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สญัลกัษณ์ท่ีใชง้ำนในคู่มือน้ี

 

ค�ำเตือน:	ควำมเส่ียงต่อกำรเสียชีวติหรือกำรบำดเจบ็สำหสั

 

ขอ้ควรระวงั:	ควำมเส่ียงต่อกำรไดรั้บบำดเจบ็ 

 

ขอ้แจง้เตือน:	ควำมเส่ียงต่อควำมเสียหำยของขอ้มูลและวสัดุ

i
  
ขอ้มูลเพิม่เติม

สญัลกัษณ์ท่ีใชง้ำนในอุปกรณ์น้ี

On/Off

IP56
กำรป้องกนักำรแทรกเขำ้มำของส่ิงแปลกปลอมท่ีจดั
กลุ่มตำม	IP56	เป็นไปตำมขอ้ก�ำหนดของ	EN	60529

ปรึกษำเก่ียวกบัค�ำแนะน�ำในกำรท�ำงำน

รำยกำรแบบใชค้ร้ังเดียว	หำ้มใชง้ำนซ�้ ำ

กำรกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้ำท่ีมีกำรป้องกนั 
กำรเช่ือมต่อประเภท	BF

หำ้มโดนควำมร้อนสูงหรือเปลวไฟ	หำ้มท�ำกำรเผำ

ไม่มีส่วนประกอบท่ีเป็นยำงดิบธรรมชำติ

ไม่ปลอดเช้ือ

สำมำรถน�ำกลบัมำใชใ้หม่ได้

แบตเตอร่ีแบบใชแ้ลว้ท้ิง

อยำ่ใหเ้กิดกำรลดัวงจรในแบตเตอร่ี

อยำ่บีบอดัแบตเตอร่ี

ขีดจ�ำกดัของอุณหภมิูตำมท่ีระบุไว้

ใชง้ำนภำยใน	ปี/เดือน

ท�ำลำยท้ิงตำมขอ้ก�ำหนดของแต่ละประเทศ

3XN6

เคร่ืองชอ็กไฟฟ้ำหวัใจภำยนอกแบบอตัโนมติัเฉพำะ
อนัตรำยจำกไฟไหมแ้ละเชิงกลเท่ำนั้นท่ีมีผลอนัเน่ือง
มำจำกกำรชอ็กไฟฟ้ำตำม

•	ANSI/AAMI	ES60601-1:2005

•	CSA	C22.2	NO.	60601-1:2008

•	IEC60601-2-4:2010

ปฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำส �ำหรบักำรใชง้ำน
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ขอ้แนะน�ำส�ำหรับกำรใชง้ำน

HeartSine	samaritan®	PAD	300P	ไดร้ะบุไวส้�ำหรับกำรใชง้ำนกบัผูป่้วยท่ี

มีภำวะหวัใจหยดุเตน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้ก�ำลงัมีอำกำรบอกสญัญำณต่อไปน้ี:

•													อำกำรหมดสติ	

•													ไม่มีกำรหำยใจ

•													ไม่มีกำรไหลเวยีนของเลือด

samaritan®	PAD	300P	ไดร้ะบุไวใ้หใ้ชง้ำนกบัผูป่้วยท่ีมีอำยมุำกกวำ่	8	

ปี	หรือมำกกวำ่	55	ปอนด	์(25	กก.)	เม่ือใชง้ำนกบั	samaritan®	Pad-Pak	

ส�ำหรับผูใ้หญ่	(Pad-Pak-01	หรือ	Pad-Pak-07)		samaritan®	PAD	300P	ได้

ระบุไวใ้หใ้ชง้ำนกบัเดก็ระหวำ่ง	1	ถึง	8	ปี	หรือมีน�้ำหนกัถึง	55	ปอนด	์(25	

กก.)	เม่ือใชง้ำนกบั	samaritan®	Pediatric-Pak	(Pad-Pak-02)		

ขอ้หำ้มส�ำหรับกำรใชง้ำน

ถำ้หำกผูป่้วยยงัรู้สึกตวัหรือมีกำรตอบสนองอยู	่หำ้มใชง้ำน	SAM	300P	เพือ่

ใหก้ำรรักษำ

วตัถุประสงคก์ำรใช้

samaritan®	PAD	300P	มีวตัถุประสงคส์�ำหรับกำรใชง้ำนจำกบุคลำกรท่ีได้

รับกำรฝึกอบรมเก่ียวกบักำรท�ำงำน		ผูใ้ชง้ำนควรไดรั้บกำรฝึกอบรมในกำร

ช่วยกูชี้วติขั้นพ้ืนฐำน/	AED	กำรช่วยกูชี้วติขั้นสูงหรือโครงกำรฝึกอบรมเชิง

ปฏิบติักำรทำงกำรแพทยใ์นภำวะฉุกเฉิน		

ขอ้แนะน�ำส�ำหรับกำรใชง้ำน
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ค�ำเตือน

ผูป่้วยท่ีเหมำะส�ำหรับกำรรักษำ

SAM	300P	ไดรั้บกำรออกแบบมำเพือ่ใหท้�ำงำนอยำ่งต่อเน่ืองกบัผูป่้วยท่ี

หมดสติลงหรือไร้กำรตอบสนอง	ถำ้หำกผูป่้วยยงัรู้สึกตวัหรือมีกำรตอบ

สนองอยู	่หำ้มใชง้ำน	SAM	300P	เพือ่ใหก้ำรรักษำ

SAM	300P	ใชแ้บตเตอร่ีแบบเปล่ียนไดแ้ละแผน่อิเลก็โทรดท่ีเรียกวำ่ 

	Pad-Pak	SAM	300P	ร่วมกบั	Pad-Pak	ของผูใ้หญ่เหมำะส�ำหรับกำรใชง้ำน

กบัผูป่้วยท่ีมีน�้ำหนกัเกินกวำ่	25	กิโลกรัม	(55	ปอนด)์	หรือเทียบเท่ำกบัเดก็ท่ี

มีอำยปุระมำณแปดปีหรือมำกกวำ่

ส�ำหรับกำรใชง้ำนกบัเดก็เลก็กวำ่	(จำกอำย	ุ1	ถึง	8	ปี)	ใหถ้อด	Pad-Pak	ของ

ผูใ้หญ่ออกและติด	Pediatric-Pak	แทน	ถำ้หำกไม่สำมำรถใช	้Pediatric-Pak	

หรือเคร่ืองชอ็กไฟฟ้ำอ่ืนท่ีเหมำะสมได	้คุณอำจจะใชง้ำนระบบส�ำหรับผูใ้หญ่

หำ้มประวงิเวลำในกำรรักษำ	ใหพ้ยำยำมคน้หำอำยแุละน�้ำหนกัท่ีแน่นอน

ของผูป่้วย

ควำมเส่ียงจำกไฟฟ้ำชอ็ก

SAM	300P	ปล่อยกำรชอ็กดว้ยไฟฟ้ำเพือ่ใหก้ำรรักษำ	ซ่ึงสำมำรถเป็นสำเหตุ

ของกำรบำดเจบ็สำหสักบัผูป้ฏิบติักำรหรือไม่กผ็ูท่ี้ยนือยูใ่กลเ้คียง	เพ่ิมควำม

ระมดัระวงัเพ่ือใหแ้น่ใจวำ่	ไม่มีผูใ้ดสมัผสัตวัผูป่้วยในขณะท�ำกำรชอ็ก

 

หลีกเล่ียงกำรเปิดหรือกำรแกไ้ขซ่อมแซม

SAM	300P	ไม่มีช้ินส่วนท่ีพร้อมใหบ้ริกำร	หำ้มเปิดหรือซ่อมแซมอุปกรณ์

ในทุกสภำพเหตุกำรณ์	เน่ืองจำกมีอนัตรำยจำกไฟฟ้ำชอ็ก	ถำ้หำกสงสยัวำ่

อำจเกิดควำมเสียหำยข้ึน	ใหเ้ปล่ียน	SAM	300P	โดยทนัที

ค �ำเตือนและขอ้ควรระวงั
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หลีกเล่ียงก๊ำซท่ีก่อใหเ้กิดกำรระเบิดหรือติดไฟไดง่้ำย

ไดมี้กำรระบุแลว้วำ่	SAM	300P	มีควำมปลอดภยัส�ำหรับกำรใชง้ำนกบั

ระบบกำรจ่ำยของหนำ้กำกออกซิเจน	อยำ่งไรกต็ำม	เพ่ือหลีกเล่ียงควำม

เส่ียงต่อกำรระเบิด	ควรปฏิบติัตำมค�ำแนะน�ำท่ีวำ่	หำ้มใชง้ำน	SAM	300P	

ในบริเวณใกลก้บัก๊ำซท่ีสำมำรถระเบิดได	้ยงัรวมทั้งยำสลบท่ีไวไฟหรือก๊ำซ

ออกซิเจนท่ีเขม้ขน้	

   

ขอ้ควรระวงั

กำรก�ำหนดต�ำแหน่งแผน่ติดหนำ้อกอิเลก็โทรดใหถ้กูตอ้ง

กำรก�ำหนดต�ำแหน่งแผน่ติดหนำ้อกอิเลก็โทรดของ	SAM	300P	ใหเ้หมำะ

สมเป็นส่ิงจ�ำเป็น	คุณตอ้งสงัเกตค�ำแนะน�ำในกำรใชอ้ยำ่งเคร่งครัดท่ีแสดง

ไวใ้นคู่มือส�ำหรับผูใ้ชง้ำนในภำวะฉุกเฉินและบนอุปกรณ์	กำรก�ำหนด

ต�ำแหน่งท่ีไม่ถกูตอ้ง	หรือกำรมีอำกำศ	เสน้ผมหรือแผลผำ่ตดัอยู	่หรือแผน่

แปะยำระหวำ่งแผน่ติดหนำ้อกและผวิหนงั	สำมำรถลดระดบัประสิทธิภำพ

ในกำรกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้ำได	้ผวิหนงัเกิดอำกำรแดงข้ึนเลก็นอ้ย	อำกำรน้ี

เป็นเร่ืองปกติหลงัจำกกำรบ�ำบดัดว้ยกำรชอ็ก

หำ้มสมัผสัตวัผูป่้วยในระหวำ่งกำรวเิครำะห์

กำรสมัผสัตวัผูป่้วยระหวำ่งช่วงกำรวเิครำะห์ในกำรรักษำ	สำมำรถเป็น

สำเหตุท่ีก่อใหเ้กิดกำรรบกวนกบัขั้นตอนกำรวนิิจฉยัได	้หลีกเล่ียงกำร

สมัผสักบัตวัผูป่้วยในขณะท่ีก�ำลงัเร่ิมท�ำกำรวเิครำะห์	อุปกรณ์จะแนะน�ำคุณ

ใหท้รำบวำ่	เม่ือไรจะปลอดภยัส�ำหรับกำรสมัผสัตวัผูป่้วย
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หำ้มน�ำมำใชง้ำนหำกไม่มีกำรซีลช่องอิเลก็โทรด

Pad-Pak	เป็นรำยกำรแบบใชค้ร้ังเดียว	และคุณตอ้งเปล่ียนแผน่ติดหลงัจำก

กำรใชง้ำนในแต่ละคร้ัง	หรือถำ้มีกำรช�ำรุดบนช่องท่ีซีลแผน่ติดหนำ้อก

ส�ำหรับกำรกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้ำหรือเกิดอนัตรำยข้ึนในทำงใดทำงหน่ึง

แลว้	ถำ้หำกคุณสงสยัวำ่	Pad-Pak	เกิดควำมเสียหำยข้ึนหรือไม่	คุณตอ้ง

เปล่ียนแผน่ติดโดยทนัที

   

ขอ้แจง้เตือน

ควำมไวในกำรรบกวนทำงแม่เหลก็ไฟฟ้ำ

หำกคุณตอ้งปฏิบติังำนร่วมกบั	SAM	300P	ขอใหอ้ยูห่่ำงจำกทุกอุปกรณ์ท่ี

มีควำมถ่ีวทิยอุยำ่งนอ้ยท่ีสุด	2	เมตร	(6	ฟตุ)	เพือ่ไม่ใหเ้กิดกำรรบกวน	หรือ

ท�ำกำรปิดเคร่ืองมือท่ีเป็นสำเหตุของกำรรบกวนทำงแม่เหลก็ไฟฟ้ำ

ช่วงอุณหภมิูส�ำหรับกำรปฏิบติังำน

SAM	300P	พร้อมทั้งแบตเตอร่ี	แผน่ติดหนำ้อกและอิเลก็โทรดไดรั้บกำร

ออกแบบมำเพือ่ปฏิบติังำนในช่วงอุณหภมิู	0	ºC	ถึง	50	ºC	กำรใชง้ำน

อุปกรณ์นอกเหนือช่วงอุณหภมิูน้ีอำจจะเป็นสำเหตุท่ีท�ำใหฟั้งกช์ัน่กำร

ท�ำงำนผดิปกติข้ึน

กำรป้องกนักำรแทรกเขำ้มำของส่ิงแปลกปลอม

กำรแบ่งระดบั	IP56	ไม่ครอบคลุมถึงกำรจุ่มส่วนหน่ึงส่วนใดของ	SAM	

300P	ลงในน�้ำหรือชนิดของเหลวใดๆ	กำรสมัผสักบัของเหลวอำจจะก่อให้

เกิดควำมเสียหำยร้ำยแรงข้ึนกบัอุปกรณ์หรือเป็นสำเหตุของเพลิงไหมห้รือ

เกิดอนัตรำยจำกไฟฟ้ำชอ็กได้

ค �ำเตือนและขอ้ควรระวงั
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กำรยดือำยกุำรใชง้ำนแบตเตอร่ีใหย้ำวนำนข้ึน

หำ้มเปิดอุปกรณ์โดยใช่เหตุ	เพรำะส่ิงน้ีอำจจะลดอำยกุำรใชง้ำนในโหมด

สแตนดบ์ำยของอุปกรณ์ลง

กำรเกบ็รักษำในโหมดสแตนดบ์ำยนอกช่วง	0	ºC	ถึง	50	ºC	อำจจะลดอำยใุน

กำรเกบ็รักษำของ	Pad-Pak

หำ้มทดสอบกบัตวัจ�ำลองหรือหุ่นคน

ไม่สำมำรถทดสอบอุปกรณ์ของเรำภำยใตก้ำรใชง้ำนกบัตวัจ�ำลองและหุ่นคน

ตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม

ขั้นตอนของเรำใชค้วำมผนัแปรของอตัรำกำรเตน้ของหวัใจตำมหน่ึงใน

เกณฑก์ำรวดัภำวะหวัใจหอ้งล่ำงเตน้แผว่ระรัว	(VF)	ดงันั้นทำงเรำไม่แนะน�ำ

ในเร่ืองกำรใชง้ำนตวัจ�ำลองแบบปกติเพ่ือทดสอบอุปกรณ์ของเรำ

   

ขอ้มูลเพิม่เติม

กำรใชง้ำนคู่มือน้ี

อ่ำนคู่มือน้ีอยำ่งระมดัระวงัเป็นส่ิงจ�ำเป็น	ก่อนกำรใชง้ำน	SAM	300P	คู่มือ

น้ีถกูท�ำข้ึนเพ่ือใหก้ำรช่วยเหลือในทุกกำรฝึกอบรมท่ีคุณอำจไดรั้บ	ถำ้หำก

คุณมีขอ้สงสยัใดๆ	ใหติ้ดต่อกบัตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตของคุณ	

หรือมำท่ีบริษทั	HeartSine	Technologies	ไดโ้ดยตรงเพือ่ขอรับค�ำแนะน�ำ

หรือค�ำช้ีแจง้

ขอ้มูลในคู่มือน้ีอำจมีกำรเปล่ียนแปลงข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบ

ล่วงหนำ้	และไม่แสดงถึงควำมรับผดิชอบในนำมของบริษทั	HeartSine	

Technologies	หำ้มท�ำซ�้ ำหรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหน่ึงของคู่มือน้ีในทุกรูป

แบบทั้งทำงไฟฟ้ำและเชิงกลหรือดว้ยวธีิกำรใดๆ	รวมทั้งกำรถ่ำยเอกสำร

และกำรบนัทึกเทป	ส�ำหรับทุกวตัถุประสงคต์อ้งไดรั้บกำรอนุญำตเป็นลำย

ลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจนจำกบริษทั	HeartSine	Technologies

i



10

ค �ำเตือนและขอ้ควรระวงั

กำรฝึกอบรมผูป้ฏิบติักำร

samaritan®	PAD	300P	มีวตัถุประสงคส์�ำหรับกำรใชง้ำนจำกบุคลำกรท่ีได้

รับกำรฝึกอบรมเก่ียวกบักำรท�ำงำน		ผูใ้ชง้ำนควรไดรั้บกำรฝึกอบรมในกำร

ช่วยกูชี้วติขั้นพ้ืนฐำน/	AED	กำรช่วยกูชี้วติขั้นสูงหรือโครงกำรฝึกอบรมเชิง

ปฏิบติักำรทำงกำรแพทยใ์นภำวะฉุกเฉิน		

กำรใชง้ำนอุปกรณ์เสริม

SAM	300P	เป็นอุปกรณ์ท่ีมีทุกอยำ่งพร้อมในตวั	หำ้มใชง้ำนอุปกรณ์เสริมท่ี

ไม่ไดรั้บอนุญำตกบัเคร่ือง	SAM	300P	สำมำรถท�ำใหฟั้งกช์ัน่กำรท�ำงำนผดิ

ปกติไดห้ำกมีกำรใชง้ำนอุปกรณ์เสริมท่ีไม่มีกำรรับรอง

กำรดูแลรักษำอยำ่งสม�ำ่เสมอ

ตรวจสอบอุปกรณ์ตำมก�ำหนดเวลำ	กรุณำดูท่ี	"กำรบริกำรและกำรดูแล

รักษำ"	ในหนำ้	22

กำรจดักำรอุปกรณ์อยำ่งถกูตอ้ง

จดัอุปกรณ์ใหเ้ขำ้ท่ีตำมค�ำช้ีแนะเก่ียวกบักฎขอ้บงัคบัจำกส่วนทอ้งถ่ินและ

ระดบัชำติของคุณ	หรือติดต่อกบัตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยของบริษทั	HeartSine	

ของคุณ	กรุณำปฏิบติัตำม	"หลงักำรใชง้ำน"	ในหนำ้	18

กำรปฎิบติัตำมกฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน

ตรวจสอบกบักรมอนำมยัของภำครัฐในทอ้งถ่ินโดยตรงในเร่ืองขอ้มูลเก่ียว

กบัขอ้ก�ำหนดทั้งหมดท่ีเช่ือมโยงกรรมสิทธ์ิและกำรใชเ้คร่ืองชอ็กไฟฟ้ำหวัใจ

ในภมิูภำคท่ีถกูใชง้ำน



11

SAM 300P

SAM	300P	คือเคร่ืองชอ็กไฟฟ้ำหวัใจภำยนอกแบบก่ึงอตัโนมติัท่ีถกู

ออกแบบมำเพ่ือกำรชอ็กกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้ำอยำ่งรวดเร็วกบัผูป่้วยท่ีเกิด

ภำวะหวัใจหยดุเตน้เฉียบพลนั	(SCA)	

SAM	300P	ไดรั้บกำรออกแบบมำเพ่ือปฏิบติังำนตำมควำมร่วมมือของ

สภำกำรกูชี้พยโุรป	(ERC)	และสมำคมแพทยโ์รคหวัใจอเมริกนั	(AHA)	

2010	เป็นแนวทำงในเร่ืองของกำรปฏิบติักำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ	(CPR)	และกำร

พยำบำลผูป่้วยภำวะฉุกเฉินในระบบหวัใจและหลอดเลือด	(ECC)

ภำวะหวัใจหยดุเตน้เฉียบพลนั	(SCA)

ภำวะหวัใจหยดุเตน้เฉียบพลนัเป็นภำวะเจบ็ป่วยท่ีหวัใจหยดุกำรสูบฉีดทนัที

อยำ่งไดผ้ลอนัเน่ืองมำจำกฟังกช์ัน่กำรท�ำงำนผดิปกติของระบบไฟฟ้ำใน

หวัใจ	บ่อยคร้ังท่ีผูป่้วยของ	SCA	ไม่มีอำกำรหรือสญัญำณแจง้เตือนมำก่อน	

ยิง่ไปกวำ่นั้น	SCA	ยงัสำมำรถเกิดข้ึนกบัสมำชิกในครอบครัวท่ีมีภำวะเจบ็

ป่วยของโรคหวัใจซ่ึงไดมี้กำรวนิิจฉยัมำก่อนหนำ้น้ี	กำรรอดจำก	SCA	ข้ึนอยู่

กบักำรปฏิบติักำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ	(CPR)	โดยทนัทีและอยำ่งมีประสิทธิผล

กำรใชง้ำนเคร่ืองชอ็กไฟฟ้ำหวัใจภำยนอกอยูภ่ำยในไม่ก่ีนำทีแรกของภำวะ

กำรลม้เหลวของหวัใจท่ีสำมำรถช่วยใหก้ำรรอดชีวติของผูป่้วยเพิม่สูงข้ึน	

อำกำรหวัใจวำยและ	SCA	ไม่เหมือนกนั	ถึงแมว้ำ่บำงเวลำอำกำรหวัใจวำย

ก่อใหเ้กิด	SCA	ถำ้หำกคุณก�ำลงัประสบกบัอำกำรหวัใจวำย	(อำกำรเจบ็

หนำ้อก	มีควำมดนั	อำกำรท่ีมีกำรหำยใจขดั	รู้สึกวำ่มีอำกำรแน่นหนำ้อกหรือ

ท่ีอ่ืนในร่ำงกำย)	ขอควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทยใ์นภำวะฉุกเฉินโดยทนัที

ภำวะหวัใจหอ้งล่ำงเตน้แผว่ระรัว

จงัหวะกำรเตน้ของหวัใจท่ีมีคล่ืนไฟฟ้ำปกติจำกท่ีกลำ้มเน้ือหวัใจหดตวั	เพ่ือ

สร้ำงกำรไหลเวยีนของเลือดไปยงัรอบๆ	ร่ำงกำยท่ีเรียกวำ่จงัหวะไซนสัปกติ	

(NSR)	ภำวะหวัใจหอ้งล่ำงเตน้แผว่ระรัว	(VF)	อนัเน่ืองมำจำกสญัญำณ

ไฟฟ้ำไม่คงท่ีในหวัใจมกัจะเป็นสำเหตุของ	SCA	ในผูป่้วย	SCA	อำจเกิดข้ึน

ไดก้บักำรสร้ำงจงัหวะไซนสัปกติใหม่โดยอำศยัไฟฟ้ำชอ็กตดัผำ่นหวัใจ	กำร

รักษำน้ีเรียกวำ่กำรกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้ำ

บทน�ำ
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กำรฝึกอบรมท่ีแนะน�ำ

SCA	คือภำวะเจบ็ป่วยท่ีตอ้งไดรั้บกำรช่วยเหลือทำงกำรแพทยใ์น

ภำวะฉุกเฉินโดยทนัที	อนัเน่ืองมำจำกลกัษณะของอำกำรเจบ็ป่วย	สำมำรถ

ท�ำกำรแทรกแซงน้ีก่อนขอค�ำแนะน�ำจำกแพทย์

เพือ่ท�ำกำรวนิิจฉยัอำกำรเจบ็ป่วยน้ีอยำ่งถกูตอ้ง	ทำง	HeartSine	ขอแนะน�ำ

ใหผู้ใ้ชง้ำน	SAM	300P	ท่ีมีศกัยภำพทุกท่ำนท่ีไดเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมอยำ่ง

ครบถว้นเก่ียวกบักำรปฏิบติักำรช่วยฟืนคืนชีพ	(CPR)	กำรช่วยกูชี้วติขั้นพ้ืน

ฐำน	(BLS)	และโดยเฉพำะกำรใชง้ำนเคร่ืองชอ็กไฟฟ้ำหวัใจภำยนอกแบบ

อตัโนมติั	ยิง่ไปกวำ่นั้น	HeartSine	ขอแนะน�ำกำรฝึกอบรมน้ีท่ีไดรั้บกำร

อพัเดตตลอดเก่ียวกบัหลกัสูตรกำรฟืนฟวูชิำอยำ่งสม�่ำเสมอตำมค�ำแนะน�ำ

และรับค�ำแนะน�ำจำกผูใ้หก้ำรฝึกอบรมของคุณ

ถำ้หำกผูใ้ชง้ำน	SAM	300P	ท่ีมีศกัยภำพไม่ไดเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมตำม

เทคนิคเหล่ำน้ี	ใหติ้ดต่อกบัตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตของคุณหรือ

บริษทั	HeartSine	Technologies	โดยตรง	สำมำรถจดัใหมี้กำรฝึกอบรมหรือ

เพ่ือใหไ้ดรั้บกำรเตรียมควำมพร้อม	อีกวธีิหน่ึงคือกำรติดต่อกบักรมอนำมยั

ของภำครัฐในทอ้งถ่ินของคุณส�ำหรับขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์รท่ีใหก้ำรฝึกอบรม

ท่ีมีกำรรับรองในภมิูภำคของคุณ

เคร่ืองเมโทรนอม	CPR

ในระหวำ่งกำรท�ำ	CPR	SAM	300P	จะท�ำงำนผำ่นเสียงบ๊ีปเตือนท่ี

สำมำรถไดย้นิและกะพริบตวับ่งช้ี	"ควำมปลอดภยัในกำรสมัผสั"	ท่ีมีอตัรำ

สอดคลอ้งกบัแนวทำงปฏิบติัของ	2010	AHA/ERC	คุณสมบติัน้ีใชอ้ำ้งอิง

กบัเคร่ืองเมโทรนอม	CPR	ใชง้ำนเคร่ืองเมโทรนอมตำมแนวทำงเก่ียวกบัวธีิ

กำรท่ีพบบ่อยคร้ังเพ่ือกดหนำ้อกของผูป่้วยหำกคุณตอ้งกำรน�ำ	CPR	มำใช้

ภำพรวมเก่ียวกบั	SAM	300P

บทน�ำ
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ไอคอนเพ่ือติดแผน่ติดหนำ้อก
ลกูศรช้ีทิศทำงกำรปฏิบติักำรโดยรอบไอคอนน้ีจะ

กะพริบข้ึนเพือ่แนะน�ำคุณวำ่	ควรติดแผน่ติดหนำ้อก 

อิเลก็โทรดกบัตวัผูป่้วยอยำ่งไรตำมท่ีระบุไว้

ตวับ่งช้ีสถำนะ
เม่ือตวับ่งช้ีสถำนะเกิดกะพริบข้ึนไฟสีเขียว	

SAM	300P	ท่ีพร้อมใชง้ำน

ปุ่ม	On/Off
กดปุ่มน้ีเพ่ือเปิดหรือปิดอุปกรณ์

ไอคอนเพ่ือควำมปลอดภยัเม่ือมีกำรสมัผสั
เม่ือลกูศรช้ีทิศทำงกำรปฏิบติักำรรอบไอคอนน้ีท่ีก�ำลงั

เกิดไฟกะพริบข้ึน	เป็นกำรแสดงถึงควำมปลอดภยัเพ่ือ

สำมำรถสมัผสัตวัผูป่้วยได	้

ลกูศรช้ีทิศทำงกำรปฏิบติักำร

ล�ำโพง

ไอคอนท่ีพร้อมใช้

ส�ำหรับเดก็

ไอคอนหำ้มสมัผสั
หำ้มสมัผสัตวัผูป่้วยขณะท่ีลกูศรช้ีทิศทำงกำร

ปฏิบติักำรรอบไอคอนน้ีท่ีก�ำลงัเกิดไฟกะพริบ

ข้ึน	SAM	300P	อำจก�ำลงัวเิครำะห์จงัหวะกำร

เตน้ของหวัใจของผูป่้วยหรือท�ำกำรชำร์จ	กำร 

เตรียมกำรเพือ่ด�ำเนินกำรชอ็ก 

พอร์ตขอ้มูล

ปุ่ม	Shock
กดปุ่มน้ีเพ่ือด�ำเนินกำรชอ็กในกำร

ใหก้ำรรักษำ

ล้ินชกัอิเลก็โทรดแถบสีเขียว

กำรเตรียมกำร
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กำรเปิดกล่องเคร่ืองมือ

ตรวจเชค็กล่องเคร่ืองมือท่ีประกอบดว้ยคู่มือผูใ้ชง้ำน	กล่องนุ่ม	Pad-Pak	

ใบรับประกนัและคู่มือส�ำหรับผูใ้ชง้ำนในภำวะฉุกเฉิน

Pad-Pak	คือแบตเตอร่ีท่ีเปล่ียนแบบใชค้ร้ังเดียวท้ิงและแผน่อิเลก็โทรดใน

ชุดเคร่ืองมือ	สำมำรถใชไ้ดท้ั้งสองเวอร์ชัน่1:	Pad-Pak	สีเทำส�ำหรับกำรใช้

งำนกบัผูใ้หญ่และ	Pad-Pak	สีชมพสู�ำหรับกำรใชง้ำนกบัเดก็	(กรุณำดูท่ีกำร

สำธิตดำ้นล่ำง)

1	เวอร์ชัน่ท่ีสำมเพือ่กำรใชง้ำนเป็นพิเศษบนเคร่ืองบินโดยเฉพำะ

ตรวจสอบก่อนกำรใชง้ำน

1.	 ตรวจสอบวนัหมดอำย	ุ(ปี/เดือน)	ทำงดำ้นหลงัของ	Pad-Pak	

(กรุณำดูท่ีตวัอยำ่งดำ้นล่ำง)	ถำ้หำกวนัหมดอำยไุดผ้ำ่นไปแลว้	คุณ

ตอ้งเปล่ียน	Pad-Pak	ใหม่

2017 / 05

Pediatric-Pak	ของเดก็Pad-Pak	ของผูใ้หญ่
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2.	 เปิดกล่องชุดเคร่ืองมือ	Pad-Pak	เกบ็กล่องบรรจุภณัฑไ์วใ้นกรณี

ท่ีคุณตอ้งกำรส่ง	Pad-Pak	กลบัไปยงั	HeartSine	วำง	SAM	300P	

ไวบ้นพื้นรำบ	สอด	Pad-Pak	ใส่เขำ้ไปใน	SAM	300P	(กรุณำดูท่ี

กำรสำธิตทำงดำ้นล่ำง)		พยำยำมฟังเสียง	"คลิก"	และตรวจสอบให้

แน่ใจวำ่ทั้งสองแถบลอ็กเขำ้กนัอยำ่งแน่นหนำ

3.	 SAM	300P	จะด�ำเนินกำรทดสอบตวัเองหำกตอ้งกำร	ลกูศรกำร

ปฏิบติักำรจะกะพริบในระหวำ่งขั้นตอนน้ี	หำกกำรสรุปผลกำร

ทดสอบตวัเองเกิดประสบควำมส�ำเร็จ	ตวับ่งช้ีสถำนะสีเขียว	

(กรุณำดูท่ี	"ภำพรวมเก่ียวกบั	SAM	300P"	ในหนำ้	13)	จะกะพริบ

ข้ึน	ถำ้เป็นเช่นนั้น	SAM	300P	ของคุณกพ็ร้อมส�ำหรับกำรใชง้ำน

4.	 เปิด	SAM	300P	โดยกำรกด	 	บนแผงควบคุมทำงดำ้นหนำ้

เพ่ือตรวจสอบกำรท�ำงำนของอุปกรณ์ใหส้ำมำรถท�ำงำนไดอ้ยำ่ง

ถกูตอ้ง	พยำยำมฟังเสียงพร้อมตแ์ต่ไม่ตอ้งปฏิบติัตำม	ตรวจสอบ

ใหแ้น่ใจวำ่ไม่มีกำรแสดงขอ้ควำมเตือนข้ึน

	 ขอ้แจง้เตือน:	หำ้มดึงแถบสีเขียวบน	Pad-Pak	ถำ้หำกคุณได้

เปิดล้ินชกัอิเลก็โทรดแลว้	คุณอำจจะตอ้งเปล่่ียน	Pad-Pak	

ของคุณใหม่

		 เฉพำะเปิด	SAM	300P	คร้ังเดียวเท่ำนั้น	ถำ้หำกคุณเปิดเคร่ือง

และปิดซ�้ ำหลำยคร้ัง	คุณอำจจะท�ำใหแ้บตเตอร่ีหมดอำยกุ่อน

ก�ำหนดและคุณอำจจะตอ้งเปล่ียน	Pad-Pak	ใหม่

5.	 ปิด	SAM	300P	โดยกำรกด	 	บนแผงควบคุมทำงดำ้นหนำ้	

ตรวจสอบตวับ่งช้ีสถำนะ	(กรุณำดูท่ี	"ภำพรวมเก่ียวกบั	SAM	

300P"	ในหนำ้	13)	ไฟสีเขียวก�ำลงักะพริบ	ถำ้หำกคุณไม่ไดย้นิ

เสียงขอ้ควำมเตือนและตวับ่งช้ีสถำนะท่ีเป็นไฟสีเขียวก�ำลงั

กะพริบ	อุปกรณ์พร้อมส�ำหรับกำรใชง้ำน 
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6.	 วำง	SAM	300P	ไวใ้นกล่องนุ่มท่ีมำพร้อมกบัชุดเคร่ืองมือ	เกบ็	

SAM	300P	ไวใ้นสถำนท่ีไร้ส่ิงกีดขวำง	รับรองถึงควำมสะอำด	

สภำพแวดลอ้มท่ีแหง้เป็นพเิศษในบริเวณท่ีมองเห็นไดง่้ำย	ท�ำให้

แน่ใจวำ่มีกำรเกบ็ขอ้มูลตำมขอ้ก�ำหนด	(กรุณำดูท่ี	"ขอ้มูลทำง

เทคนิค"	ในหนำ้	27)	

สแตนดบ์ำย	 0	ถึง	50	°C	 

อุณหภมิู:		 (50	ถึง	122	°F)

ควำมช้ืน		 5	ถึง	95%	 

สมัพทัธ์:	 (ไม่มีกำรควบแน่น)

	 ขอ้แจง้เตือน:	HeartSine	ขอแนะน�ำใหคุ้ณเกบ็	Pad-Pak	

ส�ำรองไวใ้นยำมฉุกเฉินส�ำหรับ	SAM	300P	ของคุณ	คุณ

สำมำรถเกบ็แผน่ติดไวใ้นส่วนหลงัของกล่องนุ่ม

7.	 กรอกขอ้มูลลงในใบรับประกนัใหค้รบถว้นและส่งใบรับประกนัไป

ใหก้บัตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตหรือบริษทั	HeartSine	

Technologies	โดยตรง	(กรุณำดูท่ี	"ขอ้ก�ำหนดกำรติดตำม"	

ในหนำ้	23)

รำยกำรตรวจสอบส�ำหรับกำรเตรียมกำร

 ❏ ขั้นท่ี	1	ตรวจสอบวนัหมดอำยขุอง	Pad-Pak

 ❏ ขั้นท่ี	2	ติดตั้ง	Pad-Pak

 ❏ ขั้นท่ี	3	ตรวจสอบกำรสรุปผลของชุดกำรทดสอบตวัเองท่ีด�ำเนินกำร

เสร็จเรียบร้อบแลว้

 ❏ ขั้นท่ี	4	เปิดเคร่ืองเพือ่ตรวจสอบกำรท�ำงำน

 ❏ ขั้นท่ี	5	ปิดเคร่ือง

 ❏ ขั้นท่ี	6	จดัเกบ็	SAM	300P	ใหถ้กูตอ้ง

 ❏ ขั้นท่ี	7	ลงทะเบียน	SAM	300P	ของคุณ

 ❏ ขั้นท่ี	8	สร้ำงตำรำงกำรใชง้ำน	(กรุณำดูท่ี	"กำรบริกำรและกำรดูแล

รักษำ"	ในหนำ้	22)

กำรเตรียมกำร
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เม่ือไรควรใชง้ำน

SAM	300P	ไดรั้บกำรระบุไวส้�ำหรับกำรใชง้ำนกบัผูป่้วยท่ีมีภำวะหวัใจหยดุ

เตน้เฉียบพลนัซ่ึงเป็นผูท่ี้ก�ำลงัมีอำกำรตำมสญัญำณต่อไปน้ี:

อำกำรหมดสติลง

ไม่มีกำรหำยใจ

ไม่มีกำรไหลเวยีนของเลือด

SAM	300P	ไดรั้บกำรออกแบบมำเพือ่ใหท้�ำงำนอยำ่งต่อเน่ืองกบัผูป่้วยท่ี

หมดสติลงหรือไร้กำรตอบสนอง	ถำ้หำกผูป่้วยยงัรู้สึกตวัหรือมีกำรตอบ

สนองอยู	่หำ้มใชง้ำน	SAM	300P	เพือ่ใหก้ำรรักษำ

SAM	300P	เหมำะส�ำหรับกำรใชง้ำนกบัผูป่้วยท่ีมีน�้ำหนกัเกินกวำ่	25	กก.	

(55	ปอนด)์	หรือเทียบเท่ำกบัเดก็ท่ีมีอำยปุระมำณแปดปีหรือมำกกวำ่

ส�ำหรับกำรใชง้ำนกบัเดก็เลก็กวำ่	(จำกอำย	ุ1	ถึง	8	ปี)	ใหถ้อด	Pad-Pak	ของ

ผูใ้หญ่ออกและติด	Pediatric-Pak	แทน

ถำ้หำกไม่สำมำรถใช	้Pediatric-Pak	หรือเคร่ืองชอ็กไฟฟ้ำหวัใจอ่ืนท่ีเหมำะ

สมได	้คุณอำจจะใชง้ำน	Pad-Pak	ส�ำหรับผูใ้หญ่ 

 

 

 

 

กำรใช	้SAM	300P

อำ้งอิงคู่มือส�ำหรับผูใ้ชง้ำนในภำวะฉุกเฉินท่ีแยกออกมำ	ในระหวำ่งกำร 

ใชง้ำน	SAM	300P	จะช่วยใหไ้ดย้นิเสียงพร้อมตอ์ยำ่งชดัเจนเพ่ือแนะน�ำผู ้

ใชง้ำน	ส�ำหรับรำยกำรเสียงพร้อมตท์ั้งหมด	กรุณำดูท่ี	"รำยกำรเสียงพร้อมต"์	 

ในหนำ้	39

	 ขอ้แจง้เตือน:	เม่ือไรท่ีมีกำรตรวจพบจงัหวะคล่ืนไฟฟ้ำหวัใจ

ท่ีไม่ตอ้งชอ็กได	้SAM	300P	กท็ �ำกำรยกเลิกสถำนะพร้อมใช้

งำนเพ่ือชอ็กอำกำรเจบ็ป่วย	

กำรใช	้SAM	300P
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หลงัจำกกำรใชง้ำน

1.	 ปิด	SAM	300P	โดยกำรกด	 	บนแผงควบคุมทำงดำ้นหนำ้

2.	 ถอดแผน่ติดหนำ้อกอิเลก็โทรดออกจำกตวัผูป่้วยและติดแผน่

เขำ้หำกนั	"โดยใหห้นำ้ชนกนั"	อิเลก็โทรดอำจจะมีกำรปนเป้ือน

กบัเน้ือเยื้อร่ำงกำยของมนุษย	์ของเหลวหรือเลือด	แยกอิเลก็โทรด

ท้ิงลงในท่ีรองรับส�ำหรับขยะท่ีติดเช้ือได	้

3.	 Pad-Pak	ประกอบดว้ยแบตเตอร่ีลิเธียม	เป็นรำยกำรแบบใช้

คร้ังเดียวและตอ้งเปล่ียนหลงัจำกกำรใชง้ำนในแต่ละคร้ัง	ถอด	

Pad-Pak	ออกโดยกำรกดสองแถบในแต่ละดำ้นของ	Pad-Pak	ซ่ึง	

Pad-Pak	จะเล่ือนไปขำ้งหนำ้	(กรุณำดูท่ีกำรสำธิตดำ้นล่ำง)	

	 อยำ่ท้ิง	SAM	300P	หรือ	Pad-Pak	ลงในถงัขยะทัว่ไป	จดัส่งไปยงั

สถำนท่ีท�ำกำรรีไซเคิลท่ีจดัสรรไวต้ำมขอ้ก�ำหนดของทอ้งถ่ิน	หรือ

อีกทำงเลือก	กคื็อกำรส่งไปใหต้วัแทนจดัจ�ำหน่ำยของคุณส�ำหรับ

กระบวนกำรก�ำจดัหรือกำรเปล่ียน

4.	 ตรวจสอบ	SAM	300P	ส�ำหรับส่ิงสกปรกหรือกำรปนเป้ือน	ถำ้

หำกจ�ำเป็น	ใหท้�ำควำมสะอำดโดยกำรใชผ้ำ้ท่ีชุ่มพอหมำดๆ	จำก

หน่ึงในรำยกำรต่อไปน้ี:

	 น�้ำสบู่

	 ไอโซโพรพลิแอลกอฮอล	์(สำรละลำย	70%)

	 ขอ้ควรระวงั:	หำ้มจุ่มส่วนหน่ึงส่วนใดของ	SAM	300P	ลง

ในน�้ำหรือชนิดของเหลวใดๆ	กำรสมัผสักบัของเหลวอำจจะ

ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยร้ำยแรงข้ึนกบัอุปกรณ์หรือเป็นสำเหตุ

ของเพลิงไหมห้รือเกิดอนัตรำยจำกไฟฟ้ำชอ็ก

	 ขอ้แจง้เตือน:	หำ้มท�ำควำมสะอำด	SAM	300P	กบัสำรขดั	

ตวัท�ำควำมสะอำดหรือตวัท�ำละลำย

กำรใช	้SAM	300P
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5.	 ตรวจสอบ	SAM	300P	ส�ำหรับควำมเสียหำย	ถำ้หำกมีควำมเสีย

หำยเกิดข้ึนกบั	SAM	300P	ใหเ้ปล่ียนโดยทนัที

6.	 ติดตั้ง	Pad-Pak	ใหม่	ก่อนกำรติดตั้ง	ตรวจสอบวนัหมดอำยขุอง	

Pad-Pak	(กรุณำดูท่ี	"กำรเตรียมกำร"	ในหนำ้	14)	หลงัจำกกำรติด

ตั้ง	ใหต้รวจสอบตวับ่งช้ีสถำนะท่ีก�ำลงักะพริบดว้ยไฟสีเขียว
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Pediatric-Pak	ของเดก็

กำรใช	้Pediatric-Pak

Pediatric-Pak	มีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหก้ำรบ�ำบดักบัผูป่้วยเดก็ท่ีอยูใ่นภำวะ	

SCA	ระหวำ่งอำย	ุ1	ถึง	8	ปี	ซ่ึงมีอำกำร:

อำกำรหมดสติลง

ไม่มีกำรหำยใจ

โดยไม่มีกำรไหลเวยีนครบวงจร

กำรเปล่ียนอิเลก็โทรด:

ส�ำหรับผูป่้วยเดก็มีสองทำงเลือกในกำรเปล่ียนอิเลก็โทรด:

a.	ถำ้หำกหนำ้อกเดก็มีขนำดเลก็	อำจจะตอ้งวำงแผน่ติดไวบ้นตรงกลำง

หนำ้อกท่ีเปล่ำเปลือยของเดก็	และอีกหน่ึงแผน่ติดไวต้รงกลำงของกระดูก

ซ่ีโครงบนแผน่หลงัท่ีเปล่ำเปลือยตำมท่ีแสดงไวใ้นวธีิกำร	a)

วธีิกำร	a)
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b.	ถำ้หำกหนำ้อกเดก็มีขนำดใหญ่เพียงพอ	อนุญำตใหติ้ดแผน่ติดหนำ้อกท่ี

มีช่องวำ่งห่ำงกนั	1	น้ิว	(2.5	ซม.)	กำรเปล่ียนแผน่ติดสำมำรถด�ำเนินกำรได้

เหมือนกบักำรเปล่ียนในผูใ้หญ่		วำงหน่ึงแผน่ติดไวบ้นเหนือหวันมของเดก็

และอีกแผน่ติดหน่ึงใหไ้วบ้นกระดูกซ่ีโครงทำงดำ้นล่ำงซำ้ยของเดก็ท่ีต�ำ่กวำ่

หวันมตำมภำพท่ีแสดงไวใ้นวธีิกำร	b)

วธีิกำร	b)

สำมำรถติดอิเลก็โทรดไวบ้นหนำ้อกของเดก็	ถำ้หำกหนำ้อกของเดก็ใหญ่

เพียงพอหรือ	ถำ้หำกแผลบำดเจบ็ไม่เหมำะส�ำหรับกำรติดตำมภำพท่ีแสดง

ไวใ้นวธีิกำร	a)

	 ค �ำเตือน:	อิเลก็โทรดเพือ่กำรกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้ำตอ้งห่ำง

ออกมำอยำ่งนอ้ยท่ีสุด	1	น้ิว	(ประมำณ	2.5	ซม.)	และไม่มีใคร	

สมัผสัตวัผูป่้วย

	 ค�ำเตือน:		Pediatric-Pak	ประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีเป็น

แม่เหลก็	(ควำมเขม้บนพื้นผวิ	6500	เกำส์)		หลีกเล่ียงกำรเกบ็

ไวติ้ดกบัส่ือท่ีมีควำมไวต่อแรงแม่เหลก็

	 ค�ำเตือน:	ไม่ใชง้ำนกบัเดก็ท่ีมีอำยตุ �ำ่กวำ่	1	ปี		ส�ำหรับกำรใช้

งำนกบัเดก็ท่ีมีอำยถึุง	8	ปี	หรือจนถึงน�้ำหนกั	55	ปอนด	์(25	

กก.)		อยำ่ประวงิเวลำในกำรรักษำ	ใหพ้ยำยำมคน้หำอำยแุละ

น�้ำหนกัท่ีแน่นอนของผูป่้วยหำกคุณไม่มัน่ใจในเร่ืองเหล่ำน้ี
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HeartSine	ขอแนะน�ำใหผู้ใ้ชง้ำนด�ำเนินกำรตรวจสอบเพ่ือท�ำกำรดูแลรักษำอยำ่งสม�่ำเสมอ	กำรตรวจสอบเพ่ือท�ำกำรดูแลรักษำท่ีแนะน�ำคือ:

ทุกสปัดำห์

 ❏ ตรวจสอบตวับ่งช้ีสถำนะ	หำกตวับ่งช้ีสถำนะเป็นไฟสีเขียวไม่มีกำรกะพริบทุก	5	ถึง	10	วนิำทีหรือ	หำกตวับ่งช้ีสถำนะเป็นไฟสีแดงก�ำลงักะพริบ	หรือ

หำกคุณไดย้นิเสียงบ๊ีปเตือน	แสดงวำ่ไดมี้กำรตรวจพบปัญหำข้ึนแลว้	กรุณำดูท่ี	"กำรตรวจสอบคน้หำสำเหตุและแกปั้ญหำ"	ในหนำ้	25	SAM	300P	จะ

ด�ำเนินกำรทดสอบตวัเองในช่วงเวลำเท่ียงคืนตำมเวลำ	GMT	ในทุกวนัอำทิตย	์ไฟแสดงสถำนะจะกะพริบเป็นไฟสีแดงในระหวำ่งกำรทดสอบตวัเองน้ี	

แต่จะกลบัไปเป็นไฟสีเขียวเม่ือท�ำกำรสรุปผลกำรทดสอบตวัเองเสร็จส้ินแลว้	กำรทดสอบตวัเองจะใชเ้วลำไม่เกิน	10	วนิำที	กจ็ะเสร็จส้ินโดยสมบูรณ์	ถำ้

หำกตวับ่งช้ีสถำนะกะพริบเป็นไฟสีแดงอยำ่งต่อเน่ือง	กแ็สดงวำ่	SAM	300P	เกิดขอ้บกพร่องข้ึน	(กรุณำดูท่ี	"กำรตรวจสอบคน้หำสำเหตุและแกปั้ญหำ"	

ในหนำ้	25)

ทุกเดือน

 ❏ ถำ้หำกอุปกรณ์แสดงสญัญำณใดๆ	ข้ึนเก่ียวกบัควำมเสียหำยทำงกำยภำพ	ใหติ้ดต่อกบัตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตหรือบริษทั	HeartSine	

Technologies	โดยตรง

 ❏ ตรวจสอบวนัหมดอำยขุอง	SAM	300P	Pad-Pak	(กรุณำดูท่ี	"กำรเตรียมกำร"	ในหนำ้	14	ส�ำหรับต�ำแหน่งบอกวนัท่ี)	หำกหมดอำยลุงแลว้	หรือใกลค้รบ

วนัหมดอำย	ุใหเ้ปล่ียน	Pad-Pak	ใหม่หรือติดต่อตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยของ	HeartSine	ในทอ้งถ่ินของคุณส�ำหรับกำรเปล่ียน

หำกคุณไดย้นิเสียงขอ้ควำมเตือนเม่ือคุณเปิด	SAM	300P	ของคุณส�ำหรับทุกสำเหตุ	หรือหำกคุณมีขอ้สงสยัเก่ียวกบั	SAM	300P	วำ่ก�ำลงัท�ำงำนไม่ถกูตอ้ง	ให้

อ่ำนในหวัขอ้เก่ียวกบั	"กำรตรวจสอบคน้หำสำเหตุและแกปั้ญหำ"	ในหนำ้	25

กำรบริกำรและกำรดูแลรักษำ
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กำรบริกำรและกำรดูแลรักษำ

กฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัอุปกรณ์ทำงกำรแพทยต์อ้งกำรใหท้ำงเรำติดตำมต�ำแหน่งของอุปกรณ์ทำงกำรแพทยท์ั้งหมดท่ีไดข้ำยออกไป

ส่ิงส�ำคญักคื็อ	คุณตอ้งกรอกขอ้มูลของคุณลงในใบรับประกนัใหค้รบถว้นและส่งใบรับประกนัไปใหก้บัตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตหรือบริษทั	

HeartSine	Technologies	โดยตรง	

อีกวธีิหน่ึงคือส่งอีเมลไปท่ี	support@heartsine.com	ท่ีประกอบไปดว้ย:

ช่ือ

ท่ีอยู่

หมำยเลขประจ�ำอุปกรณ์

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

กำรร่วมมือของคุณจะช่วยใหเ้รำสำมำรถติดต่อกบัคุณได	้เพือ่ท�ำกำรแจง้เตือนท่ีส�ำคญัทั้งหมดใหท้รำบเก่ียวกบั	SAM	300P	อำทิเช่น	ทุกกำรอพัเดตซอฟตแ์วร์

ในอนำคตหรือกำรปฏิบติักำรอยำ่งถกูตอ้งเพ่ือควำมปลอดภยั

หำกมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มลู	คุณจ�ำเป็นตอ้งแจง้ใหก้บัทำงเรำทรำบ	อำทิเช่น	กำรเปล่ียนท่ีอยูห่รือกำรเปล่ียนกรรมสิทธ์ิ	SAM	300P	ของคุณ	ใหติ้ดต่อกบัทำง

เรำเพ่ือแจง้ขอ้มูลท่ีมีกำรอพัเดตใหท้รำบ

ขอ้ก�ำหนดกำรติดตำม
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ซอฟตแ์วร์	HeartSine	Saver™	EVO	เป็นอุปกรณ์ทำงเลือกเสริม	ติดต่อกบั

ตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตหรือบริษทั	HeartSine	Technologies	

โดยตรงเก่ียวกบักำรบริกำรท่ีมีกำรจดักำรขอ้มูลหลงักำรใชง้ำน

1.	 เช่ือมต่อสำย	USB	ท่ีจดัมำพร้อมกบัเคร่ืองมือ	SAM	300P	(กรุณำดูท่ี

กำรสำธิตดำ้นล่ำง)	 

2.	 เช่ือมต่อสำย	USB	เขำ้กบัเคร่ือง	PC

3.	 เร่ิมด�ำเนินกำรโปรแกรมอรรถประโยชน	์HeartSine	Saver™	EVO

		 ขอ้แจง้เตือน:	SAM	300P	ควรจะเช่ือมต่อเขำ้กบั	IEC60950	

PC	เท่ำนั้น

	 ขอ้ควรระวงั:	คุณไม่สำมำรถกระตุน้หวัใจดว้ยเคร่ืองไฟฟ้ำใน

ขณะท่ีมีกำรเช่ือมต่อ	SAM	300P	เขำ้กบัเคร่ือง	PC 

ใหติ้ดต่อกบัตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตหรือบริษทั	

HeartSine	Technologies	โดยตรงส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เติมเก่ียว

กบัอุปกรณ์เสริมท่ีเป็นทำงเลือก

กำรจดักำรขอ้มูล



25

2.	 เช่ือมต่อสำย	USB	เขำ้กบัเคร่ือง	PC

3.	 เร่ิมด�ำเนินกำรโปรแกรมอรรถประโยชน	์HeartSine	Saver™	EVO

		 ขอ้แจง้เตือน:	SAM	300P	ควรจะเช่ือมต่อเขำ้กบั	IEC60950	

PC	เท่ำนั้น

	 ขอ้ควรระวงั:	คุณไม่สำมำรถกระตุน้หวัใจดว้ยเคร่ืองไฟฟ้ำใน

ขณะท่ีมีกำรเช่ือมต่อ	SAM	300P	เขำ้กบัเคร่ือง	PC 

ใหติ้ดต่อกบัตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตหรือบริษทั	

HeartSine	Technologies	โดยตรงส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เติมเก่ียว

กบัอุปกรณ์เสริมท่ีเป็นทำงเลือก

ตวับ่งช้ีสถำนะดว้ยไฟกะพริบสีแดง

หำกตวับ่งช้ีสถำนะก�ำลงักะพริบเป็นไฟสีแดง	หรือถำ้หำกอุปกรณ์ก�ำลงัส่ง	

"เสียงบ๊ีปเตือน"	ใหต้รวจสอบวนัหมดอำยบุน	Pad-Pak	ของคุณ	(กรุณำดู

ท่ี	"กำรเตรียมกำร"	ในหนำ้	14)	หำกวนัหมดอำยยุงัไม่ผำ่นไป	ใหเ้ปิด	SAM	

300P	โดยกำรกด	 	บนแผงควบคุมทำงดำ้นหนำ้และพยำยำมฟังเสียง

พร้อมต	์"เรียกขอควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทย"์	จำกนั้นใหปิ้ดโดยกำรกด	

	บนแผงควบคุมทำงดำ้นหนำ้	หำกกำรปฏิบติักำรน้ีไม่สำมำรถแกไ้ข

ปัญหำใหถ้กูตอ้งได	้ใหติ้ดต่อกบัตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตของคุณ

หรือบริษทั	HeartSine	Technologies	โดยทนัที

ค�ำเตือนเม่ือแบตเตอร่ีต�ำ่

		 ขอ้ควำมน้ีไม่ระบุถึงขอ้ผดิพลำด

อุปกรณ์แสดงขอ้ควำม	"ค�ำเตือนแบตเตอร่ีต�ำ่"	เป็นคร้ังแรก	จะยงัคงท�ำตำม

ฟังกช์ัน่กำรท�ำงำนท่ีถกูตอ้งต่อไป	แต่อำจจะมีกำรชอ็กนอ้ยกวำ่	10	คร้ัง	หำก

คุณไดย้นิขอ้ควำมน้ี	ใหเ้ตรียมเกบ็	Pad-Pak	ส�ำรองไวใ้ชง้ำนในยำมฉุกเฉิน

และกำรเตรียมกำรไวเ้พือ่เปล่ียนแผน่ติดโดยเร็ว	สัง่ซ้ือ	Pad-Pak	ใหม่อยำ่ง

เร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได้

ค �ำเตือนเม่ือหน่วยควำมจ�ำเตม็

หำกอุปกรณ์แสดงขอ้ควำม	"หน่วยควำมจ�ำเตม็"	จำกนั้นหน่วยควำมจ�ำไม่

สำมำรถบนัทึกขอ้มลู	ECG	หรือเหตุกำรณ์ต่อไปได	้อยำ่งไรกต็ำม	อุปกรณ์

ยงัคงสำมำรถวเิครำะห์และส่งกำรชอ็กตำมท่ีตอ้งกำร	หำกคุณไดย้นิ

เสียงขอ้ควำมน้ี	ใหติ้ดต่อกบัฝ่ำยใหก้ำรดูแลทำงดำ้นเทคนิคของบริษทั	

HeartSine	Technologies

ค�ำเตือนแบบเสียง

หำกอุปกรณ์ส่งเสียงบ๊ีปเตือนออกมำ	3	คร้ังอยำ่งรวดเร็ว	เม่ือมีกำรปิดกำรรับ

รู้เก่ียวกบัอุณหภมิูโดยรอบท่ีอยูน่อกช่วงกำรท�ำงำนตำมท่ีระบุไว	้ดงันั้นเสียง	

บ๊ีปเตือนน้ีสำมำรถเกิดข้ึนไดร้ะหวำ่งกำรทดสอบตวัเองในทุกสปัดำห์	หำก

คุณไดย้นิเสียงบ๊ีปเตือน	กรุณำท�ำใหแ้น่ใจวำ่อุปกรณ์ไดก้ลบัสู่สภำพพร้อม

ท�ำงำนตำมท่ีระบุไวแ้ลว้

ในระหวำ่งกำรใชง้ำน	หำกตวับ่งช้ีสถำนะเปล่ียนจำกไฟสีเขียวเป็นไฟสีแดง	

และอุปกรณ์เร่ิมมี	"เสียงบ๊ีปเตือน"	แสดงวำ่	มีควำมจุแบตเตอร่ีท่ีไม่เพยีงพอ

เพ่ือด�ำเนินกำรชอ็ก	อุปกรณ์จะเร่ิมตน้ท�ำกำรวเิครำะห์จงัหวะกำรเตน้ของ

หวัใจของผูป่้วยต่อไปและแจง้เตือนเม่ือจ�ำเป็นตอ้งท�ำ	CPR

กำรตรวจสอบคน้หำสำเหตุและแกปั้ญหำ

i
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เรียกร้องกำรบริกำรดำ้นอุปกรณ์

ถำ้หำกอุปกรณ์แสดงขอ้ควำม	"เรียกร้องกำรบริกำรดำ้นอุปกรณ์"	จำกนั้น

ไดมี้กำรตรวจพบขอ้บกพร่องข้ึนแลว้	ใหติ้ดต่อกบัตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ี

ไดรั้บอนุญำตของคุณและ	HeartSine	โดยตรงส�ำหรับค�ำแนะน�ำในกำรใช้

งำนเพ่ิมเติม	

	 ค �ำเตือน:	หำกคุณไดย้นิเสียงขอ้ควำมน้ีในระหวำ่งกำรใช้

งำน	อีกวธีิหน่ึงคือ	ใหม้องหำเคร่ืองชอ็กไฟฟ้ำหวัใจเคร่ือง

อ่ืนโดยทนัที

	 หำ้มแกไ้ขอุปกรณ์น้ี

แหล่งใหก้ำรช่วยเหลือ

หำกคุณไดเ้สร็จส้ินขั้นตอนกำรตรวจสอบคน้หำสำเหตุและแกปั้ญหำทำง

ดำ้นบนแลว้	และคุณพบวำ่อุปกรณ์ยงัคงท�ำงำนอยำ่งไม่ถกูตอ้งอยู	่ใหติ้ดต่อ

ตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตของคุณหรือฝ่ำยใหก้ำรดูแลทำงดำ้น

เทคนิคของบริษทั	HeartSine	Technologies	ท่ี	support@HeartSine.com

ขอ้จ�ำกดัในกำรรับประกนั

HeartSine	หรือตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตจำกบริษทั	จะไม่รับภำระ

เพ่ือท�ำกำรเปล่ียนหรือซ่อมแซมภำยใตเ้ง่ือนไขกำรรับประกนั	หำกมีกำรน�ำ

หน่ึงในเง่ือนไขต่อไปน้ีหรือมำกกวำ่มำใช:้

ไดมี้กำรเปิดอุปกรณ์แลว้

ไดท้�ำกำรแกไ้ขโดยมิไดรั้บอนุญำตแลว้

ไดมี้กำรใชง้ำนอุปกรณ์ซ่ึงไม่เป็นไปตำมค�ำแนะน�ำในกำรใชง้ำนท่ีให้

ไวใ้นคู่มือน้ีแลว้

ไดมี้กำรลอกออก	กำรขีดฆ่ำ	กำรเปล่ียนแปลงหรือกำรท�ำท่ีไม่สำมำรถ

อ่ำนหมำยเลขประจ�ำเคร่ืองไดเ้ลย

ไดมี้กำรใชง้ำนอุปกรณ์หรือเกบ็อุปกรณ์ไวน้อกช่วงอุณหภมิูท่ี

ระบุไวแ้ลว้

บรรจุภณัฑข์อง	Pad-Pak	ไม่ถกูส่งกลบั

อุปกรณ์ไดรั้บกำรทดสอบแลว้โดยกำรใชง้ำนตำมวธีิกำรท่ีไม่ไดรั้บ

อนุญำตหรือจำกเคร่ืองมือท่ีไม่เหมำะสม	(กรุณำดูท่ี	"ค�ำเตือนและขอ้

ควรระวงั"	ในหนำ้	6)	

กำรตรวจสอบคน้หำสำเหตุและแกปั้ญหำ
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พำรำมิเตอร์ทำงกำยภำพ	(พร้อมกบั	Pad-Pak	ท่ีไดรั้บกำรติดตั้ง)

ขนำด:	 20	x	18.4	x	4.8	ซม.	(8.0	x	7.25	x	1.9	น้ิว)

น�้ำหนกั:	 1.1	กก.	(2.4	ปอนด)์

สภำวะแวดลอ้ม

อุณหภมิูในขณะท�ำงำน:	 0	ถึง	50	°C	(32	ถึง	122	°F)

อุณหภมิูในโหมดสแตนดบ์ำย:	 0	ถึง	50	°C	(32	ถึง	122	°F)

อุณหภมิูขณะท�ำกำรขนส่ง:	 -10	ถึง	50	°C	(14	ถึง	122	°F)	ไม่เกินสองวนั	หำกอุปกรณ์ไดเ้กบ็ไวใ้นอุณหภมิูต�ำ่กวำ่	0	°C	(32	°F)	ควรจะ

เปล่ียนกลบัไปยงัอุณหภมิูโดยรอบท่ีอยูร่ะหวำ่ง	0	ถึง	50	°C	(32	ถึง	122	°F)	ก่อนกำรใชง้ำนอยำ่งนอ้ยท่ีสุด	

24	ชัว่โมง	

ควำมช้ืนสมัพทัธ์:	 5	ถึง	95%	(ไม่มีกำรควบแน่น)

ส่ิงท่ีแนบมำ:	 IEC	60529/EN	60529	IP56

ระดบัควำมสูง:		 0	ถึง	15000	ฟตุ	(0	ถึง	4575	เมตร)

กำรชอ็ก:		 MIL	STD	810F	Method	516.5,	Procedure	1	(40G’s)

กำรสัน่:		 MIL	STD	810F	Method	514.5	Procedure	1	Category	4

	 MIL	STD	810F	Method	514.5	Procedure	1	Category	7

ขอ้มูลทำงเทคนิค
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Pad-Pak	และ	Pediatric-Pak

น�้ำหนกั:		 0.2	กก.	(0.44	ปอนด)์

ประเภทแบตเตอร่ี:		 แบตเตอร่ีแบบใชง้ำนคร้ังเดียวแลว้ท้ิงและกล่องอิเลก็โทรดท่ีมีกำรกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้ำ	(ลิเธียมแมงกำนีส

ไดออกไซด	์(LiMnO
2
)	18โวลท)์

ควำมจุของแบตเตอร่ี	(ใหม่):	 กำรชอ็ก	>60	คร้ัง	ท่ี	200จูล	หรือ	6	ชัว่โมง	จำกกำรควบคุมอยำ่งต่อเน่ือง

ควำมจุของแบตเตอร่ี	(4	ปี):	 กำรชอ็ก	>10	คร้ัง	ท่ี	200จูล

อำยกุำรใชง้ำนในโหมดสแตนดบ์ำย:	 กรุณำดูท่ีวนัหมดอำยขุอง	Pad-Pak

ประเภทของอิเลก็โทรด:	 เซ็นเซอร์	ECG	ท่ีใชร่้วมแบบใชค้ร้ังเดียว/แผน่ติดหนำ้อกส�ำหรับกำรกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้ำ

กำรเปล่ียนอิเลก็โทรด:	 ผูใ้หญ่:	ต�ำแหน่งหนำ้ทำงดำ้นขำ้ง	 

เดก็:	ติดอิเลก็โทรดในต�ำแหน่งหนำ้และหลงัหรือต�ำแหน่งทำงดำ้นขำ้ง

บริเวณท่ีมีอิเลก็โทรดท�ำงำน:	 100	ซม.2

ช่วงควำมยำวของสำยอิเลก็โทรด:		 3.5	ฟตุ	(1	เมตร)

อำยใุนกำรเกบ็รักษำอิเลก็โทรด:		 กรุณำดูท่ีวนัหมดอำยขุอง	Pad-Pak

ระบบกำรวเิครำะห์ผูป่้วย

วธีิกำร:		 กำรประเมินผล	ECG	ของผูป่้วย	คุณภำพของสญัญำณควำมแม่นย �ำของกำรสมัผสักบัอิเลก็โทรดและควำม

ตำ้นทำนไฟฟ้ำกระแสสลบัของผูป่้วยเพ่ือก�ำหนด	หำกจ�ำเป็นตอ้งมีกำรกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้ำ

ควำมไว/ควำมจ�ำเพำะ:		 ตรงตำมขอ้ก�ำหนด	IEC	60601-2-4

ขอ้มูลทำงเทคนิค
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ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้

พร้อมตท่ี์มองเห็นดว้ยสำยตำ:		 ติดแผน่ติดหนำ้อก	อยำ่สมัผสัผูป่้วย	ท�ำกำร	CPR	ชอ็กเด๋ียวน้ี	ผำ่นกำรทดสอบตวัเอง	-	สถำนะพร้อม

พร้อมตแ์บบเสียง:		 เสียงสญัญำณควำมพร้อมตท่ี์ครอบคลุมชดัเจนคอยแนะน�ำผูใ้ชง้ำนใหเ้ป็นไปตำมล�ำดบักำรท�ำงำน	(กรุณำดูท่ี	

"รำยกำรของเสียงพร้อมต"์	ในหนำ้	39)

ภำษำ:		 ช่องทำงกำรติดต่อกบัตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยของ	HeartSine	ของคุณ

กำรควบคุม:		 สองปุ่ม:	"On/Off"	และ	"Shock"

ประสิทธิภำพของเคร่ืองชอ็กไฟฟ้ำหวัใจ

เวลำในกำรส่งกำรชอ็ก	(แบตเตอร่ีใหม่)	หรือหลงัจำกกำรชอ็ก	6	คร้ัง:

เวลำในกำรชำร์จ:		 โดยปกติ	150	จูล	ใน	<	8	วนิำที,	200	จูล	ใน	<	12	วนิำที

CPR	ดงัต่อไปน้ี:		 โดยปกติ	8	วนิำที

ช่วงของควำมตำ้นทำนไฟ

ฟ้ำกระแสสลบั:	 20	Ω	ถึง	230	Ω

กำรชอ็กเพ่ือใหก้ำรรักษำ

รูปแบบของคล่ืน:		 SCOPE	(Self	Compensating	Output	Pulse	Envelope)	รูปแบบของคล่ืนท่ีเพิม่ข้ึนในสองทิศทำง	ท่ีเหมำะ

กบักำรปรับพลงังำน	ควำมชนั	และส่วนหุม้ห่อควำมตำ้นทำนไฟฟ้ำกระแสสลบัของผูป่้วย

พลงังำน:		 กำรตั้งค่ำจำกโรงงำนก่อนมีกำรก�ำหนดค่ำส�ำหรับพลงังำนท่ีเพ่ิมข้ึนคือ	AHA/ERC	2010

	 ผูใ้หญ่:	กำรชอ็ก	1:	150จูล;	กำรชอ็ก	2:	150จูล; 

กำรชอ็ก	3:	200จูล

	 เดก็:	กำรชอ็ก	1:	50จูล;	กำรชอ็ก	2:	50จูล; 

กำรชอ็ก	3:	50จูล
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กำรบนัทึกผลเหตุกำรณ์

ประเภท:		 หน่วยควำมจ�ำภำยใน

หน่วยควำมจ�ำ:		 90	นำที	ส�ำหรับ	ECG	(กำรเปิดเผยทั้งหมด)	และกำรบนัทึกเหตุกำรณ์

กำรตรวจสอบใหม่:		 สำย	USB	แบบก�ำหนดเองเช่ือมต่อโดยตรงกบัเคร่ือง	PC	และซอฟตแ์วร์ท่ีมีกำรตรวจสอบขอ้มูลท่ีใช	้

Saver™	EVO	ของ	Windows	ใหม่

ควำมเขำ้กนัไดท้ำงแม่เหลก็ไฟฟ้ำ

EMC:		 IEC60601-1-2

กำรปล่อยรังสี:		 IEC55011

กำรปล่อยไฟฟ้ำสถิต:	 IEC61000-4-2	(8	กิโลโวลท)์

ควำมคุม้กนัของ	RF:		 IEC61000-4-3	80	เมกะเฮิรตซ์	–	2.5	จิกะเฮิรตซ์,	(10	โวลท/์เมตร)

ควำมคุม้กนัสนำมแม่เหลก็:		 IEC61000-4-8	(3	แอมป์/เมตร)

เคร่ืองบิน:		 RTCA/DO-160F,	Section	21	(Category	M)

	 RTCA	DO-227	(ETSO-C142a)

ขอ้มูลทำงเทคนิค
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รูปแบบของคล่ืนแบบสองเฟสของ	SCOPE™

SAM	300P	ส่งรูปแบบของคล่ืนแบบ	Self	Compensating	Output	Pulse	

Envelope	(SCOPE)	รูปแบบของคล่ืนน้ีเพ่ิมประสิทธิภำพของสญัญำณ

ชีพจรโดยอตัโนมติั	(แอมพลิจูด	ควำมชนั	และช่วงเวลำ)	ช่วงควำมกวำ้ง

ส�ำหรับควำมตำ้นทำนไฟฟ้ำกระแสสลบัของผูป่้วย	จำก	20	โอห์ม	ถึง	230	

โอห์ม	เพ่ิมประสิทธิภำพรูปแบบของคล่ืนไฟฟ้ำท่ีส่งไปหำผูป่้วย	ปรับควำม

ตำ้นทำนไฟฟ้ำกระแสสลบั	รูปแบบของคล่ืนเป็นแบบ	biphasic	truncated	

exponential	(BTE)	รวมไวใ้นโปรโตคอลท่ีเพิม่ข้ึน	150	จูล	150	จูล	และ	

200	จูล	จะถกูปรับเวลำในแต่ละช่วงโดยอตัโนมติัเพือ่ชดเชยควำมตำ้นทำน

ไฟฟ้ำกระแสสลบัของผูป่้วยท่ีเปล่ียนแปลงได	้ช่วงเฟสแรก	(T1)	มีค่ำเท่ำกบั

เวลำในช่วงท่ีสอง	(T3)	อยูเ่สมอ	กำรหยดุภำยในเฟส	(T2)	มีค่ำคงท่ี	0.4	มิลลิ

วนิำที	อยูเ่สมอส�ำหรับควำมตำ้นทำนไฟฟ้ำกระแสสลบัของผูป่้วยทุกคน

ลกัษณะรูปแบบของคล่ืนไฟฟ้ำ	SCOPE	ท่ีก�ำหนดไวส้�ำหรับ	150	จูล	

ระบุไวใ้นตำรำงทำงดำ้นขวำมือ 
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ควำมตำ้นทำน	(โอห์ม)

แรงดนัไฟของรูปแบบของคล่ืน

ไฟฟ้ำ	(โวลท)์

ช่วงเวลำของรูปแบบของ

คล่ืนไฟฟ้ำ	(มิลลิวนิำที)

V
1

กำร

เอียง	%
T
1

T
3

25 1640 63.1 3 3

50 1650 52.7 4.5 4.5

75 1660 51.4 6.5 6.5

100 1670 48.7 8 8

125 1670 50.4 10.5 10.5

150 1670 48.7 12 12

175 1670 48.7 14 14

200 1670 47.6 15.5 15.5

225 1680 46.7 17 17

ขอ้ก�ำหนดเก่ียวกบัรูปแบบของคล่ืนไฟฟ้ำ	Pad-Pak	ของผูใ้หญ่

ทุกค่ำเป็นค่ำท่ีบญัญติัข้ึน

เวลำ	(มลิลวินิำท )ี

โวลท์
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ควำมตำ้นทำน	

(โอห์ม)

พลงังำน

(จูล)

แรงดนัไฟของ

รูปแบบของ

คล่ืนไฟฟ้ำ	

(โวลท)์

ช่วงเวลำของ

รูปแบบของ

คล่ืนไฟฟ้ำ	

(มิลลิวนิำที)

V
1

กำร

เอียง	

%

T
1

T
3

25 47.5 514 55.6 7.8 5.4

50 51.3 671 50.4 8.8 6

75 52.1 751 47.1 10 6.6

100 51.8 813 44.3 10.8 6.8

125 52.4 858 41.4 11.5 7.3

ขอ้ก�ำหนดรูปแบบของคล่ืน	Pediatric-Pak
ทุกค่ำเป็นค่ำท่ีบญัญติัข้ึน

ขั้นตอนกำรวเิครำะห์ควำมผดิปกติส�ำหรับภำวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ

SAM	300P	ใชใ้นกำรวเิครำะห์ควำมผดิปกติส�ำหรับภำวะหวัใจเตน้ผดิ

จงัหวะ	ECG	ของ	HeartSine	samaritan®		ขั้นตอนน้ีจะประเมินผล	ECG	

ของผูป่้วยเพือ่คน้หำใหแ้น่ใจวำ่	จ�ำเป็นตอ้งท�ำกำรชอ็กเพือ่ใหก้ำรรักษำท่ี

เหมำะสมหรือไม่	หำกจ�ำเป็นตอ้งท�ำกำรชอ็ก	SAM	300P	จะชำร์จและแจง้

เตือนผูใ้ชง้ำนเพือ่ใหก้ดปุ่มกำรชอ็ก	ถำ้หำกไม่ตอ้งเตรียมกำรชอ็กกระตุน้

หวัใจดว้ยไฟฟ้ำ	อุปกรณ์จะหยดุชัว่ครำวเพือ่อนุญำตใหผู้ใ้ชง้ำนท�ำกำร	CPR

ไดรั้บกำรประเมินผลจำก	SAM	300P	ECG	อยำ่งถ่ีถว้นตำมขั้นตอนกำร

วเิครำะห์ควำมผดิปกติส�ำหรับภำวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะแลว้โดยกำรใชง้ำน

จำกฐำนขอ้มลูท่ีหลำกหลำยของกำรติดตำม	ECG	ในชีวติจริง	ท่ีรวมอยู่

ทั้งในฐำนขอ้มลูของสมำคมแพทยโ์รคหวัใจอเมริกนั	(AHA)	และสถำบนั

เทคโนโลยแีมสซำชูเซตส์	(MIT)	–	ฐำนขอ้มลู	NST	ขั้นตอนกำรวเิครำะห์

ควำมผดิปกติส�ำหรับภำวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะของ	SAM	300P	ECG	ตรง

ตำมขอ้ก�ำหนดของ	IEC60601-2-4	ทั้งในดำ้นควำมไวและควำมจ�ำเพำะ

ขอ้มลูทำงเทคนคิ
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สรุปกำรปฏิบติังำนของ	SAM	300P	ECG	ตำมขั้นตอนกำรวเิครำะห์ควำมผดิปกติส�ำหรับภำวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะไวใ้นตำรำงดำ้นล่ำง:

ระดบัจงัหวะกำรเตน้

ขนำดตวัอยำ่ง

ท่ีมีกำรทดสอบ	

ECG	(วนิำที)

ขอ้ก�ำหนดในกำรปฏิบติังำน

ตำมควำมตอ้งกำร

ผลของกำรปฏิบติั

งำน	(%)

ขีดจ�ำกดัควำมเช่ือ

มัน่ต�ำ่กวำ่หน่ึงดำ้น

ขำ้ง	90%

จงัหวะคล่ืนไฟฟ้ำหวัใจท่ีชอ็กได:้

ภำวะหวัใจหอ้งล่ำงเตน้แผว่ระรัว	(VF)

อตัรำหวัใจหอ้งล่ำงเตน้เร็ว	(VT)

2453 ควำมไว	>	90% 93.48 90.58

จงัหวะคล่ืนไฟฟ้ำหวัใจท่ีชอ็กไม่ได:้

ภำวะหวัใจหยดุเตน้
1902 ควำมจ�ำเพำะ	>	95% 100 100*

จงัหวะคล่ืนไฟฟ้ำหวัใจท่ีชอ็กไม่ได:้

จง	ัหวะอ่ืนๆ	ทง้	ัหมด
46711 ควำมจ�ำเพำะ	>	95% 99.11 95.04

*ไม่มีขอ้ผดิพลำดเกิดข้ึนในกำรวดั
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แนวทำงและกำรรับรองจำกผูผ้ลิต	–	กำรปล่อยคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำ

SAM	300P	มีวตัถุประสงคเ์พือ่กำรใชง้ำนในสภำวะแวดลอ้มท่ีมีแม่เหลก็ไฟฟ้ำตำมท่ีก�ำหนดไวด้ำ้นล่ำง	ตอ้งใหล้กูคำ้หรือผูใ้ชง้ำน	SAM	300P	มีควำม

มัน่ใจวำ่	สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมสภำพแวดลอ้มท่ีก�ำหนด

กำรทดสอบกำรปล่อย
กำรด�ำเนินกำรตำมขอ้

ก�ำหนด
สภำวะแวดลอ้มทำงแม่เหลก็ไฟฟ้ำ	–	แนวทำง

กำรปล่อยคล่ืนวทิยขุอง	CISPR	11 กลุ่มท่ี	1
SAM	300P	ใชพ้ลงังำน	RF	เพยีงเท่ำนั้นส�ำหรับฟังกช์ัน่กำรท�ำงำนภำยใน	เพรำะ
ฉะนั้น	กำรปล่อยคล่ืนวทิยเุป็นไปอยำ่งชำ้ๆ	และไม่ก่อใหเ้กิดกำรรบกวนใดๆ	ต่อ
เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ใกลเ้คียง

กำรปล่อยคล่ืนวทิยขุอง	CISPR	11 ระดบั	B
อุปกรณ์ท่ีเหมำะส�ำหรับกำรใชง้ำนในทุกสถำนท่ี
รวมทั้งภำยในครัวเรือนและสถำนท่ีท่ีมีกำรเช่ือมต่อโดยตรงกบั
เครือข่ำยเน็ตเวร์ิคของแหล่งจ่ำยไฟท่ีมีแรงดนัไฟต�ำ่ของสำธำรณะซ่ึง
มีกำรส่งกระแสไฟใหใ้ชง้ำนตำมควำมตอ้งกำรภำยในครัวเรือน

กำรปล่อยแบบฮำร์โมนิก	IEC/
EN	61000-3-2 ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด

กำรผนัแปรแรงดนัไฟ/กำรปล่อยกำรสัน่
ไหว	IEC/EN	61000-3-3 ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด

ขอ้มูลทำงเทคนิค
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แนวทำงและกำรรับรองจำกผูผ้ลิต	–	ควำมคุม้กนัแม่เหลก็ไฟฟ้ำ

SAM	300P	มีวตัถุประสงคเ์พือ่กำรใชง้ำนในสภำวะแวดลอ้มท่ีมีแม่เหลก็ไฟฟ้ำตำมท่ีก�ำหนดไวด้ำ้นล่ำง	ตอ้งใหล้กูคำ้หรือผูใ้ชง้ำน	SAM	300P	มีควำม

มัน่ใจวำ่	สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมสภำพแวดลอ้มท่ีก�ำหนด

กำรทดสอบควำมคุม้กนั ระดบักำรทดสอบ	IEC	60601 ระดบัท่ีให ้

กำรร่วมมือ

สภำวะแวดลอ้มท่ีมีแม่เหลก็ไฟฟ้ำ	–	แนวทำง

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

กำรสมัผสั	±	6	กิโลโวลท์

ทำงอำกำศ	±	8	กิโลโวลท์

ยอมปฎิบติัตำม

ยอมปฎิบติัตำม

พ้ืนควรจะเป็นไม	้คอนกรีตหรือกระเบ้ืองเคลือบ
เซรำมิก	ถำ้หำกพ้ืนถกูคลุมดว้ยวสัดุสงัเครำะห์	
ควำมช้ืนสมัพทัธ์ควรจะมีอยำ่งต�ำ่ท่ีสุด	30%

กำรเกิดแรงดนัไฟฟ้ำเกิน
แบบชัว่ครู่/แบบฉบัพลนั
IEC/EN	61000-4-4

±2	กิโลโวลท	์ส�ำหรับแถบแหล่งจ่ำยไฟ

±1	กิโลโวลท	์ส�ำหรับแถบ
อินพตุ/เอำตพ์ตุ

ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด

ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด

ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด

กำรเพ่ิมข้ึนลงของ
IEC/EN	61000-4-5

±1	กิโลโวลท	์โหมดท่ีแตกต่ำงกนั

±2	กิโลโวลท	์โหมดปกติ

ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด

ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด

ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด

กำรลดลงของแรงดนัไฟ
กำรรบกวนท่ีสั้น
กำรผนัแปรของ
แรงดนัไฟใน
แถบอินพตุของแหล่งจ่ำยไฟ
IEC/EN	61000-4-11

<5	%	Ut	(>95	%	ใส่ใน	Ut)
ส�ำหรับ	0.5	รอบ
40	%	Ut	(60%	ใส่ใน	Ut)
ส�ำหรับ	5	รอบ
70	%	Ut	(30	%	ใส่ใน	Ut)
ส�ำหรับ	25	รอบ
<5	%	Ut	(>95	%	ใส่ใน	Ut)
ส�ำหรับ	5	วนิำที

ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด

ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด

ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด

ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด

ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด

ควำมถ่ีก�ำลงัไฟฟ้ำ
(50/60	เฮิรตซ์)	
สนำมแม่เหลก็
IEC/EN	61000-4-8

3	แอมป์/เมตร 3	แอมป์/เมตร
สนำมแม่เหลก็ของคล่ืนควำมถ่ีก�ำลงัไฟฟ้ำควรจะ
อยูใ่นสถำนท่ีท่ีมีสภำพแวดลอ้มปกติในโรงพยำบำล
และอำคำรพำณิชยป์กติทัว่ไป

หมำยเหตุ:	Ut	คือแรงดนัไฟหลกัแบบกระแสสลบัก่อนถึงกำรใชง้ำนในช่วงระดบักำรทดสอบ
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SAM	300P	มีวตัถุประสงคเ์พือ่กำรใชง้ำนในสภำวะแวดลอ้มท่ีมีแม่เหลก็ไฟฟ้ำตำมท่ีก�ำหนดไวด้ำ้นล่ำง	ตอ้งใหล้กูคำ้หรือผูใ้ชง้ำน	SAM	300P	มี

ควำมมัน่ใจวำ่	สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมสภำพแวดลอ้มท่ีก�ำหนด

กำรทดสอบควำมคุม้กนั
ระดบักำร

ทดสอบ	IEC	60601

ระดบัท่ีให ้

กำรร่วมมือ
สภำวะแวดลอ้มท่ีมีแม่เหลก็ไฟฟ้ำ	–	แนวทำง

RF	ท่ีมีสญัญำณรบกวน
IEC/EN	61000-4-6

คล่ืนวทิยท่ีุเป็น
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำ
IEC/EN	61000-4-3

3	Vrms
150	กิโลเฮิรตซ์	ถึง	80	

เมกะเฮิรตซ์
ภำยนอก	ISM	bandsa

10	Vrms
150	กิโลเฮิรตซ์	ถึง	80	

เมกะเฮิรตซ์
ใน	ISM	bandsa

10	โวลท/์เมตร
80	เมกะเฮิรตซ์	ถึง	2.5	

จิกะเฮิรตซ์

ไม่ตรง
ตำมขอ้ก�ำหนด

ไม่ตรง
ตำมขอ้ก�ำหนด

10	โวลท/์เมตร
80	เมกะเฮิรตซ์	ถึง	
2.5	จิกะเฮิรตซ์

อุปกรณ์ส่ือสำรท่ีมีกำรรับส่งสญัญำณ	RF	แบบเคล่ือนท่ีและพกพำ
สะดวกควรใชง้ำนใหห่้ำงจำก	SAM	300P	รวมทั้งสำยต่ำงๆ	จำกนั้น
ระยะห่ำงท่ีแนะน�ำไวจ้ะค�ำนวณจำกสมกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมถ่ีของ
ตวัส่งสญัญำณ
ระยะห่ำงตำมท่ีแนะน�ำไว้

ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด

ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด

d	=	1.2		√P	80	เมกะเฮิรตซ์	ถึง	800	เมกะเฮิรตซ์
d	=	2.3		√P	800	เมกะเฮิรตซ์	ถึง	2.5	จิกะเฮิรตซ์
P	คือกำรแบ่งระดบัพลงังำนท่ีปล่อยออกมำสูงสุดของเคร่ืองจะส่ง
สญัญำณเป็นวตัต	์(W)	ตำมมำตรฐำนของผูผ้ลิตและ	d	คือระยะห่ำงตำม
ค�ำแนะน�ำในหน่วยเมตร	(m)	b

ควำมเขม้ของสนำมแม่เหลก็จำกเคร่ืองส่งสญัญำณ	RF	คงท่ีตำมท่ีก�ำหนด
จำกกำรส�ำรวจสถำนท่ีท่ีมีแม่เหลก็ไฟฟ้ำ	cควรจะมีนอ้ยกวำ่...	[หนำ้ถดัไป]

ขอ้มูลทำงเทคนิค
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...ระดบัควำมร่วมมือในแต่ละช่วงควำมถ่ี

กำรรบกวนอำจจะเกิดข้ึนในบริเวณใกลเ้คียงกบัอุปกรณ์ท่ีมีสญัลกัษณ์

ดงัต่อไปน้ี:

หมำยเหตุ	1:		ท่ี	80	เมกะเฮิรตซ์	และ	800	เมกะเฮิรตซ์	จะปรำกฎช่วงควำมถ่ีสูงข้ึนมำ
หมำยเหตุ	2:		แนวทำงปฏิบติัเหล่ำน้ีอำจจะไม่สำมำรถน�ำมำใชไ้ดก้บัทุกสถำนกำรณ์	กำรแผค่ล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำไดรั้บอิทธิพลมำจำกกำรดูดกลืนและกำร
สะทอ้นกลบัจำกโครงสร้ำง	วตัถุและบุคคล

a		แถบคล่ืนควำมถ่ี	ISM	(ทำงอุตสำหกรรม	ทำงวทิยำศำสตร์และทำงกำรแพทย)์	ระหวำ่ง	150	กิโลเฮิรตซ์	และ	80	เมกะเฮิรตซ์	เป็น	6,765	เมกะเฮิรตซ์	ถึง	
6,795	เมกะเฮิรตซ์;	13,553	เมกะเฮิรตซ์	ถึง	13,567	เมกะเฮิรตซ์;	26,957	เมกะเฮิรตซ์	ถึง	27,283	เมกะเฮิรตซ์;	40,66	เมกะเฮิรตซ์	ถึง	40,70	เมกะเฮิรตซ์;	

b ระดบัท่ีมีกำรร่วมมือในแถบช่วงควำมถ่ี	ISM	ระหวำ่ง	150	กิโลเฮิรตซ์	และ	80	เมกะเฮิรตซ์	และในช่วงควำมถ่ี	80	เมกะเฮิรตซ์	ถึง	2.5	จิกะเฮิรตซ์	มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือลดควำมน่ำจะเป็น	ซ่ึงอุปกรณ์กำรส่ือสำรท่ีใชใ้นกำรติดต่อแบบเคล่ือนท่ี/แบบพกพำ	สำมำรถเป็นสำเหตุของกำรรบกวนได	้หำกมีกำรน�ำ
เขำ้ไปใชใ้นบริเวณท่ีผูป่้วยอยู	่	ส�ำหรับสำเหตุน้ี	ปัจจยัเพิม่เติม10/3	ไดถ้กูรวมไวใ้นสูตรท่ีใชใ้นกำรค�ำนวณระยะห่ำงท่ีแนะน�ำไวส้�ำหรับกำรส่งสญัญำณใน
ช่วงควำมถ่ีเหล่ำน้ี

c  ควำมเขม้สนำมแม่เหลก็จำกตวัส่งสญัญำณคงท่ี	อำทิเช่น	สถำนีฐำนส�ำหรับวทิย	ุ(โทรศพัทมื์อถือ/แบบไร้สำย)	โทรศพัทแ์ละวทิยเุคล่ือนท่ีในภำคพ้ืนดิน	
วทิยสุมคัรเล่น	แพร่สญัญำณวทิย	ุAM	และ	FM	และแพร่สญัญำณ	TV	ไม่สำมำรถท�ำนำยตำมหลกักำรแห่งควำมถกูตอ้ง	เพือ่ก�ำหนดค่ำสภำวะแวดลอ้ม
ทำงแม่เหลก็ไฟฟ้ำอนัเน่ืองมำจำกตวัส่งสญัญำณ	RF	คงท่ี	กำรส�ำรวจภำคสนำมของแม่เหลก็ไฟฟ้ำควรจะพิจำรณำอยำ่งละเอียด	หำกช่องกำรวดัท่ีเขม้ใน
ต�ำแหน่งท่ี	SAM	300P	ไดถ้กูใชง้ำนเกินกวำ่ระดบัควำมร่วมมือ	RF	ท่ีเหมำะสม	(กรุณำดูท่ีทำงดำ้นบน)	SAM	300P	ควรจะใหก้ำรสงัเกตเพือ่ยนืยนัควำม
ถกูตอ้งเม่ือมีกำรท�ำงำนปกติ	หำกมีกำรพบเห็นกำรท�ำงำนผดิปกติข้ึน	อำจจ�ำเป็นตอ้งใชก้ำรวดัเพิม่เติมได	้อำทิเช่น	กำรก�ำหนดต�ำแหน่งใหม่หรือกำรยำ้ย
ต�ำแหน่ง	SAM	300P
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ระยะห่ำงท่ีแนะน�ำไวร้ะหวำ่ง	RF	แบบเคล่ือนท่ีและแบบพกพำสะดวก

เคร่ืองมือกำรรับส่งสญัญำณและ	SAM	300P

SAM	300P	มีวตัถุประสงคส์�ำหรับกำรใชง้ำนในสภำวะแวดลอ้มท่ีมีแม่เหลก็ไฟฟ้ำในกำรรบกวน	RF	เป็นคล่ืนวทิยท่ีุถกูควบคุม		ลกูคำ้หรือผูใ้ชง้ำน	

SAM	300P	สำมำรถช่วยป้องกนักำรรบกวนทำงแม่เหลก็ไฟฟ้ำจำกกำรรักษำระยะห่ำงต�ำ่สุดระหวำ่งเคร่ืองมือส่ือสำรท่ีมีกำรรับส่งสญัญำณ	RF	แบบ

เคล่ือนท่ีและแบบพกพำสะดวก	(ตวัส่งสญัญำณ)	และ	SAM	300P	ดงัท่ีแนะน�ำไวท้ำงดำ้นล่ำง	เป็นไปตำมพลงังำนท่ีปล่อยออกมำสูงสุดของเคร่ืองมือกำร

รับส่งสญัญำณ

ค่ำสูงสุดตำมอตัรำของ

พลงังำนท่ี

ปล่อยออกมำของ

ตวัส่งสญัญำณ

W

ระยะห่ำงท่ีก�ำหนดโดยควำมถ่ีของตวัส่งสญัญำณ

m

150	กิโลเฮิรตซ์	ถึง	80	

เมกะเฮิรตซ์			

ภำยนอกแถบคล่ืน

ควำมถ่ี	ISM

150	กิโลเฮิรตซ์	ถึง	80	

เมกะเฮิรตซ์			

ในแถบคล่ืนควำมถ่ี	ISM

80	เมกะเฮิรตซ์	ถึง	800	

เมกะเฮิรตซ์

d	=	1.2		√P

800	เมกะเฮิรตซ์	ถึง	

2.5จิกะเฮิรตซ์

d	=	2.3		√P

0.01 ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด 0.12 0.23

0.1 ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด 0.38 0.73

1 ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด 1.2 2.3

10 ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด 3.8 7.3

100 ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด 12 23

ส�ำหรับตวัส่งสญัญำณมีอตัรำพลงังำนท่ีปล่อยออกมำสูงสุดซ่ึงไม่ไดร้ะบุไวท้ำงดำ้นบน	ระยะห่ำงท่ีแนะน�ำไวใ้นหน่วยเมตร	(m)	สำมำรถถกูประมำณค่ำโดยกำรใชง้ำนสมกำรท่ีเป็นไปตำมควำมถ่ี
ของตวัส่งสญัญำณ	P	เป็นอตัรำพลงังำนท่ีปล่อยออกมำสูงสุดของตวัส่งสญัญำณในหน่วยวตัต	์(w)	ท่ีก�ำหนดโดยผูผ้ลิตตวัส่งสญัญำณ
หมำยเหตุ	1	ท่ี	80	เมกะเฮิรตซ์	และ	800	เมกะเฮิรตซ์	ระยะห่ำงส�ำหรับช่วงควำมถ่ีท่ีสูงกวำ่ใหน้�ำมำใชง้ำน
หมำยเหตุ	2	แถบคล่ืนควำมถ่ี	ISM	(ทำงอุตสำหกรรม	ทำงวทิยำศำสตร์และทำงกำรแพทย)์	ระหวำ่ง	150	กิโลเฮิรตซ์	และ	80	เมกะเฮิรตซ์	เป็น	6,765	เมกะเฮิรตซ์	ถึง	6,795	เมกะเฮิรตซ์;	13,553	
เมกะเฮิรตซ์	ถึง	13,567	เมกะเฮิรตซ์;	26,957	เมกะเฮิรตซ์	ถึง	27,283	เมกะเฮิรตซ์;	40,66	เมกะเฮิรตซ์	ถึง	40,70	เมกะเฮิรตซ์;	
หมำยเหตุ	3	ปัจจยัเพิม่เติมใน	10/3	ไดถ้กูรวมไวใ้นสูตรท่ีใชใ้นกำรค�ำนวณระยะห่ำงท่ีแนะน�ำไวส้�ำหรับตวัรับสญัญำณในแถบคล่ืนควำมถ่ี	ISM	ระหวำ่ง	150	กิโลเฮิรตซ์	และ	80	เมกะเฮิรตซ์	และใน
ช่วงควำมถ่ี	80	เมกะเฮิรตซ์	ถึง	2.5	จิกะเฮิรตซ์	เพือ่ลดควำมน่ำจะเป็น	ซ่ึงเคร่ืองมือกำรรับส่งสญัญำณแบบเคล่ือนท่ีและพกพำสะดวกสำมำรถก่อใหเ้กิดกำรรบกวนได	้หำกเคร่ืองมือน้ีไดถ้กูน�ำมำใช้
อยำ่งไม่ไดต้ั้งใจในบริเวณท่ีมีผูป่้วยอยู่
หมำยเหตุ	4	แนวทำงปฏิบติัเหล่ำน้ีอำจจะไม่สำมำรถน�ำมำใชไ้ดก้บัทุกสถำนกำรณ์				กำรแผค่ล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำไดรั้บอิทธิพลมำจำกกำรดูดกลืนและกำรสะทอ้นกลบัจำกโครงสร้ำง	วตัถุและบุคคล
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รำยกำรเสียงพร้อมต์

รำยกำรทำงดำ้นล่ำงคือ	เสียงพร้อมตส์�ำหรับกำรใชง้ำนใน	SAM	300P	โปรด

อ่ำนเสียงพร้อมตเ์พ่ือเตือนล่วงหนำ้เพ่ือใหคุ้น้เคยกบัประเภทของค�ำแนะน�ำ

ท่ีระบุไว้

ผูป่้วยท่ีเป็นผูใ้หญ่/ผูป่้วยเดก็

"เรียกขอควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทย"์

"ถอดเส้ือผำ้บริเวณหนำ้อกของผูป่้วยออกเพ่ือเผยใหเ้ห็นผวิหนงั

เปลือยเปล่ำ"

"ดึงแถบสีเขียวออกเพ่ือน�ำแผน่ติดหนำ้อกออก"

"ลอกแผน่ติดหนำ้อกออกจำกซองบรรจุ"

"แปะแผน่ติดหนำ้อกลงบนหนำ้อกท่ีเปลือยเปล่ำของผูป่้วยตำมท่ีแสดง

ไวใ้นรูปภำพ"

"กดแผน่ติดหนำ้อกใหติ้ดลงบนผวิหนงัอนัเปลือยเปล่ำของผู ้

ป่วยใหส้นิท"

"กำรประเมินจงัหวะกำรเตน้ของหวัใจ	–	หำ้มสมัผสัตวัผูป่้วย"

กรณีท่ีไม่ตอ้งท�ำกำรชอ็ก…

"ไม่ตอ้งเตรียมกำรชอ็กกระตุน้หวัใจดว้ยไฟฟ้ำ"

"เร่ิมตน้กำรท�ำ	CPR"

"ปลอดภยัแลว้	สำมำรถสมัผสัตวัผูป่้วยได"้

"วำงมือประสำนซอ้นทบักนัลงบนกลำงหนำ้อก"

"กดลงบนหนำ้อกโดยตรงตำมกำรจบัจงัหวะของเคร่ืองเมโทรนอม"

"อยูใ่นภำวะสงบน่ิง"

กรณีท่ีตอ้งท�ำกำรชอ็ก…

"หลีกเล่ียงกำรสมัผสัตวัผูป่้วย	–	เตรียมกำรชอ็กกระตุน้หวัใจ

ดว้ยไฟฟ้ำ"

"หลีกเล่ียงกำรสมัผสัตวัผูป่้วย	–	กดปุ่ม	Orange	Shock	ท่ีเป็นปุ่มสี

สม้เด๋ียวน้ี"

"ด�ำเนินกำรชอ็กกระตุน้หวัใจดว้ยไฟฟ้ำแลว้"

"เร่ิมตน้กำรท�ำ	CPR"

"ปลอดภยัแลว้	สำมำรถสมัผสัตวัผูป่้วยได"้

"วำงมือประสำนซอ้นทบักนัลงบนกลำงหนำ้อก"

"กดลงบนหนำ้อกโดยตรงตำมกำรจบัจงัหวะของเคร่ืองเมโทรนอม"

"อยูใ่นภำวะสงบน่ิง"
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