเตือนท่ีก
ำาหนด อ่านวิธีใช้เสียงแจ้งเตือนล่วงหน้าเพ่ือทำาความคุ้นเคยกับประเภทของคำาแนะนำาท่ีให้มา

สำาหรับผู้ป่วยทั้งมหด

การแจ้งเตือน SAM 350P SAM 360P SAM 500P

“ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์” ✔ ✔ ✔

“ถอดเส้ือผ้าออกจากหน้าอกของผู้ป่วยเพ่ือเปิดให้เห็นผิวหนัง” ✔ ✔ ✔

“ดึงแถบสีเขียวเพ่ือเปิดบรรจุภัณฑ์” ✔ ✔ ✔

“ลอกแผ่นแปะหน้าอกออกจากซอง” ✔ ✔ ✔

“แปะแผ่นแปะหน้าอกลงบนหน้าอกโล่ง ๆ ของผู้ป่วยดังแสดงในรูป” ✔ ✔ ✔

“กดแผ่นแปะหน้าอกให้ติดผิวหนังของผู้ป่วยให้สนิท” ✔ ✔ ✔

“กำาลังประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจ อย่าแตะต้องตัวผู้ป่วย” ✔ ✔ ✔

“กำาลังวิเคราะห์ อย่าแตะต้องตัวผู้ป่วย” ✔ ✔ ✔

“ตรวจพบความเคล่ือนไหว” ✔

“ตรวจสอบแผ่นข้ัวไฟฟ้า” ✔ ✔ ✔

ภาคผนวก D เสียงแจ้งเตือน
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SAM 350P 360P 500P คู่มือผู้ใช้

D-2

ภ
าค

ผ
น

วก
 D

 เสียงแจ้งเตือน

สำาหรับผู้ป่วยทั้งมหด

การแจ้งเตือน SAM 350P SAM 360P SAM 500P

CPR Advisor

“กดให้เร็วข้ึน” * ✔

“กดให้ช้าลง” * ✔

“กดให้แรงข้ึน” * ✔

“กดกำาลังพอดีแล้ว” * ✔

หากไม่จำาเป็นต้องทำาการช็อตด้วยไฟฟ้า

“ไม่ต้องกระตุ้นหัวใจ” ✔ ✔ ✔

“เร่ิมต้นทำา CPR” ✔ ✔ ✔

“แตะต้องตัวผู้ป่วยได้แล้ว” ✔ ✔ ✔

“วางมือประสานกันลงท่ีกลางหน้าอก” * ✔ ✔ ✔

“กดลงบนหน้าอกตรง ๆ ตามจังหวะเสียงสัญญาณ” * ✔ ✔ ✔

“ต้ังสติไว้ อย่าต่ืนตระหนก” * ✔ ✔ ✔

                                                       (ต่อ) →



D-3

ภาคผนวก D เสียงแจ้งเตือน

สำาหรับผู้ป่วยทั้งมหด

การแจ้งเตือน SAM 350P SAM 360P SAM 500P

หากจำาเป็นต้องทำาการช็อตด้วยไฟฟ้า

“อย่าเข้าไปประชิดตัวผู้ป่วย ช็อตด้วยไฟฟ้า” ✔ ✔ ✔

“อย่าเข้าไปประชิดตัวผู้ป่วย กดปุ่ม Orange Shock 
ซ่ึงเป็นปุ่มสีส้มเด๋ียวน้ี”

✔ ✔

“อย่าเข้าไปประชิดตัวผู้ป่วย จะทำาการกระตุ้นใน สาม, สอง, หน่ึง” ✔

“กระตุ้นหัวใจแล้ว” ✔ ✔ ✔

“เร่ิมต้นทำา CPR” ✔ ✔ ✔

“แตะต้องตัวผู้ป่วยได้แล้ว” ✔ ✔ ✔

“วางมือประสานกันลงท่ีกลางหน้าอก” * ✔ ✔ ✔

“กดลงบนหน้าอกตรง ๆ ตามจังหวะเสียงสัญญาณ” * ✔ ✔ ✔

“ต้ังสติไว้ อย่าต่ืนตระหนก” * ✔ ✔ ✔

* ไม่มีเสียงแจ้งเตือนหากติดต้ัง Pediatric-Pak



รายการอ้างอิง
1. Soar J, Nolan JP, Böttiger BW, Perkins GD, Lott C, Carli P, Pellis T, Sandroni C, Skrifvars MB, Smith GB and Sunde K. European resuscitation 

council guidelines for resuscitation 2015: Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation. 2015;95:100-147.

heartsine.com



h e a r t s i n e . c o m

สามารถอ่านคู่มือผู้ใช้ HeartSine samaritan PAD ได้ในเว็บไซต์ของเรา heartsine.com/product-manuals
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