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สญัลกัษณ์ท่ีใชง้ำนในคู่มือน้ี

 

ค�ำเตือน:	ควำมเส่ียงต่อกำรเสียชีวติหรือกำร

บำดเจบ็สำหสั

 
ขอ้ควรระวงั:	ควำมเส่ียงต่อกำรไดรั้บบำดเจบ็ 

 

ขอ้แจง้เตือน:	ควำมเส่ียงต่อควำมเสียหำยของ

ขอ้มูลและวสัดุ

i
  
ขอ้มูลเพ่ิมเติม

สญัลกัษณ์ท่ีใชง้ำนในอุปกรณ์น้ี

On/Off

IP56
กำรป้องกนักำรแทรกเขำ้มำของส่ิงแปลกปลอมท่ีจดักลุ่ม
ตำม	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

เคร่ืองช็อกไฟฟ้ำหวัใจภำยนอกแบบอตัโนมติั

เฉพำะอนัตรำยจำกไฟไหมแ้ละเชิงกลเท่ำนั้นท่ีมีผลอนัเน่ือง
มำจำกกำรช็อกไฟฟ้ำตำม

•	ANSI/AAMI	ES60601-1:2005

•	CSA	C22.2	NO.	60601-1:2008

•	IEC60601-2-4:2010

ปฏิบติัตำมค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรใชง้ำน
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ขอ้บ่งช้ีเก่ียวกบักำรใชง้ำน

HeartSine	samaritan®	PAD	500P	ไดรั้บกำรระบุไวส้�ำหรับ

กำรใชง้ำนกบัผูป่้วยท่ีมีภำวะหวัใจหยดุเตน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้ก�ำลงัมี

อำกำรบอกสญัญำณต่อไปน้ี:

•													อำกำรหมดสติลง	

•													ไม่มีกำรหำยใจ

•													ไม่มีกำรไหลเวยีนของเลือด

samaritan®	PAD	500P	มีกำรระบุไวใ้หใ้ชง้ำนกบัผูป่้วยท่ี

มีอำยมุำกกวำ่	8	ปี	หรือมำกกวำ่	55	ปอนด	์(25	กก.)	เม่ือใชง้ำน

กบั	samaritan®	Pad-Pak	ส�ำหรับผูใ้หญ่		samaritan®	PAD	

500P	มีกำรระบุไวใ้หใ้ชง้ำนกบัเดก็ระหวำ่ง	1	ถึง	8	ปี	หรือมี

น�้ำหนกัถึง	55	ปอนด	์(25	กก.)	เม่ือใชง้ำนกบั	samaritan®	

Pediatric-Pak  

ขอ้หำ้มส�ำหรับกำรใชง้ำน

ถำ้หำกผูป่้วยยงัรู้สึกตวัหรือมีกำรตอบสนองอยู	่หำ้มใชง้ำน	

SAM	500P	เพือ่ใหก้ำรรักษำ

วตัถุประสงคก์ำรใช้

samaritan®	PAD	500P	มีวตัถุประสงคส์�ำหรับกำรใชง้ำนโดย

บุคลำกรท่ีไดรั้บกำรฝึกอบรมเก่ียวกบักำรท�ำงำน		ผูใ้ชง้ำนควร

ไดรั้บกำรฝึกอบรมในกำรช่วยกูชี้วติขั้นพ้ืนฐำน/	AED	กำรช่วย

กูชี้วติขั้นสูงหรือโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบติักำรทำงกำรแพทย์

ในภำวะฉุกเฉิน		

ขอ้บ่งช้ีเก่ียวกบั
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ค�ำเตือน

ผูป่้วยท่ีเหมำะส�ำหรับกำรรักษำ

SAM	500P	ไดรั้บกำรออกแบบมำเพือ่ใชง้ำนกบัผูป่้วยท่ีหมด

สติลงหรือไร้กำรตอบสนอง	ถำ้หำกผูป่้วยยงัรู้สึกตวัหรือมีกำร

ตอบสนองอยู	่หำ้มใชง้ำน	SAM	500P	เพือ่ใหก้ำรรักษำ

SAM	500P	ใชแ้บตเตอร่ีแบบเปล่ียนไดแ้ละแผน่อิเลก็โทรด

ท่ีเรียกวำ่	Pad-Pak	SAM	500P	ร่วมกบั	Pad-Pak	ของผูใ้หญ่

เหมำะส�ำหรับกำรใชง้ำนกบัผูป่้วยท่ีมีน�้ำหนกัเกินกวำ่	25	

กิโลกรัม	(55	ปอนด)์	หรือเทียบเท่ำกบัเดก็ท่ีมีอำยปุระมำณแปด

ปีหรือมำกกวำ่

ส�ำหรับกำรใชง้ำนกบัเดก็เลก็กวำ่	(จำกอำย	ุ1	ถึง	8	ปี)	ใหถ้อด	

Pad-Pak	ของผูใ้หญ่ออกและติด	Pediatric-Pak	แทน	ถำ้หำก

ไม่สำมำรถใช	้Pediatric-Pak	หรือเคร่ืองชอ็กไฟฟ้ำหวัใจท่ีเป็น

ทำงเลือกอนัเหมำะสมเคร่ืองอ่ืนได	้คุณอำจจะใชง้ำนระบบ

ส�ำหรับผูใ้หญ่

หำกรักษำผูป่้วยท่ีเป็นเดก็ดว้ย	Pad-Pak	ส�ำหรับผูใ้หญ่	ใหเ้พกิ

เฉยต่อเสียงพร้อมตท่ี์แจง้เตือนเก่ียวกบัคุณภำพของกำรปฏิบติั

กำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ	(CPR)	 

ระบบ	CPR	Advisor	ในปัจจุบนัออกแบบมำเพือ่ตอบสนองต่อ

ผูป่้วยท่ีเป็นผูใ้หญ่เท่ำนั้น	

หำ้มประวงิเวลำในกำรรักษำ	ใหพ้ยำยำมคน้หำอำยแุละน�้ำหนกั

ท่ีแน่นอนของผูป่้วย

ควำมเส่ียงจำกไฟฟ้ำชอ็ก

SAM	500P	ปล่อยกำรชอ็กดว้ยไฟฟ้ำเพือ่ใหก้ำรรักษำ	ซ่ึง

สำมำรถเป็นสำเหตุของกำรบำดเจบ็สำหสักบัผูป้ฏิบติักำรหรือ

ไม่กผ็ูท่ี้ยนือยูใ่กลเ้คียง	เพิม่ควำมระมดัระวงัเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่	

ไม่มีผูใ้ดสมัผสัตวัผูป่้วยในขณะท�ำกำรชอ็ก

หลีกเล่ียงกำรเปิดหรือกำรแกไ้ขซ่อมแซม

SAM	500P	ไม่มีช้ินส่วนท่ีสำมำรถซ่อมแซมได	้หำ้มเปิดหรือ

ซ่อมแซมอุปกรณ์ในทุกสภำพเหตุกำรณ์	เน่ืองจำกมีอนัตรำย

จำกไฟฟ้ำชอ็ก	ถำ้หำกสงสยัวำ่อำจเกิดควำมเสียหำยข้ึน	ให้

เปล่ียน	SAM	500P	โดยทนัที

ค �ำเตือนและขอ้ควรระวงั
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หลีกเล่ียงก๊ำซท่ีก่อใหเ้กิดกำรระเบิดหรือติดไฟไดง่้ำย

ไดรั้บกำรระบุแลว้วำ่	SAM	500P	มีควำมปลอดภยัส�ำหรับ

กำรใชง้ำนกบัระบบกำรจ่ำยของหนำ้กำกออกซิเจน	อยำ่งไร

กต็ำม	เพือ่หลีกเล่ียงควำมเส่ียงต่อกำรระเบิด	ควรปฏิบติัตำมค�ำ

แนะน�ำท่ีวำ่	หำ้มใชง้ำน	SAM	500P	ในบริเวณใกลก้บัก๊ำซท่ี

สำมำรถระเบิดได	้ยงัรวมทั้งยำสลบท่ีไวไฟหรือก๊ำซออกซิเจน

ท่ีเขม้ขน้	

   

ขอ้ควรระวงั

กำรก�ำหนดต�ำแหน่งแผน่ติดหนำ้อกอิเลก็โทรดใหถ้กูตอ้ง

กำรก�ำหนดต�ำแหน่งแผน่ติดหนำ้อกอิเลก็โทรดของ	SAM	

500P	ใหเ้หมำะสมเป็นส่ิงจ�ำเป็น	คุณตอ้งสงัเกตค�ำแนะน�ำ

ในกำรใชอ้ยำ่งเคร่งครัดท่ีแสดงไวใ้นคู่มือส�ำหรับผูใ้ชง้ำนใน

ภำวะฉุกเฉินและบนอุปกรณ์	กำรก�ำหนดต�ำแหน่งท่ีไม่ถกู

ตอ้ง	หรือกำรมีอำกำศ	เสน้ผมหรือแผลผำ่ตดัอยู	่หรือแผน่

แปะยำระหวำ่งแผน่ติดหนำ้อกและผวิหนงั	สำมำรถลดระดบั

ประสิทธิภำพในกำรกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้ำได	้ผวิหนงัเกิด

อำกำรแดงข้ึนเลก็นอ้ย	อำกำรน้ีเป็นเร่ืองปกติหลงัจำกกำร

บ�ำบดัดว้ยกำรชอ็ก

หำ้มสมัผสัตวัผูป่้วยในระหวำ่งกำรวเิครำะห์

กำรสมัผสัตวัผูป่้วยระหวำ่งช่วงกำรวเิครำะห์ในกำรรักษำ	

สำมำรถเป็นสำเหตุท่ีก่อใหเ้กิดกำรรบกวนกบัขั้นตอนกำร

วนิิจฉยัได	้หลีกเล่ียงกำรสมัผสักบัตวัผูป่้วยในขณะท่ีก�ำลงัเร่ิม

ท�ำกำรวเิครำะห์	อุปกรณ์จะแนะน�ำคุณใหท้รำบวำ่	เม่ือไรจะ

ปลอดภยัส�ำหรับกำรสมัผสัตวัผูป่้วย

ค�ำเตอืนและขอ้ควรระวงั



7

หำ้มน�ำมำใชง้ำนหำกไม่มีกำรซีลช่องอิเลก็โทรด

Pad-Pak	เป็นรำยกำรแบบใชค้ร้ังเดียว	และคุณตอ้งเปล่ียนแผน่

ติดหลงัจำกกำรใชง้ำนในแต่ละคร้ัง	หรือถำ้มีกำรช�ำรุดบนช่อง

ท่ีซีลแผน่ติดหนำ้อกส�ำหรับกำรกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้ำหรือ

เกิดอนัตรำยข้ึนในทำงใดทำงหน่ึงแลว้	ถำ้หำกคุณยงัสงสยัวำ่	

Pad-Pak	เกิดควำมเสียหำยข้ึนหรือไม่	คุณกต็อ้งเปล่ียนแผน่

ติดโดยทนัที

   

ขอ้แจง้เตือน

ควำมไวในกำรรบกวนทำงแม่เหลก็ไฟฟ้ำ

หำกคุณตอ้งปฏิบติังำนร่วมกบั	SAM	500P	ขอใหอ้ยูห่่ำงจำก

ทุกอุปกรณ์ท่ีมีควำมถ่ีวทิยอุยำ่งนอ้ยท่ีสุด	2	เมตร	(6	ฟตุ)	เพือ่

ไม่ใหเ้กิดกำรรบกวน	หรือท�ำกำรปิดเคร่ืองมือท่ีเป็นสำเหตุของ

กำรรบกวนทำงแม่เหลก็ไฟฟ้ำ

ช่วงอุณหภมิูส�ำหรับกำรปฏิบติังำน

SAM	500P	พร้อมทั้งแบตเตอร่ี	แผน่ติดหนำ้อกและอิเลก็โทรด

ไดรั้บกำรออกแบบมำเพือ่ปฏิบติังำนในช่วงอุณหภมิู	0	ºC	ถึง	

50	ºC	กำรใชง้ำนอุปกรณ์นอกเหนือช่วงอุณหภมิูน้ีอำจจะเป็น

สำเหตุท่ีท�ำใหฟั้งกช์ัน่กำรท�ำงำนเกิดผดิปกติข้ึน

กำรป้องกนักำรแทรกเขำ้มำของส่ิงแปลกปลอม

กำรแบ่งระดบั	IP56	ไม่ครอบคลุมถึงกำรจุ่มส่วนหน่ึงส่วนใด

ของ	SAM	500P	ลงในน�้ำหรือของเหลวชนิดใดๆ	กต็ำม	กำร

สมัผสักบัของเหลวอำจจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยร้ำยแรงข้ึน

กบัอุปกรณ์หรือเป็นสำเหตุของเพลิงไหมห้รือเกิดอนัตรำยจำก

ไฟฟ้ำชอ็กได้
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กำรยดือำยกุำรใชง้ำนแบตเตอร่ีใหย้ำวนำนข้ึน

หำ้มเปิดอุปกรณ์โดยใช่เหตุ	เพรำะส่ิงน้ีอำจจะลดอำยกุำรใชง้ำน

ในโหมดสแตนดบ์ำยของอุปกรณ์ลง

กำรเกบ็รักษำในโหมดสแตนดบ์ำยนอกช่วง	0	ºC	ถึง	50	ºC	อำจ

จะลดอำยใุนกำรเกบ็รักษำของ	Pad-Pak

หำ้มทดสอบกบัตวัจ�ำลองหรือหุ่นคน

ไม่สำมำรถทดสอบอุปกรณ์ของเรำภำยใตก้ำรใชง้ำนกบัตวั

จ�ำลองและหุ่นคนตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม

ขั้นตอนของเรำใชค้วำมผนัแปรของอตัรำกำรเตน้ของหวัใจตำม

หน่ึงในเกณฑก์ำรวดัภำวะหวัใจหอ้งล่ำงเตน้แผว่ระรัว	(VF)	ดงั

นั้นทำงเรำไม่แนะน�ำในเร่ืองกำรใชง้ำนตวัจ�ำลองแบบปกติเพ่ือ

ทดสอบอุปกรณ์ของเรำ

   

ขอ้มูลเพ่ิมเติม

กำรใชง้ำนคู่มือน้ี

อ่ำนคู่มือน้ีอยำ่งระมดัระวงัเป็นส่ิงจ�ำเป็นท่ีคุณควรท�ำก่อนกำร

ใชง้ำน	SAM	500P	คู่มือน้ีถกูท�ำข้ึนเพือ่ใหก้ำรช่วยเหลือใน

ทุกกำรฝึกอบรมท่ีคุณอำจไดรั้บ	ถำ้หำกคุณมีขอ้สงสยัใดๆ	ให้

ติดต่อกบัตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตของคุณ	หรือมำ

ท่ีบริษทั	HeartSine	Technologies	ไดโ้ดยตรงเพือ่ขอรับค�ำ

แนะน�ำหรือค�ำช้ีแจง้

ขอ้มูลในคู่มือน้ีอำจมีกำรเปล่ียนแปลงข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ทรำบล่วงหนำ้	และไม่แสดงถึงควำมรับผดิชอบในนำมของ

บริษทั	HeartSine	Technologies	หำ้มท�ำซ�้ ำหรือเผยแพร่ส่วน

ใดส่วนหน่ึงของคู่มือน้ีในทุกรูปแบบทั้งทำงไฟฟ้ำและเชิงกล

หรือดว้ยวธีิกำรใดๆ	รวมทั้งกำรถ่ำยเอกสำรและกำรบนัทึกเทป	

ส�ำหรับทุกวตัถุประสงคต์อ้งไดรั้บกำรอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์

อกัษรอยำ่งชดัเจนจำกบริษทั	HeartSine	Technologies

i

ค�ำเตือนและขอ้ควรระวงั
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กำรฝึกอบรมผูป้ฏิบติักำร

samaritan®	PAD	500P	มีวตัถุประสงคส์�ำหรับกำรใชง้ำนโดย

บุคลำกรท่ีไดรั้บกำรฝึกอบรมเก่ียวกบักำรท�ำงำน		ผูใ้ชง้ำนควร

ไดรั้บกำรฝึกอบรมในกำรช่วยกูชี้วติขั้นพ้ืนฐำน/	AED	กำรช่วย

กูชี้วติขั้นสูงหรือโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบติักำรทำงกำรแพทย์

ในภำวะฉุกเฉิน		

กำรใชง้ำนอุปกรณ์เสริม

SAM	500P	เป็นอุปกรณ์ท่ีมีทุกอยำ่งพร้อมในตวั	หำ้มใช้

งำนอุปกรณ์เสริมท่ีไม่ไดรั้บอนุญำตกบัเคร่ือง	SAM	500P	

อำจท�ำงำนผดิปกติไดห้ำกมีกำรใชง้ำนอุปกรณ์เสริมท่ี

ไม่มีกำรรับรอง

กำรดูแลรักษำอยำ่งสม�ำ่เสมอ

ตรวจสอบอุปกรณ์ตำมก�ำหนดเวลำ	กรุณำดูท่ี	"กำรบริกำรและ

กำรดูแลรักษำ"	ในหนำ้	22

กำรจดักำรอุปกรณ์อยำ่งถกูตอ้ง

จดัอุปกรณ์ใหเ้ขำ้ท่ีตำมค�ำช้ีแนะเก่ียวกบักฎขอ้บงัคบัจำก

ส่วนทอ้งถ่ินและระดบัชำติของคุณ	หรือติดต่อกบัตวัแทนจดั

จ�ำหน่ำยของบริษทั	HeartSine	ของคุณ	กรุณำปฏิบติัตำม	"หลงั

กำรใชง้ำน"	ในหนำ้	18

กำรปฎิบติัตำมกฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน

ตรวจสอบกบักรมอนำมยัของภำครัฐในทอ้งถ่ินโดยตรงในเร่ือง

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้ก�ำหนดทั้งหมดท่ีเช่ือมโยงกรรมสิทธ์ิและกำร

ใชเ้คร่ืองชอ็กไฟฟ้ำหวัใจในภมิูภำคท่ีถกูใชง้ำน
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SAM 500P

SAM	500P	คือเคร่ืองชอ็กไฟฟ้ำหวัใจภำยนอกแบบก่ึงอตัโนมติั

ท่ีถกูออกแบบมำเพ่ือกำรชอ็กกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้ำอยำ่ง

รวดเร็วกบัผูป่้วยท่ีเกิดภำวะหวัใจหยดุเตน้เฉียบพลนั	(SCA)	

SAM	500P	ไดรั้บกำรออกแบบมำเพ่ือปฏิบติังำนตำมควำม

ร่วมมือของสภำกำรกูชี้พยโุรป	(ERC)	และสมำคมแพทยโ์รค

หวัใจอเมริกนั	(AHA)	2010	เป็นแนวทำงในเร่ืองของกำรปฏิบติั

กำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ	(CPR)	และกำรพยำบำลผูป่้วยภำวะฉุกเฉิน

ในระบบหวัใจและหลอดเลือด	(ECC)

ภำวะหวัใจหยดุเตน้เฉียบพลนั	(SCA)

ภำวะหวัใจหยดุเตน้เฉียบพลนัเป็นภำวะเจบ็ป่วยท่ีหวัใจหยดุ

กำรสูบฉีดทนัทีอยำ่งไดผ้ลอนัเน่ืองมำจำกฟังกช์ัน่กำรท�ำงำน

ผดิปกติของระบบไฟฟ้ำในหวัใจ	บ่อยคร้ังท่ีผูป่้วยของ	SCA	

ไม่มีอำกำรหรือสญัญำณแจง้เตือนมำก่อน	ยิง่ไปกวำ่นั้น	SCA	

ยงัสำมำรถเกิดข้ึนกบัสมำชิกในครอบครัวท่ีมีภำวะเจบ็ป่วยของ

โรคหวัใจซ่ึงไดมี้กำรวนิิจฉยัมำก่อนหนำ้น้ี	กำรรอดจำก	SCA	

ข้ึนอยูก่บักำรปฏิบติักำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ	(CPR)	โดยทนัทีและ

อยำ่งมีประสิทธิผล

กำรใชง้ำนเคร่ืองชอ็กไฟฟ้ำหวัใจภำยนอกอยูภ่ำยในไม่ก่ีนำที

แรกของภำวะกำรลม้เหลวของหวัใจท่ีสำมำรถช่วยใหก้ำรรอด

ชีวติของผูป่้วยเพ่ิมสูงข้ึน	อำกำรหวัใจวำยและ	SCA	ไม่เหมือน

กนั	ถึงแมว้ำ่บำงเวลำอำกำรหวัใจวำยก่อใหเ้กิด	SCA	ถำ้หำก

คุณก�ำลงัประสบกบัอำกำรหวัใจวำย	(อำกำรเจบ็หนำ้อก	มี

ควำมดนั	อำกำรท่ีมีกำรหำยใจขดั	รู้สึกวำ่มีอำกำรแน่นหนำ้อก

หรือท่ีอ่ืนในร่ำงกำย)	ขอควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทยใ์น

ภำวะฉุกเฉินโดยทนัที

ภำวะหวัใจหอ้งล่ำงเตน้แผว่ระรัว

จงัหวะกำรเตน้ของหวัใจท่ีมีคล่ืนไฟฟ้ำปกติจำกท่ีกลำ้มเน้ือ

หวัใจหดตวั	เพ่ือสร้ำงกำรไหลเวยีนของเลือดไปยงัรอบๆ	 

ร่งกำยท่ีเรียกวำ่จงัหวะไซนสัปกติ	(NSR)	ภำวะหวัใจหอ้งล่ำง

เตน้แผว่ระรัว	(VF)	อนัเน่ืองมำจำกสญัญำณไฟฟ้ำไม่คงท่ีใน

หวัใจมกัจะเป็นสำเหตุของ	SCA	ในผูป่้วย	SCA	อำจเกิดข้ึนได้

กบักำรสร้ำงจงัหวะไซนสัปกติใหม่โดยอำศยัไฟฟ้ำชอ็กตดัผำ่น

หวัใจ	กำรรักษำน้ีเรียกวำ่กำรกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้ำ

 

บทน�ำ
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บทน�ำ

คุณภำพ	CPR

เม่ือท�ำกำรรักษำโดยใชป้ฏิบติักำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ	(CPR)	แก่

ผูป่้วยท่ีมีภำวะหวัใจหยดุเตน้เฉียบพลนั	เป็นส่ิงส�ำคญัท่ีกำร

กดหนำ้อกตอ้งด�ำเนินกำรอยำ่งมีคุณภำพ	หำกกำรให	้CPR	มี

คุณภำพดี	โอกำสส�ำเร็จในกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพแก่ผูป่้วยจะ

เพ่ิมมำกข้ึน

จำกกำรวจิยัไดแ้สดงใหเ้ห็นวำ่ผูต้อบสนองท่ีไม่เช่ียวชำญส่วน

ใหญ่ให	้CPR	ท่ีไม่มีประสิทธิภำพเน่ืองจำกขำดประสบกำรณ์	

เพือ่เป็นกำรตอบสนองต่อปัญหำดงักล่ำว	ทำง	HeartSine	จึงได้

พฒันำ	SAM	500P	ท่ีมำพร้อมกบัระบบ	CPR-Advisor

SAM	500P	ท่ีมีระบบ	CPR-Advisor	สำมำรถแสดงผลตอบ

กลบัใหก้บัผูป้ฏิบติักำรกูชี้พใหท้รำบประสิทธิภำพของกำร

ปฏิบติักำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ	(CPR)	ท่ีพวกเขำก�ำลงัด�ำเนินกำรให้

กบัผูป่้วย	SAM	500P	ใชร้ะบบกำรวดั	ICG	ในกำรวเิครำะห์

ประสิทธิภำพและอตัรำกำรกดท่ีใช	้จำกนั้น	จะใชข้อ้มูล

วเิครำะห์ดงักล่ำวแนะน�ำผูป้ฏิบติักำรกูชี้พใหก้ดแรงข้ึน	เร็ว

ข้ึน	หรือชำ้ลง	ตำมควำมเหมำะสม	SAM	500P	ใชท้ั้งระบบ

แจง้เตือนดว้ยเสียงพร้อมตแ์ละภำพ	เพ่ือแสดงผลตอบกลบัให้

ปฏิบติักำรทรำบคุณภำพของแรงกดท่ีใช้

	 ค �ำเตือน:	ฟังกช์ัน่กำรท�ำงำนของระบบ	CPR	

Advisor	ออกแบบมำเพือ่ใชก้บัผูป่้วยท่ีเป็นผูใ้หญ่

เท่ำนั้น	หำกใช	้Pediatric-Pak	ส�ำหรับเดก็	ฟังกช์ัน่	

CPR	จะถกูปิด	ในกรณีน้ี	ผูป้ฏิบติักำรกูชี้พจะตอ้ง

เร่ิมตน้ด�ำเนินกำร	CPR	ทนัที	แต่จะไม่ไดรั้บผล

ตอบกลบัจำกระบบ	CPR	Advisor

กรำฟอิมพแีดนซ์คล่ืนหวัใจ	(ICG)

กรำฟอิมพีแดนซ์คล่ืนหวัใจเป็นวธีิกำรวดักำรเปล่ียนแปลงของ

ควำมตำ้นทำนในผูป่้วย	จำกกำรเคล่ือนไหว	กำรหมุนเวยีน

ของเลือด	และกำรเปล่ียนแปลงรูปร่ำงของหวัใจ	SAM	

500P	ใชเ้คร่ืองมือกำรวดัเหล่ำน้ีในกำรประมำณกำรควำม

ตำ้นทำนท่ีเปล่ียนแปลงในทรวงอก	เพือ่เป็นวธีิในกำรก�ำหนด

ประสิทธิภำพของแรงกดท่ีใชร้ะหวำ่งด�ำเนินกำร	CPR
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กำรฝึกอบรมท่ีแนะน�ำ

SCA	คือภำวะเจบ็ป่วยท่ีตอ้งไดรั้บกำรช่วยเหลือทำงกำรแพทย์

ในภำวะฉุกเฉินโดยทนัที	อนัเน่ืองมำจำกลกัษณะของอำกำรเจบ็

ป่วย	สำมำรถท�ำกำรแทรกแซงน้ีก่อนขอค�ำแนะน�ำจำกแพทย์

เพือ่ท�ำกำรวนิิจฉยัอำกำรเจบ็ป่วยน้ีอยำ่งถกูตอ้ง	ทำง	HeartSine	

ขอแนะน�ำใหผู้ใ้ชง้ำน	SAM	500P	ท่ีมีศกัยภำพทุกท่ำนท่ีไดเ้ขำ้

รับกำรฝึกอบรมอยำ่งครบถว้นเก่ียวกบักำรปฏิบติักำรช่วยฟ้ืน

คืนชีพ	(CPR)	กำรช่วยกูชี้วติขั้นพืน้ฐำน	(BLS)	และโดยเฉพำะ

กำรใชง้ำนเคร่ืองชอ็กไฟฟ้ำหวัใจภำยนอกแบบอตัโนมติั	ยิง่ไป

กวำ่นั้น	HeartSine	ขอแนะน�ำกำรฝึกอบรมน้ีท่ีไดรั้บกำรอพัเดต

ตลอดเก่ียวกบัหลกัสูตรกำรฟ้ืนฟวูชิำอยำ่งสม�ำ่เสมอตำมค�ำ

แนะน�ำและรับค�ำแนะน�ำจำกผูใ้หก้ำรฝึกอบรมของคุณ

ถำ้หำกผูท่ี้มีแนวโนม้ตอ้งใชง้ำน	SAM	500P	ไม่ไดเ้ขำ้รับกำร

ฝึกอบรมตำมเทคนิคเหล่ำน้ี	ใหติ้ดต่อกบัตวัแทนจดัจ�ำหน่ำย

ท่ีไดรั้บอนุญำตของคุณหรือบริษทั	HeartSine	Technologies	

โดยตรง	สำมำรถจดัใหมี้กำรฝึกอบรมหรือเพ่ือใหไ้ดรั้บกำร 

เตรียมควำมพร้อม	อีกวธีิหน่ึงคือกำรติดต่อกบักรมอนำมยัของ

ภำครัฐในทอ้งถ่ินของคุณส�ำหรับขอ้มลูเก่ียวกบัองคก์รท่ีใหก้ำร

ฝึกอบรมท่ีมีกำรรับรองในภมิูภำคของคุณ

เคร่ืองเมโทรนอม	CPR

ในระหวำ่งกำรท�ำ	CPR	SAM	500P	จะท�ำงำนผำ่นเสียงบ๊ีป

เตือนท่ีสำมำรถไดย้นิและกะพริบตวับ่งช้ี	"ควำมปลอดภยัใน

กำรสมัผสั"	ท่ีมีอตัรำสอดคลอ้งกบัแนวทำงปฏิบติัของ	2010	

AHA/ERC	คุณสมบติัน้ีใชอ้ำ้งอิงกบัเคร่ืองเมโทรนอม	CPR	ใช้

งำนเคร่ืองเมโทรนอมตำมแนวทำงเก่ียวกบัวธีิกำรท่ีพบบ่อยคร้ัง

เพ่ือกดหนำ้อกของผูป่้วยหำกคุณตอ้งกำรน�ำ	CPR	มำใช้

บทน�ำ



13

ภำพรวมเก่ียวกบั	SAM	500P

ไอคอนเพ่ือติดแผน่ติดหนำ้อก
ลกูศรช้ีทิศทำงกำรปฏิบติักำรโดยรอบไอคอนน้ีจะ

กะพริบข้ึนเพ่ือแนะน�ำคุณวำ่	ควรติดแผน่ติด 

หนำ้อกอิเลก็โทรดกบัตวัผูป่้วยอยำ่งไรตำมท่ีระบุไว้

ตวับ่งช้ีสถำนะ
เม่ือตวับ่งช้ีสถำนะเกิดกะพริบข้ึนไฟสีเขียว	

SAM	500P	ท่ีพร้อมใชง้ำน

ปุ่ม	On/Off
กดปุ่มน้ีเพ่ือเปิดหรือปิดอุปกรณ์

ไอคอนเพ่ือควำมปลอดภยัเม่ือมีกำรสมัผสั
เม่ือลกูศรช้ีทิศทำงกำรปฏิบติักำรรอบไอคอนน้ี

ท่ีก�ำลงัเกิดไฟกะพริบข้ึน	เป็นกำรแสดงถึงควำม

ปลอดภยัเพ่ือสำมำรถสมัผสัตวัผูป่้วยได	้

ลกูศรช้ีทิศทำงกำรปฏิบติักำร
ไอคอน	CPR	

Advisor

ล�ำโพง

ไอคอนท่ีพร้อม

ใชส้�ำหรับเดก็

ไอคอนหำ้มสมัผสั
หำ้มสมัผสัตวัผูป่้วยขณะท่ีลกูศรช้ีทิศทำง

กำรปฏิบติักำรรอบไอคอนน้ีท่ีก�ำลงัเกิด

ไฟกะพริบข้ึน	SAM	500P	อำจก�ำลงั

วเิครำะห์จงัหวะกำรเตน้ของหวัใจของผู ้

ป่วยหรือท�ำกำรชำร์จ	กำรเตรียมกำรเพ่ือ

ด�ำเนินกำรชอ็ก 

พอร์ตขอ้มลู

ปุ่ม	Shock
กดปุ่มน้ีเพ่ือด�ำเนินกำรชอ็กใน

กำรใหก้ำรรักษำ

ล้ินชกัอิเลก็โทรดแถบสีเขียว
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กำรเปิดกล่องเคร่ืองมือ

ตรวจเชค็กล่องเคร่ืองมือท่ีประกอบดว้ยคู่มือผูใ้ชง้ำน	กล่องนุ่ม	

Pad-Pak	ใบรับประกนัและคู่มือส�ำหรับผูใ้ชง้ำนในภำวะฉุกเฉิน

Pad-Pak	คือแบตเตอร่ีท่ีเปล่ียนแบบใชค้ร้ังเดียวท้ิงและแผน่ 

อิเลก็โทรดในชุดเคร่ืองมือ	สำมำรถใชไ้ดท้ั้งสองเวอร์ชัน่1:	Pad-

Pak	สีเทำส�ำหรับกำรใชง้ำนกบัผูใ้หญ่และ	Pad-Pak	สีชมพู

ส�ำหรับกำรใชง้ำนกบัเดก็	(กรุณำดูท่ีกำรสำธิตทำงดำ้นล่ำง)

1	เวอร์ชัน่ท่ีสำมเพ่ือกำรใชง้ำนเป็นพิเศษบนเคร่ืองบินโดยเฉพำะ

ตรวจสอบก่อนกำรใชง้ำน

1.	 ตรวจสอบวนัหมดอำย	ุ(ปี/เดือน)	ทำงดำ้นหลงัของ	

Pad-Pak	(กรุณำดูท่ีตวัอยำ่งทำงดำ้นล่ำง)	ถำ้หำกวนั

หมดอำยไุดผ้ำ่นไปแลว้	คุณตอ้งเปล่ียน	Pad-Pak	ใหม่

2017 / 05

กำรเตรียมกำร

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

ภณัฑไ์วใ้นกรณีท่ีคุณตอ้งกำรส่ง	Pad-Pak	กลบัไปยงั	

HeartSine	วำง	SAM	500P	ไวบ้นพืน้รำบ	สอด	Pad-

Pak	เขำ้ไปใน	SAM	500P	(กรุณำดูท่ีกำรสำธิตทำงดำ้น

ล่ำง)		พยำยำมฟังเสียง	"กำรคลิก"	และตรวจสอบให้

แน่ใจวำ่ทั้งสองแถบลอ็กเขำ้กนัอยำ่งแน่นหนำ

3.	 SAM	500P	จะด�ำเนินกำรทดสอบตวัเองหำกตอ้งกำร	

ลกูศรกำรปฏิบติักำรจะกะพริบในระหวำ่งขั้นตอนน้ี	

หำกกำรสรุปผลกำรทดสอบตวัเองเกิดประสบควำม

ส�ำเร็จ	ตวับ่งช้ีสถำนะสีเขียว	(กรุณำดูท่ี	"ภำพรวมเก่ียว

กบั	SAM	500P"	ในหนำ้	13)	จะกะพริบข้ึน	ถำ้เป็น

เช่นนั้น	SAM	500P	ของคุณกพ็ร้อมส�ำหรับกำรใชง้ำน

4.	 เปิด	SAM	500P	โดยกำรกด	 	บนแผงควบคุมทำง

ดำ้นหนำ้เพ่ือตรวจสอบวำ่อุปกรณ์ท�ำงำนอยำ่งถกูตอ้ง	

พยำยำมฟังเสียงพร้อมตแ์ต่ไม่ตอ้งปฏิบติัตำม	ตรวจ

สอบใหแ้น่ใจวำ่ไม่มีกำรแสดงขอ้ควำมเตือนข้ึน

	 ขอ้แจง้เตือน:	หำ้มดึงแถบสีเขียวบน	Pad-Pak	ถำ้

หำกคุณไดเ้ปิดล้ินชกัอิเลก็โทรดแลว้	คุณอำจจะ

ตอ้งเปล่ียน	Pad-Pak	ของคุณใหม่

		 เปิด	SAM	500P	เพยีงคร้ังเดียวเท่ำนั้น	ถำ้หำกคุณ

เปิดเคร่ืองและปิดซ�้ำหลำยคร้ัง	คุณอำจจะท�ำให้

แบตเตอร่ีหมดอำยกุ่อนก�ำหนดและคุณอำจจะตอ้ง

เปล่ียน	Pad-Pak	ใหม่

5.	 ปิด	SAM	500P	โดยกำรกด	 	บนแผงควบคุมทำง

ดำ้นหนำ้	ตรวจสอบวำ่ตวับ่งช้ีสถำนะ	(กรุณำดูท่ี	"ภำพ

รวมเก่ียวกบั	SAM	500P"	ในหนำ้	13)	ก�ำลงักะพริบ

เป็นสีเขียว	ถำ้หำกคุณไม่ไดย้นิเสียงขอ้ควำมเตือนและ

ตวับ่งช้ีสถำนะก�ำลงักะพริบเป็นสีเขียว	อุปกรณ์พร้อม

ส�ำหรับกำรใชง้ำน 
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6.	 วำง	SAM	500P	ไวใ้นกล่องนุ่มท่ีมำพร้อมกบัชุดเคร่ือง

มือ	เกบ็	SAM	500P	ไวใ้นท่ีท่ีปลอดภยัไร้ส่ิงกีดขวำง	

ในบริเวณท่ี	แหง้	และสะอำด	โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ใน

บริเวณท่ีมองเห็นและไดย้นิไดง่้ำย	ตรวจสอบวำ่มีกำร

เกบ็ตำมขอ้ก�ำหนด	(กรุณำดูท่ี	"ขอ้มลูทำงเทคนิค"	

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	

500P	ของคุณ	คุณสำมำรถเกบ็แผน่ติดไวใ้นส่วน

หลงัของกล่องนุ่ม

7.	 กรอกขอ้มูลลงในใบรับประกนัใหค้รบถว้นและส่ง

ใบรับประกนัไปใหก้บัตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บ

อนุญำตหรือบริษทั	HeartSine	Technologies	โดยตรง	

(กรุณำดูท่ี	"ขอ้ก�ำหนดกำรติดตำม"	ในหนำ้	23)

รำยกำรตรวจสอบส�ำหรับกำรเตรียมกำร

❏	 ขั้นท่ี	1.	ตรวจสอบวนัหมดอำยขุอง	Pad-Pak

❏	 ขั้นท่ี	2.	ติดตั้ง	Pad-Pak

❏	 ขั้นท่ี	3.	ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ในกำรด�ำเนินกำรของ

โปรแกรมทดสอบตวัเอง

❏	 ขั้นท่ี	4.	เปิดเคร่ืองเพือ่ตรวจสอบกำรท�ำงำน

❏	 ขั้นท่ี	5.	ปิดเคร่ือง

❏	 ขั้นท่ี	6.	จดัเกบ็	SAM	500P	อยำ่งถกูตอ้ง

❏	 ขั้นท่ี	7.	ลงทะเบียน	SAM	500P	ของคุณ

❏	 ขั้นท่ี	8.	สร้ำงตำรำงกำรซ่อมบ�ำรุง	(กรุณำดูท่ี	"กำรบริกำร

และกำรดูแลรักษำ"	ในหนำ้	22)

กำรเตรยีมกำร
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เม่ือไรควรใชง้ำน

SAM	500P	ไดรั้บกำรระบุไวส้�ำหรับกำรใชง้ำนกบัผูป่้วยท่ี

มีภำวะหวัใจหยดุเตน้เฉียบพลนัซ่ึงเป็นผูท่ี้ก�ำลงัมีอำกำรตำม

สญัญำณต่อไปน้ี:

อำกำรหมดสติลง

ไม่มีกำรหำยใจ

โดยไม่มีกำรไหลเวยีนครบวงจร

SAM	500P	ไดรั้บกำรออกแบบมำเพือ่ใชง้ำนกบัผูป่้วยท่ีหมด

สติลงหรือไร้กำรตอบสนอง	ถำ้หำกผูป่้วยยงัรู้สึกตวัหรือมีกำร

ตอบสนองอยู	่หำ้มใชง้ำน	SAM	500P	เพือ่ใหก้ำรรักษำ

SAM	500P	เหมำะส�ำหรับกำรใชง้ำนกบัผูป่้วยท่ีมีน�้ำหนกัเกิน

กวำ่	25	กก.	(55	ปอนด)์	หรือเทียบเท่ำกบัเดก็ท่ีมีอำยปุระมำณ

แปดปีหรือมำกกวำ่

ส�ำหรับกำรใชง้ำนกบัเดก็เลก็กวำ่	(จำกอำย	ุ1	ถึง	8	ปี)	ใหถ้อด	

Pad-Pak	ของผูใ้หญ่ออกและติด	Pediatric-Pak	แทน

ถำ้หำกไม่สำมำรถใช	้Pediatric-Pak	หรือเคร่ืองชอ็กไฟฟ้ำหวัใจ

ท่ีเป็นทำงเลือกอนัเหมำะสมเคร่ืองอ่ืนได	้คุณอำจจะใชง้ำน	

Pad-Pak	ส�ำหรับผูใ้หญ่

กำรใช	้SAM	500P

อำ้งอิงคู่มือส�ำหรับผูใ้ชง้ำนในภำวะฉุกเฉินท่ีแยกออกมำ	ใน

ระหวำ่งกำรใชง้ำน	SAM	500P	จะใหเ้สียงพร้อมตเ์พือ่แนะน�ำผู ้

ใชง้ำน	ส�ำหรับรำยกำรเสียงพร้อมตท์ั้งหมด	กรุณำดูท่ี	"รำยกำร

เสียงพร้อมต"์	ในหนำ้	41

	 ขอ้แจง้เตือน:	เม่ือไรท่ีมีกำรตรวจพบจงัหวะคล่ืน

ไฟฟ้ำหวัใจท่ีไม่ตอ้งชอ็กได	้SAM	500P	กท็ �ำกำร

ยกเลิกสถำนะพร้อมชอ็ก

กำรใช	้SAM	500P
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หลงัจำกกำรใชง้ำน

1.	 ปิด	SAM	500P	โดยกำรกด	 	บนแผงควบคุม

ทำงดำ้นหนำ้

2.	 ถอดแผน่ติดหนำ้อกอิเลก็โทรดออกจำกตวัผูป่้วยและ

ติดแผน่เขำ้หำกนั	"โดยใหห้นำ้ชนกนั"	อิเลก็โทรด

อำจจะมีกำรปนเป้ือนกบัเน้ือเยือ้ร่ำงกำยของมนุษย	์

ของเหลวหรือเลือด	แยกอิเลก็โทรดท้ิงลงในท่ีรองรับ

ส�ำหรับขยะท่ีติดเช้ือได้

3.	 Pad-Pak	ประกอบดว้ยแบตเตอร่ีลิเธียม	เป็นรำยกำร

แบบใชค้ร้ังเดียวและตอ้งเปล่ียนหลงัจำกกำรใชง้ำนใน

แต่ละคร้ัง	ถอด	Pad-Pak	ออกโดยกำรกดสองแถบใน

แต่ละดำ้นของ	Pad-Pak	ซ่ึง	Pad-Pak	จะเล่ือนไปขำ้ง

หนำ้	(กรุณำดูท่ีกำรสำธิตทำงดำ้นล่ำง)	

	 อยำ่ท้ิง	SAM	500P	หรือ	Pad-Pak	ลงในถงัขยะทัว่ไป	

จดัส่งไปยงัสถำนท่ีท�ำกำรรีไซเคิลท่ีจดัสรรไวต้ำมขอ้

ก�ำหนดของทอ้งถ่ิน	หรืออีกทำงเลือก	กคื็อกำรส่งไป

ใหต้วัแทนจดัจ�ำหน่ำยของคุณส�ำหรับกระบวนกำร

ก�ำจดัหรือกำรเปล่ียน

4.	 ตรวจสอบ	SAM	500P	เพือ่หำส่ิงสกปรกหรือกำรปน

เป้ือน	ถำ้หำกจ�ำเป็น	ใหท้�ำควำมสะอำดโดยกำรใชผ้ำ้ท่ี

ชุ่มพอหมำดๆ	จำกหน่ึงในรำยกำรต่อไปน้ี:

	 น�้ำสบู่

	 ไอโซโพรพลิแอลกอฮอล	์(สำรละลำย	70%)

	 ขอ้ควรระวงั:	หำ้มจุ่มส่วนหน่ึงส่วนใดของ	SAM	

500P	ลงในน�้ำหรือของเหลวชนิดใดๆ	กต็ำม	กำร

สมัผสักบัของเหลวอำจจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย

ร้ำยแรงข้ึนกบัอุปกรณ์หรือเป็นสำเหตุของเพลิง

ไหมห้รือเกิดอนัตรำยจำกไฟฟ้ำชอ็ต

	 ขอ้แจง้เตือน:	หำ้มท�ำควำมสะอำด	SAM	500P	

ดว้ยสำรขดั	ตวัท�ำควำมสะอำดหรือตวัท�ำละลำย

กำรใช	้SAM	500P
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5.	 ตรวจสอบ	SAM	500P	เพือ่หำควำมเสียหำย	ถำ้

หำกมีควำมเสียหำยเกิดข้ึนกบั	SAM	500P	ให้

เปล่ียนโดยทนัที

6.	 ติดตั้ง	Pad-Pak	ใหม่	ก่อนกำรติดตั้ง	ตรวจสอบวนั

หมดอำยขุอง	Pad-Pak	(กรุณำดูท่ี	"กำรเตรียมกำร"	

ในหนำ้	14)	หลงัจำกกำรติดตั้ง	ใหต้รวจสอบตวับ่งช้ี

สถำนะท่ีก�ำลงักะพริบดว้ยไฟสีเขียว
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Pediatric-Pak	ของเดก็

กำรใช	้Pediatric-Pak

Pediatric-Pak	มีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหก้ำรบ�ำบดักบัผูป่้วยเดก็ท่ี

อยูใ่นภำวะ	SCA	ระหวำ่งอำย	ุ1	ถึง	8	ปี	ซ่ึงมีอำกำร:

อำกำรหมดสติลง

ไม่มีกำรหำยใจ

โดยไม่มีกำรไหลเวยีนครบวงจร

กำรวำงอิเลก็โทรด:

ส�ำหรับผูป่้วยเดก็มีสองทำงเลือกในกำรวำงอิเลก็โทรด:

ก.	ถำ้หำกหนำ้อกเดก็มีขนำดเลก็	อำจจะตอ้งวำงแผน่ติดไวบ้น

ตรงกลำงหนำ้อกท่ีเปล่ำเปลือยของเดก็	และอีกหน่ึงแผน่ติดไว้

ตรงกลำงของกระดูกซ่ีโครงบนแผน่หลงัท่ีเปล่ำเปลือยตำมท่ี

แสดงไวใ้นวธีิกำร	ก)

วธีิกำร	ก)
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ข.	ถำ้หำกหนำ้อกเดก็มีขนำดใหญ่เพยีงพอ	อนุญำตใหติ้ดแผน่

ติดหนำ้อกท่ีมีช่องวำ่งห่ำงกนั	1	น้ิว	(2.5	ซม.)	กำรเปล่ียนแผน่

ติดสำมำรถด�ำเนินกำรไดเ้หมือนกบักำรเปล่ียนในผูใ้หญ่		วำง

หน่ึงแผน่ติดไวบ้นเหนือหวันมของเดก็และอีกแผน่ติดหน่ึงให้

ไวบ้นกระดูกซ่ีโครงทำงดำ้นล่ำงซำ้ยของเดก็ท่ีต�ำ่กวำ่หวันม

ตำมภำพท่ีแสดงไวใ้นวธีิกำร	ข)

วธีิกำร	ข)

สำมำรถติดอิเลก็โทรดไวบ้นหนำ้อกของเดก็	ถำ้หำกหนำ้อก

ของเดก็ใหญ่เพียงพอหรือ	ถำ้หำกแผลบำดเจบ็ไม่เหมำะส�ำหรับ

กำรติดตำมภำพท่ีแสดงไวใ้นวธีิกำร	ก)

	 ค �ำเตือน:	อิเลก็โทรดเพือ่กำรกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้ำ

ตอ้งห่ำงออกมำอยำ่งนอ้ยท่ีสุด	1	น้ิว	(ประมำณ	

2.5	ซม.)	และไม่เคยมีกำรสมัผสัจำกผูอ่ื้นมำก่อน

	 ค�ำเตือน:	Pediatric-Pak	ประกอบดว้ยส่วน

ประกอบท่ีเป็นแม่เหลก็	(ควำมเขม้บนพืน้ผวิ	6500	

เกำส์)	หลีกเล่ียงกำรเกบ็ไวติ้ดกบัส่ือท่ีมีควำมไวต่อ

แรงแม่เหลก็

	 ค�ำเตือน:	ไม่ใชง้ำนกบัเดก็ท่ีมีอำยตุ �ำ่กวำ่	1	ปี	

ส�ำหรับกำรใชง้ำนกบัเดก็ท่ีมีอำยถึุง	8	ปี	หรือจนถึง

น�้ำหนกั	55	ปอนด	์(25	กก.)	อยำ่ประวงิเวลำในกำร

รักษำ	ใหพ้ยำยำมคน้หำอำยแุละน�้ำหนกัท่ีแน่นอน

ของผูป่้วยหำกคุณไม่มัน่ใจในเร่ืองเหล่ำน้ี
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HeartSine	ขอแนะน�ำใหผู้ใ้ชง้ำนด�ำเนินกำรตรวจสอบเพ่ือท�ำกำรดูแลรักษำอยำ่งสม�ำ่เสมอ	กำรตรวจสอบเพ่ือท�ำกำรดูแลรักษำ

ท่ีแนะน�ำคือ:

ทุกสปัดำห์

 ❏ ตรวจสอบตวับ่งช้ีสถำนะ	หำกตวับ่งช้ีสถำนะเป็นไฟสีเขียวไม่มีกำรกะพริบทุก	5	ถึง	10	วนิำทีหรือ	หำกตวับ่งช้ีสถำนะเป็น

ไฟสีแดงก�ำลงักะพริบ	หรือหำกคุณไดย้นิเสียงบ๊ีปเตือน	แสดงวำ่ไดมี้กำรตรวจพบปัญหำข้ึนแลว้	กรุณำดูท่ี	"กำรตรวจสอบ

คน้หำสำเหตุและแกปั้ญหำ"	ในหนำ้	25	SAM	500P	จะด�ำเนินกำรทดสอบตวัเองในช่วงเวลำเท่ียงคืนตำมเวลำ	GMT	ในทุกวนั

อำทิตย	์ไฟแสดงสถำนะจะกะพริบเป็นไฟสีแดงในระหวำ่งกำรทดสอบตวัเองน้ี	แต่จะกลบัไปเป็นไฟสีเขียวเม่ือท�ำกำรสรุปผล

กำรทดสอบตวัเองเสร็จส้ินแลว้	กำรทดสอบตวัเองจะใชเ้วลำไม่เกิน	10	วนิำที	กจ็ะเสร็จส้ินโดยสมบูรณ์	ถำ้หำกตวับ่งช้ีสถำนะ

กะพริบเป็นไฟสีแดงอยำ่งต่อเน่ือง	กแ็สดงวำ่	SAM	500P	เกิดขอ้บกพร่องข้ึน	(กรุณำดูท่ี	"กำรตรวจสอบคน้หำสำเหตุและแก้

ปัญหำ"	ในหนำ้	25)

ทุกเดือน

 ❏ ถำ้หำกอุปกรณ์แสดงสญัญำณใดๆ	ข้ึนเก่ียวกบัควำมเสียหำยทำงกำยภำพ	ใหติ้ดต่อกบัตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตหรือ

บริษทั	HeartSine	Technologies	โดยตรง

 ❏ ตรวจสอบวนัหมดอำยขุอง	SAM	500P	Pad-Pak	(กรุณำดูท่ี	"กำรเตรียมกำร"	ในหนำ้	14	ส�ำหรับต�ำแหน่งบอกวนัท่ี)	หำกหมด

อำยลุงแลว้	หรือใกลค้รบวนัหมดอำย	ุใหเ้ปล่ียน	Pad-Pak	ใหม่หรือติดต่อตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยของ	HeartSine	ในทอ้งถ่ินของ

คุณส�ำหรับกำรเปล่ียน

หำกคุณไดย้นิเสียงขอ้ควำมเตือนเม่ือคุณเปิด	SAM	500P	ของคุณส�ำหรับทุกสำเหตุ	หรือหำกคุณมีขอ้สงสยัเก่ียวกบั	SAM	500P	วำ่

ก�ำลงัท�ำงำนไม่ถกูตอ้ง	ใหอ่้ำนในหวัขอ้เก่ียวกบั	"กำรตรวจสอบคน้หำสำเหตุและแกปั้ญหำ"	ในหนำ้	25

กำรบริกำรและกำรดูแลรักษำ
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กฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัอุปกรณ์ทำงกำรแพทยต์อ้งกำรใหท้ำงเรำติดตำมต�ำแหน่งของอุปกรณ์ทำงกำรแพทยท์ั้งหมดท่ีไดข้ำยออกไป

ส่ิงส�ำคญักคื็อ	คุณตอ้งกรอกขอ้มูลของคุณลงในใบรับประกนัใหค้รบถว้นและส่งใบรับประกนัไปใหก้บัตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บ

อนุญำตหรือบริษทั	HeartSine	Technologies	โดยตรง

อีกวธีิหน่ึงคือส่งอีเมลไ์ปท่ี	support@heartsine.com	ท่ีประกอบไปดว้ย:

ช่ือ

ท่ีอยู่

หมำยเลขประจ�ำอุปกรณ์

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

กำรร่วมมือของคุณจะช่วยใหเ้รำสำมำรถติดต่อกบัคุณได	้เพือ่ท�ำกำรแจง้เตือนท่ีส�ำคญัทั้งหมดใหท้รำบเก่ียวกบั	SAM	500P	อำทิ

เช่น	ทุกกำรอพัเดตซอฟตแ์วร์ในอนำคตหรือกำรปฏิบติักำรอยำ่งถกูตอ้งเพ่ือควำมปลอดภยั

หำกมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูล	คุณจ�ำเป็นตอ้งแจง้ใหก้บัทำงเรำทรำบ	อำทิเช่น	กำรเปล่ียนท่ีอยูห่รือกำรเปล่ียนกรรมสิทธ์ิ	SAM	

500P	ของคุณ	ใหติ้ดต่อกบัทำงเรำเพือ่แจง้ขอ้มลูท่ีมีกำรอพัเดตใหท้รำบ

ขอ้ก�ำหนดกำรติดตำม
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ซอฟตแ์วร์	HeartSine	Saver™	EVO	เป็นอุปกรณ์ทำงเลือก

เสริม	ติดต่อกบัตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตหรือบริษทั	

HeartSine	Technologies	โดยตรงเก่ียวกบักำรบริกำรท่ีมีกำร

จดักำรขอ้มูลหลงักำรใชง้ำน

1.	 เช่ือมต่อสำย	USB	ท่ีจดัมำพร้อมกบัเคร่ืองมือ	SAM	

500P	(กรุณำดูท่ีกำรสำธิตทำงดำ้นล่ำง)	 

2.	 เช่ือมต่อสำย	USB	เขำ้กบัเคร่ือง	PC

3.	 เร่ิมด�ำเนินกำรโปรแกรมอรรถประโยชน	์HeartSine	

Saver™	EVO

		 ขอ้แจง้เตือน:	SAM	500P	ควรจะเช่ือมต่อเขำ้กบั	

IEC60950	PC	เท่ำนั้น

	 ขอ้ควรระวงั:	คุณไม่สำมำรถกระตุน้หวัใจดว้ย

เคร่ืองไฟฟ้ำในขณะท่ีมีกำรเช่ือมต่อ	SAM	500P	

เขำ้กบัเคร่ือง	PC

ใหติ้ดต่อกบัตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตหรือบริษทั	

HeartSine	Technologies	โดยตรงส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เติมเก่ียว

กบัอุปกรณ์ท่ีเป็นทำงเลือกเสริม

กำรจดักำรขอ้มูล
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ตวับ่งช้ีสถำนะดว้ยไฟกะพริบสีแดง

หำกตวับ่งช้ีสถำนะก�ำลงักะพริบเป็นไฟสีแดง	หรือถำ้หำก

อุปกรณ์ก�ำลงัส่ง	"เสียงบ๊ีปเตือน"	ใหต้รวจสอบวนัหมดอำยบุน	

Pad-Pak	ของคุณ	(กรุณำดูท่ี	"กำรเตรียมกำร"	ในหนำ้	14)	หำก

วนัหมดอำยยุงัไม่ผำ่นไป	ใหเ้ปิด	SAM	500P	โดยกำรกด	  

บนแผงควบคุมทำงดำ้นหนำ้และพยำยำมฟังเสียง 

พร้อมต	์"เรียกขอควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทย"์	จำกนั้นให ้

ปิดโดยกำรกด	 	บนแผงควบคุมทำงดำ้นหนำ้	หำกกำร

ปฏิบติักำรน้ีไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำใหถ้กูตอ้งได	้ใหติ้ดต่อ

ตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตของคุณหรือบริษทั	

HeartSine	Technologies	โดยทนัที

ค�ำเตือนเม่ือแบตเตอร่ีต�ำ่

		 ขอ้ควำมน้ีไม่ระบุถึงขอ้ผดิพลำด

อุปกรณ์แสดงขอ้ควำม	"ค�ำเตือนแบตเตอร่ีต�ำ่"	เป็นคร้ังแรก	จะ

ยงัคงท�ำตำมฟังกช์ัน่กำรท�ำงำนท่ีถกูตอ้งต่อไป	แต่อำจจะมีกำร

ชอ็กนอ้ยกวำ่	10	คร้ัง	หำกคุณไดย้นิขอ้ควำมน้ี	ใหเ้ตรียมเกบ็	

Pad-Pak	ส�ำรองไวใ้ชง้ำนในยำมฉุกเฉินและกำรเตรียมกำรไว้

เพือ่เปล่ียนแผน่ติดโดยเร็ว	สัง่ซ้ือ	Pad-Pak	ใหม่อยำ่งเร็วท่ีสุด

เท่ำท่ีจะเป็นไปได้

ค �ำเตือนเม่ือหน่วยควำมจ�ำเตม็

หำกอุปกรณ์แสดงขอ้ควำม	"หน่วยควำมจ�ำเตม็"	จำกนั้น

หน่วยควำมจ�ำไม่สำมำรถบนัทึกขอ้มูล	ECG	หรือเหตุกำรณ์

ต่อไปได	้อยำ่งไรกต็ำม	อุปกรณ์ยงัคงสำมำรถวเิครำะห์และ

ส่งกำรชอ็กตำมท่ีตอ้งกำร	หำกคุณไดย้นิเสียงขอ้ควำมน้ี	ให้

ติดต่อกบัฝ่ำยใหก้ำรดูแลทำงดำ้นเทคนิคของบริษทั	HeartSine	

Technologies

ค�ำเตือนแบบเสียง

หำกอุปกรณ์ส่งเสียงบ๊ีปเตือนออกมำ	3	คร้ังอยำ่งรวดเร็ว	เม่ือ

มีกำรปิดกำรรับรู้เก่ียวกบัอุณหภมิูโดยรอบท่ีอยูน่อกช่วงกำร

ท�ำงำนตำมท่ีระบุไว	้ดงันั้นเสียงบ๊ีปเตือนน้ีสำมำรถเกิดข้ึนได้

ระหวำ่งกำรทดสอบตวัเองในทุกสปัดำห์	หำกคุณไดย้นิเสียงบ๊ีป

เตือน	กรุณำท�ำใหแ้น่ใจวำ่อุปกรณ์ไดก้ลบัสู่สภำพพร้อมท�ำงำน

ตำมท่ีระบุไวแ้ลว้

ในระหวำ่งกำรใชง้ำน	หำกตวับ่งช้ีสถำนะเปล่ียนจำกไฟสีเขียว

เป็นไฟสีแดง	และอุปกรณ์เร่ิมมี	"เสียงบ๊ีปเตือน"	แสดงวำ่	มี

ควำมจุแบตเตอร่ีท่ีไม่เพยีงพอเพือ่ด�ำเนินกำรชอ็ก	อุปกรณ์จะ

เร่ิมตน้ท�ำกำรวเิครำะห์จงัหวะกำรเตน้ของหวัใจของผูป่้วยต่อไป

และแจง้เตือนเม่ือจ�ำเป็นตอ้งท�ำ	CPR

กำรตรวจสอบคน้หำสำเหตุและแกปั้ญหำ

i
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เรียกร้องกำรบริกำรดำ้นอุปกรณ์

ถำ้หำกอุปกรณ์แสดงขอ้ควำม	"เรียกร้องกำรบริกำรดำ้น

อุปกรณ์"	จำกนั้นไดมี้กำรตรวจพบขอ้บกพร่องข้ึนแลว้	ให้

ติดต่อกบัตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตของคุณและ	

HeartSine	โดยตรงส�ำหรับค�ำแนะน�ำในกำรใชง้ำนเพิม่เติม	

	 ค �ำเตือน:	หำกคุณไดย้นิเสียงขอ้ควำมน้ีในระหวำ่ง

กำรใชง้ำน	อีกวธีิหน่ึงคือ	ใหม้องหำเคร่ืองชอ็ก

ไฟฟ้ำหวัใจเคร่ืองอ่ืนโดยทนัที

	 หำ้มแกไ้ขอุปกรณ์น้ี

แหล่งใหก้ำรช่วยเหลือ

หำกคุณไดเ้สร็จส้ินขั้นตอนกำรตรวจสอบคน้หำสำเหตุและแก้

ปัญหำทำงดำ้นบนแลว้	และคุณพบวำ่อุปกรณ์ยงัคงท�ำงำนอยำ่ง

ไม่ถกูตอ้งอยู	่ใหติ้ดต่อตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตของ

คุณหรือฝ่ำยใหก้ำรดูแลทำงดำ้นเทคนิคของบริษทั	HeartSine	

Technologies	ท่ี	support@HeartSine.com

ขอ้จ�ำกดัในกำรรับประกนั

HeartSine	หรือตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตจำกบริษทั	

จะไม่รับภำระเพ่ือท�ำกำรเปล่ียนหรือซ่อมแซมภำยใตเ้ง่ือนไข

กำรรับประกนั	หำกมีกำรน�ำหน่ึงในเง่ือนไขต่อไปน้ีหรือ

มำกกวำ่มำใช:้

ไดมี้กำรเปิดอุปกรณ์แลว้

ไดท้�ำกำรแกไ้ขโดยมิไดรั้บอนุญำตแลว้

ไดมี้กำรใชง้ำนอุปกรณ์ซ่ึงไม่เป็นไปตำมค�ำแนะน�ำในกำรใช้

งำนท่ีใหไ้วใ้นคู่มือน้ีแลว้

ไดมี้กำรลอกออก	กำรขีดฆ่ำ	กำรเปล่ียนแปลงหรือกำรท�ำท่ี

ไม่สำมำรถอ่ำนหมำยเลขประจ�ำเคร่ืองไดเ้ลย

ไดมี้กำรใชง้ำนอุปกรณ์หรือเกบ็อุปกรณ์ไวน้อกช่วง

อุณหภมิูท่ีระบุไวแ้ลว้

บรรจุภณัฑข์อง	Pad-Pak	ไม่ถกูส่งกลบั

อุปกรณ์ไดรั้บกำรทดสอบแลว้โดยกำรใชง้ำนตำมวธีิกำรท่ี

ไม่ไดรั้บอนุญำตหรือจำกเคร่ืองมือท่ีไม่เหมำะสม	(กรุณำดู

ท่ี	"ค�ำเตือนและขอ้ควรระวงั"	ในหนำ้	5)	

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)	ควรจะเปล่ียนกลบัไปยงัอุณหภมิูโดยรอบท่ีอยูร่ะหวำ่ง	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	

(ลิเธียมแมงกำนีสไดออกไซด	์(LiMnO
2
)	18โวลท)์

ควำมจุของแบตเตอร่ี	(ใหม่):	 กำรชอ็ก	>	60	คร้ัง

ควำมจุของแบตเตอร่ี	(4	ปี):	 กำรชอ็ก	>	10	คร้ัง

อำยกุำรใชง้ำนในโหมดสแตนดบ์ำย:	 กรุณำดูท่ีวนัหมดอำยขุอง	Pad-Pak

ประเภทของอิเลก็โทรด:	 เซ็นเซอร์	ECG	ท่ีใชร่้วมแบบใชค้ร้ังเดียว/แผน่ติดหนำ้อกส�ำหรับกำรกระตุก

หวัใจดว้ยไฟฟ้ำ

กำรวำงอิเลก็โทรด:	 ผูใ้หญ่:	ต�ำแหน่งดำ้นหนำ้เฉียงขำ้ง	 

เดก็:	ติดอิเลก็โทรดในต�ำแหน่งท่ำตรงจำกหนำ้ไปหลงัหรือต�ำแหน่งดำ้นหนำ้เฉียงขำ้ง

บริเวณท่ีมีอิเลก็โทรดท�ำงำน:	 100	ซม.2

ช่วงควำมยำวของสำยอิเลก็โทรด:		 3.5	ฟตุ	(1	เมตร)

อำยใุนกำรเกบ็รักษำอิเลก็โทรด:		 กรุณำดูท่ีวนัหมดอำยขุอง	Pad-Pak

ระบบกำรวเิครำะห์ผูป่้วย

วธีิกำร:		 กำรประเมินผล	ECG	ของผูป่้วย	คุณภำพของสญัญำณ	ควำมแม่นย �ำของกำรสมัผสักบั

อิเลก็โทรดและควำมตำ้นทำนไฟฟ้ำกระแสสลบัของผูป่้วยเพ่ือก�ำหนด	หำกจ�ำเป็นตอ้งมี

กำรกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้ำ

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�ำดบั

กำรท�ำงำน	(กรุณำดูท่ี	"รำยกำรของเสียงพร้อมต"์	ในหนำ้	41)

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

ช่วงของควำมตำ้นทำนไฟฟ้ำกระแสสลบั:	 20	Ω	ถึง	230	Ω

กำรชอ็กเพือ่ใหก้ำรรักษำ

รูปแบบของคล่ืน:		 SCOPE	(Self	Compensating	Output	Pulse	Envelope)	รูปแบบของคล่ืนท่ีเพิม่ข้ึน

ในสองทิศทำง	ท่ีเหมำะกบักำรปรับพลงังำน	ควำมชนั	และส่วนหุม้ห่อควำมตำ้นทำน

ไฟฟ้ำกระแสสลบัของผูป่้วย

พลงังำน:		 กำรตั้งค่ำจำกโรงงำนก่อนมีกำรก�ำหนดค่ำส�ำหรับพลงังำนท่ีเพ่ิมข้ึนคือ	AHA/ERC	2010

	 ผูใ้หญ่:	กำรชอ็ก	1:	150	จูล;	กำรชอ็ก	2:	150	จูล;	กำรชอ็ก	3:	200	จูล

	 เดก็:	กำรชอ็ก	1:	50	จูล;	กำรชอ็ก	2:	50	จูล;	กำรชอ็ก	3:	50	จูล
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กำรบนัทึกผลเหตุกำรณ์

ประเภท:		 หน่วยควำมจ�ำภำยใน

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

กำรตรวจสอบใหม่:		 สำย	USB	แบบก�ำหนดเองเช่ือมต่อโดยตรงกบัเคร่ือง	PC	และซอฟตแ์วร์ท่ีมีกำรตรวจ

สอบขอ้มลูท่ีใช	้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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รูปแบบคล่ืนเฟสคู่	SCOPE™

SAM	500P	ส่งรูปแบบคล่ืนเฟสคู่	Self	Compensating	

Output	Pulse	Envelope	(SCOPE)	รูปแบบของคล่ืนน้ีเพิม่

ประสิทธิภำพของสญัญำณชีพจรโดยอตัโนมติั	(แอมพลิจูด	

ควำมชนั	และช่วงเวลำ)	ช่วงควำมกวำ้งส�ำหรับควำมตำ้นทำน

ไฟฟ้ำกระแสสลบัของผูป่้วย	จำก	20	โอห์ม	ถึง	230	โอห์ม	

เพ่ิมประสิทธิภำพรูปแบบของคล่ืนไฟฟ้ำท่ีส่งไปหำผูป่้วย	ปรับ

ควำมตำ้นทำนไฟฟ้ำกระแสสลบั	รูปแบบของคล่ืนเป็นแบบ	

biphasic	truncated	exponential	(BTE)	รวมไวใ้นโปรโตคอลท่ี

เพิม่ข้ึน	150	จูล	150	จูล	และ	200	จูล	จะถกูปรับเวลำในแต่ละ

ช่วงโดยอตัโนมติัเพ่ือชดเชยควำมตำ้นทำนไฟฟ้ำกระแสสลบั

ของผูป่้วยท่ีเปล่ียนแปลงได	้ช่วงเฟสแรก	(T1)	มีค่ำเท่ำกบัเวลำ

ในช่วงท่ีสอง	(T3)	อยูเ่สมอ	กำรหยดุภำยในเฟส	(T2)	มีค่ำคงท่ี	

0.4	มิลลิวนิำที	อยูเ่สมอส�ำหรับควำมตำ้นทำนไฟฟ้ำกระแส

สลบัของผูป่้วยทุกคน

ลกัษณะรูปแบบของคล่ืนไฟฟ้ำ	SCOPE	ท่ีก�ำหนดไวส้�ำหรับ	

150	จูล	มีกำรระบุไวใ้นตำรำงทำงดำ้นขวำมือ 
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ควำมตำ้นทำน	
(โอห์ม)

แรงดนัไฟของรูป
แบบของคล่ืนไฟฟ้ำ	

(โวลท)์

ช่วงเวลำของรูปแบบของ
คล่ืนไฟฟ้ำ	(มิลลิวนิำที)

V
1

กำรเอียง	
%

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�ำหรับภำวะหวัใจเตน้

ผดิจงัหวะ

SAM	500P	ขั้นตอนกำรวเิครำะห์ควำมผดิปกติส�ำหรับภำวะ

หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ	ECG	ของ	HeartSine	samaritan®	ขั้น

ตอนน้ีจะประเมินผล	ECG	ของผูป่้วยเพือ่คน้หำใหแ้น่ใจวำ่	

จ�ำเป็นตอ้งท�ำกำรชอ็กเพ่ือใหก้ำรรักษำท่ีเหมำะสมหรือไม่	หำก

จ�ำเป็นตอ้งท�ำกำรชอ็ก	SAM	500P	จะชำร์จและแจง้เตือนผูใ้ช้

งำนเพือ่ใหก้ดปุ่มกำรชอ็ก	ถำ้หำกไม่ตอ้งเตรียมกำรชอ็กกระตุน้

หวัใจดว้ยไฟฟ้ำ	อุปกรณ์จะหยดุชัว่ครำวเพ่ืออนุญำตใหผู้ใ้ชง้ำน

ท�ำกำร	CPR	ไดรั้บกำรประเมินผลจำก	SAM	500P	ECG	อยำ่ง

ถ่ีถว้นตำมขั้นตอนกำรวเิครำะห์ควำมผดิปกติส�ำหรับภำวะ

หวัใจเตน้ผดิจงัหวะแลว้โดยกำรใชง้ำนจำกฐำนขอ้มูลท่ีหลำก

หลำยของกำรติดตำม	ECG	ในชีวติจริง	ท่ีรวมอยูท่ ั้งในฐำน

ขอ้มูลของสมำคมแพทยโ์รคหวัใจอเมริกนั	(AHA)	และสถำบนั

เทคโนโลยแีมสซำชูเซตส์	(MIT)	–	ฐำนขอ้มลู	NST	ขั้นตอน

กำรวเิครำะห์ควำมผดิปกติส�ำหรับภำวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ

ของ	SAM	500P	ECG	ตรงตำมขอ้ก�ำหนดของ	IEC60601-2-4	

ทั้งในดำ้นควำมไวและควำมจ�ำเพำะ

ขอ้มูลทำงเทคนิค
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สรุปกำรปฏิบติังำนของ	SAM	500P	ECG	ตำมขั้นตอนกำรวเิครำะห์ควำมผดิปกติส�ำหรับภำวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะไวใ้นตำรำง

ทำงดำ้นล่ำง:

ระดบัจงัหวะกำรเตน้
ขนำดตวัอยำ่ง
ท่ีมีกำรทดสอบ	
ECG	(วนิำที)

ขอ้ก�ำหนดในกำรปฏิบติังำน
ตำมควำมตอ้งกำร

ผลของกำร 
ปฏิบติังำน	(%)

ขีดจ�ำกดัควำมเช่ือ
มัน่ต�ำ่กวำ่หน่ึงดำ้น

ขำ้ง	90%

จงัหวะคล่ืนไฟฟ้ำหวัใจท่ีช็อกได:้

ภำวะหวัใจหอ้งล่ำงเตน้แผว่ระรัว	(VF)

และ	อตัรำหวัใจหอ้งล่ำงเตน้เร็ว	(VT)

2453 ควำมไว	>	90% 93.48 90.58

จงัหวะคล่ืนไฟฟ้ำหวัใจท่ีช็อกไม่ได:้

ภำวะหวัใจหยดุเตน้
1902 ควำมจ�ำเพำะ	>	95% 100 100*

จงัหวะคล่ืนไฟฟ้ำหวัใจท่ีช็อกไม่ได:้

จงัหวะอ่ืนๆ	ทั้งหมด
46711 ควำมจ�ำเพำะ	>	95% 99.11 95.04

*ไม่มีขอ้ผิดพลำดเกิดข้ึนในกำรวดั
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ขั้นตอนวธีิกำรวเิครำะห์ระบบ	CPR	Advisor

บทสรุปต่อไปน้ีแสดงถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจำกส่วนประกอบของ	CPR	ในขั้นตอนวธีิกำรวนิิจฉยั	เม่ือวดัผลจำกฐำนขอ้มูล

ทำงกำรแพทย์

ควำมส�ำคญัของกำรด�ำเนินกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพในกำรกดหนำ้อก	สำมำรถหมำยถึงควำมแตกต่ำงระหวำ่งผูป่้วยท่ีมีคุณภำพ

ชีวติท่ีดี	ตำมดว้ยภำวะหวัใจหยดุเตน้	และทนทุกขจ์ำกควำมบกพร่องทำงระบบประสำท	เน่ืองจำกออกซิเจนเล้ียงสมองไม่เพียงพอ	

เคร่ืองกระตุน้หวัใจและระบบกูชี้พทำงกำรแพทยส์มยัใหม่ส่วนใหญ่มีเคร่ืองช่วยใหจ้งัหวะ	เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่ผูป้ฏิบติักำรกูชี้พสำมำรถ

ด�ำเนินกำร	CPR	ในอตัรำท่ีถกูตอ้ง	ระบบแสดงผลตอบรับท่ีช่วยใหผู้ป้ฏิบติักำรใชแ้รงกดในระดบัควำมลึกท่ีถกูตอ้ง	ดงันั้นจึงช่วย

ใหมี้เวลำหำยใจเขำ้ท่ีเพยีงพอ	ซ่ึงจะช่วยแรงดนัเลือดในหลอดเลือดแดงของหวัใจไดดี้ข้ึน	กรำฟอิมพแีดนซ์คล่ืนหวัใจ	(ICG)	จะวดั

กำรเปล่ียนแปลงรูปร่ำงและกำรเคล่ือนไหวของเลือดในทรวงอก	ซ่ึงเป็นประโยชนใ์นกำรบ่งช้ีระดบักำรสูบฉีดเลือดระหวำ่งท่ีนวด

หวัใจ	กรำฟอิมพีแดนซ์คล่ืนหวัใจสำมำรถวดัควำมถกูตอ้งโดยใชอิ้เลก็โทรดเคร่ืองชอ็กไฟฟ้ำหวัใจมำตรฐำน	2	ตวั

กำรใชง้ำนร่วมกบัเคร่ืองมือกำรจดักำรทั้งแรงและควำมเร็ว	CPR	จะช่วยเพิม่ประสิทธิภำพ	CPR	ใหก้บัทั้งผูใ้ชท้ัว่ไป	และผูดู้แลท่ี

ผำ่นกำรอบรมขั้นต�ำ่

เกณฑ	์CPR
ตวัอยำ่งกำรทด
สอง	ICG 

ขนำด	(วนิำที)
ขอ้มูลจ�ำเพำะกำรปฏิบติังำน ผลของกำรปฏิบติังำน	(%)

ขีดจ�ำกดัควำมเช่ือมัน่ต�ำ่กวำ่หน่ึง
ดำ้นขำ้ง	90%	(%)

ควำมเร็ว	CPR:	ดี 82377
ควำมไว	>	90%

ควำมจ�ำเพำะ	>	90%

ควำมไว	>	95.38

ควำมจ�ำเพำะ	>	93.11

ควำมไว	>	83.40

ควำมจ�ำเพำะ	>	82.19

แรง	CPR:	 
พอดี

108728
ควำมไว	>	90%

ควำมจ�ำเพำะ	>	90%

ควำมไว	>	99.96

ควำมจ�ำเพำะ	>	98.47

ควำมไว	>	99.54

ควำมจ�ำเพำะ	>	96.29

ขอ้มูลทำงเทคนิค
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ขอ้จ�ำกดัส�ำหรับเดก็

กำรใชฟั้งกช์ัน่	CPR-Advisor	จะตอ้งจ�ำกดัใชส้�ำหรับผูป่้วยท่ีเป็นผูใ้หญ่เท่ำนั้น	เทคนิคกำรกดทรวงอกอำจแตกต่ำงกนัไปส�ำหรับอำยุ

และขนำดของผูป่้วยเดก็ท่ีแตกต่ำงกนั	(ถึงอำย	ุ8	ปี)	ส�ำหรับผูป่้วยเดก็ท่ีมีอำยนุอ้ยกวำ่	ผูป้ฏิบติักำรกูชี้พควรกดคร่ึงล่ำงของกระดูก

อก	แต่หำ้มกดบนล้ินป่ี	ส�ำหรับผูป่้วยท่ีอยูใ่นช่วงวยัเดก็ตอนปลำย	ควรใชว้ธีิกำรกดแบบผูใ้หญ่	แรงกดท่ีใชส้�ำหรับผูป่้วยเดก็ตอ้ง

นอ้ยกวำ่ท่ีใชใ้นกำรปฏิบติั	CPR	ในผูใ้หญ่	ระบบ	CPR	Advisor	ในปัจจุบนัก�ำหนดค่ำเพือ่แนะน�ำกำรกดดว้ยแรงและอตัรำท่ีเหมำะ

สมส�ำหรับผูป่้วยท่ีเป็นผูใ้หญ่เท่ำนั้น	(อำย	ุ8	ปีข้ึนไป	น�้ำหนกัมำกกวำ่	25	กก.	/	55	ปอนด)์

กำรวำงอิเลก็โทรดอำจแตกต่ำงเช่นกนัในผูป่้วยเดก็	ทั้งน้ี	ข้ึนอยูก่บัขนำดผูป่้วย	อำจวำงอิเลก็โทรดในต�ำแหน่งท่ำตรงจำกหนำ้ไปหลงั	

(หนำ้และหลงั)	หรือ	ดำ้นหนำ้เฉียงขำ้ง	(กำรวำงผูใ้หญ่มำตรฐำน)	ต�ำแหน่งอิเลก็โทรดท่ีแตกต่ำงกนัอำจท�ำใหผ้ลกำรอ่ำน	ICG	 

แตกต่ำงกนัได	้เทคโนโลยปัีจจุบนัยงัไม่รองรับ	CPR	Advisor	ในกำรก�ำหนดต�ำแหน่งท่ีใชว้ำงอิเลก็โทรด	ดงันั้นจึงตอ้งวำงใน

ต�ำแหน่งดำ้นหนำ้เฉียงขำ้งเพือ่ให	้CPR	Advisor	ท�ำงำนอยำ่งถกูตอ้ง

ดว้ยเหตุน้ี	ระบบ	CPR	Advisor	จะถกูปิดเม่ือใชง้ำน	Pediatric-Pak	ส�ำหรับเดก็ใน	SAM	500P

  ขอ้แจง้เตือน:	กำรอ่ำน	ECG	ใชก้�ำหนดวำ่ผูป่้วยจ�ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรชอ็กกระตุกหวัใจหรือไม่	จะไม่มีผลจำกกำรเลือก

ต�ำแหน่งอิเลก็โทรดในผูป่้วยท่ีเป็นเดก็

  

ค�ำเตือน:	หำกรักษำผูป่้วยท่ีเป็นเดก็ดว้ย	Pad-Pak	ส�ำหรับผูใ้หญ่	ใหเ้พกิเฉยต่อเสียงพร้อมตท่ี์แจง้เตือน	ระบบ	CPR	

Advisor	ในปัจจุบนัออกแบบมำเพ่ือตอบสนองต่อผูป่้วยท่ีเป็นผูใ้หญ่เท่ำนั้น
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กำรแนะแนวทำงและกำรรับรองจำกผูผ้ลิต	–	กำรปล่อยคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำ

SAM	500P	มีวตัถุประสงคเ์พือ่กำรใชง้ำนในสภำวะแวดลอ้มท่ีมีแม่เหลก็ไฟฟ้ำตำมท่ีก�ำหนดไวท้ำงดำ้นล่ำง	ลกูคำ้หรือผูใ้ชง้ำน	SAM	500P	จะตอ้งมัน่ใจวำ่เคร่ืองถกูใชใ้น
สภำพแวดลอ้มท่ีก�ำหนด

กำรทดสอบกำรปล่อย
กำรด�ำเนินกำรตำมขอ้

ก�ำหนด
สภำวะแวดลอ้มท่ีมีแม่เหลก็ไฟฟ้ำ	–	กำรแนะแนวทำง

กำรปล่อยคล่ืนวทิยขุอง	CISPR	11 กลุ่มท่ี	1
SAM	500P	ใชพ้ลงังำน	RF	เพยีงเท่ำนั้นส�ำหรับฟังกช์ัน่กำรท�ำงำนภำยใน	เพรำะฉะนั้น	
กำรปล่อยคล่ืนวทิยเุป็นไปอยำ่งชำ้ๆ	และไม่ก่อใหเ้กิดกำรรบกวนใดๆ	ต่อเคร่ืองมือ
อิเลก็ทรอนิกส์ใกลเ้คียง

กำรปล่อยคล่ืนวทิยขุอง	CISPR	11 ระดบั	B
อุปกรณ์ท่ีเหมำะส�ำหรับกำรใชง้ำนในทุกสถำนท่ี

รวมทั้งภำยในครัวเรือนและสถำนท่ีท่ีมีกำรเช่ือมต่อโดยตรงกบั

เครือข่ำยเน็ตเวร์ิคของแหล่งจ่ำยไฟท่ีมีแรงดนัไฟต�ำ่ของสำธำรณะซ่ึง

มีกำรส่งกระแสไฟใหใ้ชง้ำนตำมควำมตอ้งกำรภำยในครัวเรือน

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

กำรผนัแปรแรงดนัไฟ/กำรปล่อยกำรสัน่ไหว	
IEC/EN	61000-3-3

ไม่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด

ขอ้มูลทำงเทคนิค
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กำรแนะแนวทำงและกำรรับรองจำกผูผ้ลิต	–	ควำมคุม้กนัแม่เหลก็ไฟฟ้ำ

SAM	500P	มีวตัถุประสงคเ์พือ่กำรใชง้ำนในสภำวะแวดลอ้มท่ีมีแม่เหลก็ไฟฟ้ำตำมท่ีก�ำหนดไวท้ำงดำ้นล่ำง	ลกูคำ้หรือผูใ้ชง้ำน	SAM	500P	จะตอ้งมัน่ใจวำ่เคร่ืองถกูใชใ้น
สภำพแวดลอ้มท่ีก�ำหนด

กำรทดสอบควำมคุม้กนั ระดบักำรทดสอบ	IEC	60601 ระดบัท่ีให ้
กำรร่วมมือ

สภำวะแวดลอ้มท่ีมีแม่เหลก็ไฟฟ้ำ	–	กำรแนะแนวทำง

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

กำรสมัผสั	±	6	กิโลโวลท์

ทำงอำกำศ	±	8	กิโลโวลท์

ยอมปฎิบติัตำม

ยอมปฎิบติัตำม

พ้ืนควรจะเป็นไม	้คอนกรีตหรือกระเบ้ืองเคลือบเซรำมิก	ถำ้
หำกพ้ืนถกูคลุมดว้ยวสัดุสงัเครำะห์	ควำมช้ืนสมัพทัธ์ควร
จะมีอยำ่งต�่ำท่ีสุด	30%

กำรเกิดแรงดนัไฟฟ้ำเกิน

แบบชัว่ครู่/แบบฉบัพลนั

IEC/EN	61000-4-4

±2	กิโลโวลท	์ส�ำหรับแถบแหล่งจ่ำยไฟ

±1	กิโลโวลท	์ส�ำหรับแถบอินพตุ/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

กำรผนัแปรของแรงดนัไฟใน

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�ำลงัไฟฟ้ำควรจะอยูใ่น
สถำนท่ีท่ีมีสภำพแวดลอ้มปกติในโรงพยำบำลและอำคำร
พำณิชยป์กติทัว่ไป

หมำยเหตุ:	Ut	คือแรงดนัไฟหลกัแบบกระแสสลบัก่อนถึงกำรใชง้ำนในช่วงระดบักำรทดสอบ
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กำรแนะแนวทำงและกำรรับรองจำกผูผ้ลิต	–	ควำมคุม้กนัแม่เหลก็ไฟฟ้ำ

SAM	500P	มีวตัถุประสงคเ์พือ่กำรใชง้ำนในสภำวะแวดลอ้มท่ีมีแม่เหลก็ไฟฟ้ำตำมท่ีก�ำหนดไวท้ำงดำ้นล่ำง	ลกูคำ้หรือผูใ้ชง้ำน	SAM	500P	จะตอ้งมัน่ใจวำ่เคร่ืองถกูใชใ้น
สภำพแวดลอ้มท่ีก�ำหนด

กำรทดสอบควำมคุม้กนั ระดบักำรทดสอบ	IEC	60601
ระดบัท่ีให ้

กำรร่วมมือ
สภำวะแวดลอ้มท่ีมีแม่เหลก็ไฟฟ้ำ	–	กำรแนะแนวทำง

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	แบบเคล่ือนท่ีและพกพำสะดวกควร
ใชง้ำนใหห่้ำงจำก	SAM	500P	รวมทั้งสำยต่ำงๆ	จำกนั้นระยะห่ำงท่ีแนะน�ำไว้
จะค�ำนวณจำกสมกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมถ่ีของตวัส่งสญัญำณ

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	คือกำรแบ่งระดบัพลงังำนท่ีปล่อยออกมำสูงสุดของเคร่ืองจะส่งสญัญำณ
เป็นวตัต	์(W)	ตำมมำตรฐำนของผูผ้ลิตและ	d	คือระยะห่ำงตำมค�ำแนะน�ำใน
หน่วยเมตร	(m)	b

ควำมเขม้ของสนำมแม่เหลก็จำกเคร่ืองส่งสญัญำณ	RF	คงท่ีตำมท่ีก�ำหนดจำก
กำรส�ำรวจสถำนท่ีท่ีมีแม่เหลก็ไฟฟ้ำ	cควรจะมีนอ้ยกวำ่...	[หนำ้ถดัไป]

ขอ้มูลทำงเทคนิค
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กำรแนะแนวทำงและกำรรับรองจำกผูผ้ลิต	–	ควำมคุม้กนัแม่เหลก็ไฟฟ้ำ

...	ระดบัควำมสอดคลอ้งตำมมำตรฐำนในแต่ละช่วงควำมถ่ี

กำรรบกวนอำจจะเกิดข้ึนในบริเวณใกลเ้คียงกบัอุปกรณ์ท่ีมีสญัลกัษณ์
ดงัต่อไปน้ี:

หมำยเหตุ	1:		ท่ี	80	เมกะเฮิรตซ์	และ	800	เมกะเฮิรตซ์	จะใชช่้วงควำมถ่ีท่ีสูงข้ึน

หมำยเหตุ	2:		แนวทำงปฏิบติัเหล่ำน้ีอำจจะไม่สำมำรถน�ำมำใชไ้ดก้บัทุกสถำนกำรณ์	กำรแผค่ล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำไดรั้บอิทธิพลมำจำกกำรดูดกลืนและกำรสะทอ้นกลบัจำก
โครงสร้ำง	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	มีวตัถุประสงคเ์พือ่
ลดควำมน่ำจะเป็น	ซ่ึงอุปกรณ์กำรส่ือสำรท่ีใชใ้นกำรติดต่อแบบเคล่ือนท่ี/แบบพกพำ	สำมำรถเป็นสำเหตุของกำรรบกวนได	้หำกมีกำรน�ำเขำ้ไปใชใ้นบริเวณท่ีผูป่้วยอยู	่	
ส�ำหรับสำเหตุน้ี	ปัจจยัเพิม่เติม10/3	ไดถ้กูรวมไวใ้นสูตรท่ีใชใ้นกำรค�ำนวณระยะห่ำงท่ีแนะน�ำไวส้�ำหรับกำรส่งสญัญำณในช่วงควำมถ่ีเหล่ำน้ี

c	ควำมเขม้สนำมแม่เหลก็จำกตวัส่งสญัญำณคงท่ี	อำทิเช่น	สถำนีฐำนส�ำหรับวทิย	ุ(โทรศพัทมื์อถือ/แบบไร้สำย)	โทรศพัทแ์ละวทิยเุคล่ือนท่ีในภำคพื้นดิน	วทิยสุมคัรเล่น	
แพร่สญัญำณวทิย	ุAM	และ	FM	และแพร่สญัญำณ	TV	ไม่สำมำรถท�ำนำยตำมหลกักำรแห่งควำมถกูตอ้ง	เพ่ือก�ำหนดค่ำสภำวะแวดลอ้มทำงแม่เหลก็ไฟฟ้ำอนัเน่ืองมำ
จำกตวัส่งสญัญำณ	RF	คงท่ี	กำรส�ำรวจภำคสนำมของแม่เหลก็ไฟฟ้ำควรจะพจิำรณำอยำ่งละเอียด	หำกควำมเขม้สนำมท่ีวดัไดใ้นต�ำแหน่งท่ีใชง้ำน	SAM	500P	เกินกวำ่
ระดบัควำมสอดคลอ้งตำมมำตรฐำน	RF	ท่ีเก่ียวขอ้ง	(กรุณำดูท่ีทำงดำ้นบน)	ควรตรวจสอบวำ่	SAM	500P	มีกำรท�ำงำนปกติ	หำกมีกำรพบเห็นกำรท�ำงำนผดิปกติข้ึน	
อำจจ�ำเป็นตอ้งใชก้ำรวดัเพิม่เติมได	้อำทิเช่น	กำรก�ำหนดต�ำแหน่งใหม่หรือกำรยำ้ยต�ำแหน่ง	SAM	500P
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ระยะห่ำงท่ีแนะน�ำไวร้ะหวำ่ง	RF	แบบเคล่ือนท่ีและแบบพกพำสะดวก

เคร่ืองมือกำรรับส่งสญัญำณและ	SAM	500P

SAM	500P	มีวตัถุประสงคส์�ำหรับกำรใชง้ำนในสภำวะแวดลอ้มท่ีมีแม่เหลก็ไฟฟ้ำท่ีมีกำรควบคุมสญัญำณรบกวน	RF	ท่ีแผอ่อกมำ		ลกูคำ้หรือผูใ้ชง้ำน	SAM	500P	สำมำรถ
ช่วยป้องกนักำรรบกวนทำงแม่เหลก็ไฟฟ้ำจำกกำรรักษำระยะห่ำงต�่ำสุดระหวำ่งเคร่ืองมือส่ือสำรท่ีมีกำรรับส่งสญัญำณ	RF	แบบเคล่ือนท่ีและแบบพกพำสะดวก	(ตวัส่ง
สญัญำณ)	และ	SAM	500P	ดงัท่ีแนะน�ำไวท้ำงดำ้นล่ำง	ตำมพลงังำนท่ีปล่อยออกมำสูงสุดของเคร่ืองมือกำรรับส่งสญัญำณ

ค่ำสูงสุดตำมอตัรำของ

พลงังำนท่ีปล่อยออกมำของ

ตวัส่งสญัญำณ

W

ระยะห่ำงท่ีก�ำหนดโดยควำมถ่ีของตวัส่งสญัญำณ

m

150	กิโลเฮิรตซ์	ถึง	80	เมกะเฮิรตซ์			

ภำยนอกแถบคล่ืนควำมถ่ี	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)	สำมำรถถกูประมำณค่ำโดยกำรใชง้ำนสมกำร
ท่ีเป็นไปตำมควำมถ่ีของตวัส่งสญัญำณ	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	และในช่วงควำมถ่ี	80	เมกะเฮิรตซ์	ถึง	2.5	จิกะเฮิรตซ์	เพ่ือลดควำมน่ำจะเป็น	ซ่ึงเคร่ืองมือกำรรับส่งสญัญำณแบบเคล่ือนท่ีและพกพำสะดวกสำมำรถก่อให้
เกิดกำรรบกวนได	้หำกเคร่ืองมือน้ีไดถ้กูน�ำมำใชอ้ยำ่งไม่ไดต้ั้งใจในบริเวณท่ีมีผูป่้วยอยู่

หมำยเหตุ	4	แนวทำงปฏิบติัเหล่ำน้ีอำจจะไม่สำมำรถน�ำมำใชไ้ดก้บัทุกสถำนกำรณ์	กำรแผค่ล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำไดรั้บอิทธิพลมำจำกกำรดูดกลืนและกำรสะทอ้นกลบัจำก
โครงสร้ำง	วตัถุและบุคคล

ขอ้มูลทำงเทคนิค
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รำยกำรเสียงพร้อมต์

รำยกำรทำงดำ้นล่ำงคือ	เสียงพร้อมตท่ี์ใชง้ำนใน	SAM	500P	

โปรดอ่ำนเสียงพร้อมตเ์พ่ือเตือนล่วงหนำ้เพ่ือใหคุ้น้เคยกบั

ประเภทของค�ำแนะน�ำท่ีระบุไว้

ผูป่้วยท่ีเป็นผูใ้หญ่/ผูป่้วยเดก็

"เรียกขอควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทย"์

"ถอดเส้ือผำ้บริเวณหนำ้อกของผูป่้วยออกเพ่ือเผยใหเ้ห็น

ผวิหนงัเปลือยเปล่ำ"

"ดึงแถบสีเขียวออกเพ่ือน�ำแผน่ติดหนำ้อกออก"

"ลอกแผน่ติดหนำ้อกออกจำกซองบรรจุ"

"แปะแผน่ติดหนำ้อกลงบนหนำ้อกท่ีเปลือยเปล่ำของผูป่้วย

ตำมท่ีแสดงไวใ้นรูปภำพ"

"กดแผน่ติดหนำ้อกใหติ้ดลงบนผวิหนงัอนัเปลือยเปล่ำของ

ผูป่้วยใหส้นิท"

"กำรประเมินจงัหวะกำรเตน้ของหวัใจ	–	หำ้มสมัผสั

ตวัผูป่้วย"

กรณีท่ีไม่ตอ้งท�ำกำรชอ็ก…

"ไม่ตอ้งเตรียมกำรชอ็กกระตุน้หวัใจดว้ยไฟฟ้ำ"

"เร่ิมตน้กำรท�ำ	CPR"

"ปลอดภยัแลว้	สำมำรถสมัผสัตวัผูป่้วยได"้

"วำงมือประสำนซอ้นทบักนัลงบนกลำงหนำ้อก"

"กดลงบนหนำ้อกโดยตรงตำมกำรจบัจงัหวะของ

เคร่ืองเมโทรนอม"

"อยูใ่นภำวะสงบน่ิง"

กรณีท่ีตอ้งท�ำกำรชอ็ก…

"หลีกเล่ียงกำรสมัผสัตวัผูป่้วย	–	เตรียมกำรชอ็กกระตุน้

หวัใจดว้ยไฟฟ้ำ"

"หลีกเล่ียงกำรสมัผสัตวัผูป่้วย	–	กดปุ่ม	Orange	Shock	ท่ี

เป็นปุ่มสีสม้เด๋ียวน้ี"

"ด�ำเนินกำรชอ็กกระตุน้หวัใจดว้ยไฟฟ้ำแลว้"

"เร่ิมตน้กำรท�ำ	CPR"

"ปลอดภยัแลว้	สำมำรถสมัผสัตวัผูป่้วยได"้

"วำงมือประสำนซอ้นทบักนัลงบนกลำงหนำ้อก"

"กดลงบนหนำ้อกโดยตรงตำมกำรจบัจงัหวะของ

เคร่ืองเมโทรนอม"

"อยูใ่นภำวะสงบน่ิง"



42

บนัทึก
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