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่ือู้กัดำ้นเ่ออิบายิีการใ้เค่องัด capnography
่งไ้ับการจดิขิท์แ้ว ้ามำการัดลอกหือแปลเ็นภาษา่น
โดยไ่ไ้ับอุญาตเ็นลายักษ์ักษรจากทางบิัท
กุณา่านิีการใ้จาก่ือเ่ม้อ่างละเียด
้ามำการเิดฝาครอบเค่องมอิเตอ์โดยไ่ไ้ับอุญาต
ทาง้ัดำขอสงวนิท์การแ้งใ้ทราบึงการปับปุงเทคโนโลีในอนาคต
หือการปับเค่องเ็นิเศษตามความ้องการของ้ใ้ ้าการปับปุง้ไ่ี
ผล่อการำงานของเค่องมอิเตอ์
ทางูก้าสามารถแ้งทางบิัท ใ้ทราบเ่ยวับุปกร์วงจรไฟ้า. และ้อูล
การใ้งาน เ่อัฒนาเค่องมอิเตอ์้ไ้โดยิด่อเรา่ .....
บิัทเ่ยักษา ำัด
36/5 ห่7 ต.้อม้อย อ.กระ่มแบน
จ.สุทรสาคร 74130
0909791212
jiacpr@gmail.com
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1 ำำ
1.1 สุปสาระำัญ
ัตุประสง์ในการัดำ่ือ้เ่อใ้้ใ้ีความเ้าใจ เ่ยวับุณสมัิ
ห้า่ และหักการำงานของเค่องมอิเตอ์ เ่อ้องันความิดพลาดจาก
การัดการและใ้งานไู่ก้อง เค่องมอิเตอ์้สามารถัด End tidal
CO2 ,concentration (EtCO2), Respiration Rate (RR)ไ้พ้อมัน
1.2 การับประันและำุงักษา
ับประันฮา์ดแว์และและแบตเตอ่นาน 1ี โดยเ่มับ้งแ่ัน่้อ
ุปกร์เสิม่น ับประันนาน3เือน หือจนก่าหมดอาุการใ้งานำหับ้น
่วน disposible
การับประันจะ้นุดลง. ้าีการกระำัง่อไป้
* เค่องมอิเตอ์เียหายจากการใ้ิดิี หือจากการัดการ่ไู่ก้อง(ไ่
ำตาม่ือการใ้งาน)
* เค่องมอิเตอ์เียหายจากการ่อ่ไู่ก้องับุปกร์่น
* เค่องมอิเตอ์เิดุัิเหุพัดตก หือูกำใ้เียหาย
*้ใ้ำการัดแปลงหือ เป่ยนแปลงเค่องมอิเตอ์เอง โดยไ่ไ้ับอุญาต
จากทางบิัทเ็นลายักษ์ักษร
* เลขีเียล No. ูกำใ้เียหาย ีกขาดหือไ่สามารถ่านไ้
Maintenance การำุงักษา
หากเค่องมอิเตอ์ไ่ำงานหังหมดัญญาประัน ทาง้ผิตหือ้ัด
ำห่าย จะี่าใ้่ายในการำุงักษา
โดย่าใ้่ายในการำุงักษา/การ่อมแซม/การคาิเบทเค่อง ้นอ่ับ
ระยะทาง
Re-packing for Repair or Calibration การบรรุัณ์เ่อ่งิน้ามา
่อมแซมหือคาิเบท
ในการ่งเค่องมา่อมแซมหือำุงักษา แนะำใ้ใ้ก่อง และัสุบรรุ
ัณ์เิม
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1.3 ้อำหนด้านความปลอดัย
เ่อความปลอดัยในการใ้งาน กุณา่านิีการใ้และปิัิตาม
Warning ำเือน :่งเห่า้อาจำใ้เิดการบาดเ็บ่อคนไ้หือ้ใ้งาน
* ไ่ควรใ้เค่องมอิเตอ์ ขณะำ MRI หือ CT
* ในการชา์ทเค่องมอิเตอ์ ควรใ้เ้าเียบสามัว
*ควรใุ้ปกร์เสิม่น่ีมาตรฐาน ของ้ผิตเ่า้น
*้ามเิดฝาครอบเค่องมอิเตอ์
*เค่องมอิเตอ์้จะแสดง่า End tidal CO2 (EtCO2) concentration,
Respiration Rate
่ง้อูลเห่า้จะใ้เ่อ่วยในการิิจัย โดยประเิน่วมับ้อูล และ
อาการของ้่วย
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2 ุณักษณะและัพ์เทคิค
EtCO2
Method: Creative proprietary non-dispersive InfraRed Spectroscopy
Range:
0 – 150mmHg or 0 – 20kPa or 0 – 20% (v/v)
Accuracy: ±2mmHg for EtCO2 range 0 - 40mmHg
±5% for EtCO2 range from 41 - 70mmHg
±8% for EtCO2 range from 71 - 100mmHg
Over 100mmHg ±10%
หมายเหุ: การีแ้สหือไอระเหย่นจะีผล่อความูก้องในการัด่าCO2
เ่นแ๊สN2O จะำใ้ผลการ่าน่าCO2 เ่ม้น 2-10%,แ๊สHelium และO2
จะำใ้ผลการ่าน่าCO2 ลดลง1-10%
ัง้น้าพบ่า ีแ้สหือ ไอระเหย่นปน ควรไปปับ่่ม balance gas
MENU เ่อความูก้องในการัด
Update/Averaging Time: ัดุกๆการหายใจ
Warm Up Time:<20 seconds
Patient Modes:Adult and Neonatal
Memory: เียงำับตามเวลาภายใน 24 ่วโมง
Respiration Rate ัตราการหายใจ
Range: 3 - 150 breaths/minute
Accuracy:±1% of reading or ±1 breaths/min whichever is greater
Memory: เียงำับตามเวลาภายใน 24 ่วโมง
Sensor: Adapter for Intubated Patients
Power พังงานในการชา์จไฟ
AC Input: 100V - 250V, 50Hz/60 Hz to 5VDC Adapter with
5V mini USB adapter Cable.
Battery แบตเตอ่
Type: แบตเตอ่ ิเียม ่สามารถชา์จไฟไ้ (3.7V, 1350mAH)
Charging Time: 4 hours from ﬂat
Operating Time:6 hours on full charge
ิด่อ 090-979-1212
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Operating Conditions ภาวะ่เหมาะสมในการำงาน
Temperature:-5 to +40 celcius
Humidity: 30%-75%
Atmospheric pressure: 86 - 106 kPa
Storage Conditions ภาวะ่เหมาะสมในการเ็บักษา
Temperature: -20 to 55 celcius
Relative Humidity:<93% (non-condensing)
Dimensions of Monitor ขนาดเค่องมอิเตอ์
Size: 55 x 44 x 44mm (W x H x D)
Weight:
ำหัก 80กัม รวม-มอิเตอ์และแบตเตอ่ิเียม และ airway
adaptor
Warranty & Maintenance/ Calibration การับประัน และการำุงักษา/
การคาิเบตเค่อง
ับประันห่งีำหับ Main Unit และแบตเตอ่ิเียม่สามารถชา์จไฟไ้
IP rating
IP32 when used in speciﬁed Carry Case.
CE & Product classiﬁcation
As per IEC 60601- 1 / CSA601.1 / UL2601-1
Type of Protection
Class II
Degree of Protection: Type BF-Applied Part
Mode of Operation: Continuous
93/42/EEC Medical Device Directive Compliant

3 Introduction of Monitor แนะำการใ้เค่องมอิเตอ์
ิด่อ 090-979-1212
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3.1 Introduction บทำ

!

ูป่1

(1) Screen ห้าจอ : แสดง waves, menu, alarm and all measuring
parameters.
(2) S: Multifunction button:
a) กด่ม้เ่อเ่อนเคอ์เซอ์เ่อเมููกเิดใ้งาน
b) ในห้าจอหัก ้ากด่ม้้างนาน 2ินาี ห้าจอจะหุนทวนเ็มนาิกา 90
องศา

ตามภาพัง้
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(3) +/! Multifunction button
a) เ่อเมููกเิด การกด่ม้เ่อเ็นการ conﬁrmation button หือ
increase (+) button.
b)ในห้าจอหัก หากีการ่อBluetooth ับเค่องprinterอ่. การกด่ม้
้างนาน 2 ินาี จะำใ้เค่อง printer ิม์่าCO2 และ้อูลพาราิเตอ์
่นๆ้งหมด
(4) !
: multifunction button
a) เ่อเมููกเิด การกด่ม้จะเ็นการลด
่าดา้าใน้อูล่เือกอ่
b)ในห้าจอหัก การกด่ม้เ่อิดเียง alarm นาน 2 นาี
(5): !
Multifunction button
a) ่มสิต์,การกด่ม้้างนาน 2 ินาีเ่อเิด หือิดเค่อง
b) กด่ม้เ็วๆ เ่อออกจากเมู
(6) ีของไฟ： ี้า ่ง้่า adaptor ังเ่อม่ออ่ และีเียว ่ง้่า เค่อง
ำังเ่มำงาน
(7) ่ใ่แบตเตอ่
(8) DC5V Mini USB Charging interface. ำแนะำ:ควรใ้เ่อม่อับ
ุปกร์่ีมาตรฐาน safety standard
(9) ่องำหับ ้อยเือกแขวน
(10) Airway adaptor

ิด่อ 090-979-1212
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4 Patient connection การ่อเค่องับคนไ้
4.1 CO2 measurement การัด่า CO2
Usage of the monitor การใ้งานเค่องมอิเตอ์
ุปกร์้เ็น solid mainstream CO2 sensor สามารถใ้ไ้ันีโดยไ่้อง
ำการคาิเบทเค่อง่อน
Connection and Installation การ่อเค่องและการิด้งการใ้งาน
1) ่อ airway adaptor เ้าับเค่องมอิเตอ์
2) ่อเค่องมอิเตอ์ับ gas loop ของคนไ้

!

ูป่ 2

4.2 Respiration rate measurement การัดัตราการหายใจ
เค่องสามารถำนวณัตราการหายใจไ้จากการมอิเตอ์ wave of CO2.
4.3 Theory introduction and the sensor's zero
แนะำทฤษี และ sensor's zero
1).The measure principle: หักการัด
เค่องำงานโดยใ้ทฤษี NON-DISPERSIVE INFRA GAS ANALIZER
การัดแ้ส่ไ่กระจายโดยินฟราเรด
2). Zero calibration : zero คาิเบท
แ้สจะ่าน airway adaptor ่งี่องป่อย infrared signal
และเ่อไ่ใ้เิดความคลาดเค่อนในการัด sensor ้อง set zeroให่ เ่อี
การเป่ยน adaptor ัวให่
นอกจาก้เ็นเซอ์ัง้อง set zero หังจากการใ้งานยาวนาน
ิด่อ 090-979-1212
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หือ้า้อูลไู่ก้อง เ็นเซอ์็้องำการ set zeroให่
ำแนะำ : Zeroคาิเบท้องำ้วยความระัดระัง ิฉะ้นอาจเิด false
zeroคาิเบท ่งจะำใ้เิดความิด
พลาดในการัด้อูลไ้
3). Zero calibration method: ิี Zeroคาิเบท
่อัว probe เ้าับ host แ้วเิดเค่อง warm up นาน 5-10 นาี
วางเค่องในบิเวณ่ไ่ี CO2 ,อ่าหายใจใก้ๆเค่อง
กดไป่่ม CO2 setting submenu,เ่อนเคอ์เซอ์ไป่ ’ZERO’
หากไอเ็ม้้นีโป่งแสง หมายความ่า sensor's data ปกิและสามารถ
ำการ set zeroคาิเบทไ้
ใ้กดไป่่ม '+/! ' แ้วกด zeroคาิเบท
จะีำ่า ‘ZEROING’ ้น่ห้าจอ
ใ้รอ15-20ินาี จนำ่า ‘ZEROING’ หายไป
4.4 ำแนะำ
้อควรระัง : อาจเิดความิดพลาดในการำงานของเค่องไ้ ้าีผลกระทบ
จากสนามแ่เห็กไฟ้า เ่น เค่อง electrosurgical, MRI, CT
้อแนะำ:
การ่าน้อูล อาจเิดความิดพลาด ้าไ่ไ้ำการ warm up เค่อง
มอิเตอ์
ควรใ้ airway adaptor ่มาจากโรงงาน้ผิตเ่า้น
้าุณหูิรอบ้างีการเป่ยนแปลงมาก อาจำใ้เิดความิดพลาดในการ
ัด้อูล
้าีการเป่ยนแปลงของุณหูิเินก่า่า่ำหนด จะี้อความ ‘TEMP
IMBALANCE’ ้น่ห้าจอ
ัง้นควรใ้เค่อง้ในสถานุ่ณหูิเหมาะสม
แ้ส่ใ้ในการดมยาสลบ อาจีผลเ็ก้อย่อการัด อาจ้องำการคาิเบท
แ๊สดมยาสลบ ตามAppendix 2
ำเือน:
้องหุดการใ้งาน
้าฉนวน้มสายไฟของ power adaptor หุด(สายไฟ
เปือย) เ่องจากอาจจะเิดันตรายจากไฟ็อตไ้ !

ิด่อ 090-979-1212
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5 Screen display and Operation ห้าจอแสดงผลและการใ้งาน
5.1 Screen main display menu ห้าจอหัก

!
ูป่ 3
1.้อูลแถวแรกแสดง เวลา(่วโมง,นาี)/ID้่วย, ้อูลในเมมโม่เ็ม
เียงเียบ (! ) หือ ีเียงเือน (!), ่อบููธ (! ) และ แบตเตอ่ !
!

,

ำแนะำ:
a) ้าีูปแสดงเมมโม่เ็ม้น เค่องจะไ่สามารถเ็บ้อูล้่วยไ้ีก
้า้องการเ็บ้อูลเ่มเิม ุณ้องเือก่เมู NEW PATIENT (้่วย
ให่)เ่อลบ้อูลเิม, หือ เ่อเป่ยนID้่วย นอกจากุ้ณังสามารถ
้ง่า RENEW เ็นโหมดัตโนัิ (ูรายละเียดไ้ในัว้อ 5.5 NEW
PATIENT)
b) ้าีการ่อบููธ จะีูป(! )้น ้าเ็นีเียว แสดง่าไ่ีการ่อบููธ
ับุปกร์เค่องือ เ่น printer, ้าเ็นีขาว แสดง่าีการ่อเ่อม
บููธับุปกร์่นอ่
2. ่วน่นของห้าจอหัก แสดง้อูล และ waves: ่า EtCO2 ,ัตราการ
หายใจ, ่วงการหายใจเ้าหือออก
(ขณะ่หายใจออก, จะเ็นีำเิน),CO2 respiratory wave.
3. นอกจาก้ห้าจอหักังแสดงสถานะของเค่อง เ่น ้าถอดairway
ิด่อ 090-979-1212
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adaptorออก ,ห้าจอจะแสดง ’NO ADAPTOR’, ้า probe ำเ็น้องำ
zeroคาิเบท ,ห้าจอจะแสดง ’ZERO REQ’
Alarm indication จะีเียงเือนเ่อ:
1) ้า่า EtCO2 ูงหือำเินเกณ์่ำหนด จะีำ่า‘EtCO2’กระพิบ
และีเียง high priority alarm เือน,โดยเียงhigh priority alarm จะ
ัง้นตามัตราการหายใจ
2) ้าีูป้น ! แสดง่าแบตเตอ่ใก้จะหมดแ้ว เค่องมอิเตอ์จะ่ง
เียง้องเือนยาว แ้วเค่องจะับไป
3) ้าเิด่ม apnea alarm แ้วีการหุดหายใจเิด้น เค่องมอิเตอ์จะ
เือน high priority audio/visual alarm และ ห้าจอจะีกระพิบำ่า
‘APNEA’ (หมายึง เค่องไ่สามารถัด่า EtCO2 ไ้ ใน่วงเวลา้น)
4) Alarm silence การิดเียงเือน: ในห้าจอหักใ้กด่่ม !
เ่อิด
เียงเือนประมาณ 2 นาีโดยห้าจอจะปรากฏูป ! , หังจากจาก 2
นาี่านไปห้าจอ จะแสดงูปเิม !(หมายึง เียงเือนจะำงาน
เหือนเิม ) ้าีเียงเือนัง้นีก กด่่ม!
็จะำใ้เียงเือน
เียบลงีก,เ่อกด่มAlarm silence เียงเือน้ง physical alarm and
technical alarmจะเียบลง
5) เ่อีการเือน จากพาราิเตอ์ี่าเินก่า่ำหนด หือี apnea
alarm จะีไฟกระพิบีแดง่ alarm indicator บนห้าจอ5.2 The Main
Menu เมูหัก

!
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ในห้าจอหักใ้กด่่ม !
เ่อเ้าเมู setup ตามูป้าง้น
ในเมูหักใ้กด่่มเอส S เ่อเ่อนเคอ์เซอ์ไปเือกไอเ็ม
จาก้นใ้กด่่ม +/! เ่อเ้าไปในsubmenu,้ากด่ม!
จะเ็นการกับไป
่ห้าจอหัก
เมูหัก ประกอบ้วยการ้ง่า ัง้:
เมู้ง่า CO2: CO2_SETUP
เมู้งเวลา: TIME_SETUP
เมู้่วยให่: NEW PATIENT
! WARNINGำเือน ! ：การ้ง่าุกเมู จะูก็อกและ้างในห้าจอเ่อ
มอิเตอ์ูกิด
ควรตรวจสอบการ้ง่า่ำเ็น้งหมด และปับใ้เหมาะสม ่อนจะใ้งาน
ใน้่วย

ิด่อ 090-979-1212

Page ! 13 of ! 24

บิัท เ่ยักษา ำัด
!

่ือการใ้งาน JiA-CO2
!

5.3 CO2 SET Menu เมู้ง่า CO2

!

ูป่ 6

กด่่มเอส S เ่อเ่อนเคอ์เซอ์ ไปเือกไอเ็ม้ CO2 SET
กด่ม +/! หือ่ม !
เ่อเป่ยน้อูล่เคอ์เซอ์ไฮไล์
บางไอเ็มในเมู้ จะไ่สามารถเป่ยน้อูลไ้ ำไ้แ่เียงเือก
LOAD_DEFAULTS หือ EXIT จาก้นใ้
กด่ม +/! เ่อำ่อไป
กด่ม!
เ่อออกจากเมู้ กับไป่ห้าจอหัก
เมู้ประกอบ้วยการ้ง่าัง้:
1).The high alarm limits of EtCO2: EtCO2 ALARM_H: 22-99mmHg,
off
2).The low alarm limits of EtCO2: EtCO2 ALARM_L: off,
10-60mmHg
3).The high alarm limits of respiration rate: RESP ALARM_H:5-60t/
m, off
4).The low alarm limits of respiration rate: RESP ALARM_L: off,
4-40t/m
5). The setup of apnea time: APNEA TIME: 15s-44s, off
6).The unit of CO2:CO2 UNIT：%, mmHg or kPA
7).Sensor zero Calibration
8).CO2 Wave scale: WAVE SCALE: 54mmHG or 76mmHG
9). Default reload: LOAD-DEFAULTS
10). Exit: EXIT

ิด่อ 090-979-1212
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ำแนะำ:
a) เ่อี respiration wave และ EtCO2 ไ่ไ้อ่่่าูน์ , ไอเ็ม
’ZERO’ จะเ็นีเ้ม และจะไ่สามารถำ zero คาิเบทไ้ ,เฉพาะใน
กรี่เ่อเ็นเซอ์อ่ใน clean air ่ไ่ี respiration wave และ่า
EtCO2 อู่่น์ ึงจะสามารถเือกเ้าไปในไอเ็ม ‘ZERO’ แ้วกด
่ม +/!
เ่อำ zero คาิเบทไ้ โดย้องำใ้แ่ใจ่า ไ่ีการ
หายใจอ่ใก้ๆเ็นเซอ์ ในขณะ่ำzero คาิเบท
b) ความูงของ wave scale ่แสดงในห้าจอมอิเตอ์ ้นอ่ับ่า
ูงุด่้งไ้ในเค่อง ่งอาจไ่เ่าับ้อูลในเค่องfull-scale
(เค่อง full-scale ่าูงุดของ waveform amplitude ือ 99mmHg)
่าในเค่องเ่ม้น ่้งจากโรงงาน:
EtCO2 alarm high limit: 50 mmHg
EtCO2 alarm low limit: 19 mmHg
RESP alarm high limit: 30 times/min
RESP alarm low limit: 08 times/min
Apnea time: 30S
CO2 unit: %
WAVE SCALE: 54mmHg

ิด่อ 090-979-1212
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5.4 TIME SET Menu เมู้งเวลา

!

ูป่ 7

กด่่มเอส S เ่อเ่อนเคอ์เซอ์ ไปเือกไอเ็ม้ TIME SET
กด่ม +/! หือ่ม !
เ่อเป่ยน้อูล่เคอ์เซอ์ไฮไล์
ำแนะำ: การปับ้อูลเวลา จะเ็นการลบ้อูลเิม่อนห้า ัง้นกุณา
ตรวจทาน่อนปับ้อูล้
ิีการในการปับ ัง้:
1) เป่ยนเวลา
2) เ่อนเคอ์เซอ์ไป่ SAVEแ้วกด่ม enter +/! เ่อเือกเมู ตามูป่7
3) YES จะูกไฮไล์ีขาว ้าุณืนันการเป่ยนแปลงใ้กด enter ่่ม +/
! แ่้าุณไ่้องการืนันการเป่ยนแปลง ใ้เ่อนเคอ์เซอ์ไป
ไฮไล์่ NO แ้วกด enter ่่ม +/!
4) ้องำการืนันเ่า้น ึงจะำใ้เิดการปับ้อูลเวลา

!

ูป่ 8

ในเมู ตามูป่ 7,8), ้ากด่ม !
ำการ save หือเป่ยน้อูล

ิด่อ 090-979-1212
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5.5 NEW PATIENT Menu เมู้่วยให่

!

ูป่ 9

กด่่มเอส S เ่อเ่อนเคอ์เซอ์ ไปเือกไอเ็ม้ NEW PATIENT
กด่ม +/! หือ่ม !
เ่อเป่ยน้อูล่เคอ์เซอ์ไฮไล์
กด่ม!

เ่อออกจากเมู้ กับไป่ห้าจอหัก

เมู้ประกอบ้วยการ้ง่าsetup ัง้:
1). ERASE ALARM: ิดการเือน
2). CLEAR MEMORY: ลบ้อูลเ่าเ่อเ็บ้อูลให่
3). RENEW MANUAL: เป่ยนโหมดการเ็บ้อูลระห่าง manual และ
auto
4). ID: ID้่วย, เือก 00-99
5). SAVE: ันึก้อูล่เป่ยนแปลง (ในการ save จะ้องำการืนัน ใน
เมู่อนเ่องจากอาจไปแทน่้อูลเิมของคนไ้ IDเียวัน)
6). EXIT: ออกจากเมูโดยไ่เป่ยน้อูล setup

ิด่อ 090-979-1212
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6 การชา์จไฟ, การำุงักษา, การำความสะอาด
6.1 Charge การชา์จไฟ
่อับอะแดปเตอ์ไฟ AC/DC ่่อง Mini USB
เค่องสามารถชา์จไฟ ในขณะใ้งานไ้
แบตเตอ่จะหุดชา์ทไฟ เ่อแบตเตอ่เ็ม
แบตเตอ่ในเค่อง้ เ็นแบตเตอ่ิเียม่สามารถชา์จไฟไ้
เ่อเค่องูกใ้งานโดยใ้แบตเตอ่เียงอ่างเียว จะีูประับแบตเตอ่
้น่ห้าจอ
เ่อระับแบตเตอ่ำ จะีูป ! กระพิบไฟีแดง ใ้ีบ่อเค่อง ชา์จับไฟ
5VDCใ้เ็วุ่ด หังจาก่อับไฟ
DC เค่องจะำการชา์ทแบตเตอ่ และ
จะหุดชา์จไฟเ่อแบตเตอ่เ็ม
ใ้เวลาในการชา์จไฟจนเ็ม มากก่า 6 ่วโมง
ควรใ้เวลาชา์จประมาณ 4 ่วโมง
การเป่ยนแบตเตอ่:
ควรถอดเค่องออกจาก่ชา์ทไฟ ่อนการเป่ยนแบต
ันลงและเ่อนเิดฝาแบตเตอ่ เอาแบตเตอ่้อนเ่าออกมาอ่างระัดระัง
แ้วใ่แบตเตอ่้อนให่เ้าไปแทนจาก้นิดฝา
แนะำ: แบตเตอ่เ่าู่กเป่ยนออก ใ้เ็บ้งตามระเียบ้อตกลงของ
สถาน่้นๆ
6.2 Maintenance การำุงักษา
้ามอิเตอ์ีการำงานิดปกิ(เ่น เค่องรวน)ใ้กดสิต์่มอิเตอ์นาน
อ่าง้อย 5 ินาีเ่อังับิดเค่อง ันี
Adaptor อะแดปเตอ์: ้าเ้อน หือี้อความโช์่า ADPTER ERR, ใ้
เป่ยนอะแดปเตอ์ให่
หือำ zero คาิเบท
ำแนะำ : ่อนการใ้งานุกค้ง ควรเเ็คอะแ็ปเตอ์และเ็นเซอ์
ินฟราเรด ่าอ่ในสภาพสะอาดเียบ้อย
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6.3 Cleaning การำความสะอาด
ำเือน：่อนำความสะอาดห้าจอมอิเตอ์และเค่องprobe ควริด
เค่องและถอดสายชา์ตไฟออกใ้เียบ้อย
1. Cleaning the Monitor การำความสะอาดห้าจอมอิเตอ์
แนะำ่าควรเ็บมอิเตอ์ในก่องบรรุัณ์เสมอ เ่อ้องัน การเปรอะ
เ้อน,ำเ้า และตกห่นเียหาย
้ามำมอิเตอ์ไปำสเตอ์ไร์ โดยิี ใ้เค่องแรงันูง,autoclave หือ
ใ้เค่องัก้าง
้ามำมอิเตอ์ไปแ่ในของเหลว
้ามใ้เค่องมอิเตอ์ ในกรี่ี่งแสดง่า เค่องไ้ับความเียหาย
ใ้ผิตัณ์ำความสะอาด่ PH เ็นกลางเ่า้น
ิน้าชิด้ไ่เหมาะ่จะำ re-processing (การแปรสภาพ) หือ
ำsterilisation(การสเตอ์ไร์)
Monitor Cleaning Instructions ิีำความสะอาดจอมอิเตอ์:
ควรเ็บไ้ในก่องบรรุัณ์เสมอ และ้าำเ็น อาจเ็ดำความสะอาดห้า
จอมอิเตอ์ หือเ็ด่าเ้อไ้
โดยใ้้าุบ 70%ไอโซโพริลแอลกอฮอ์ หือ ำยาผสมเือจาง
ของChlor-clean(1000ppm) หือ คลอเฮกิีน (1000ppm) หือ ผงักฟอก
(เอาแ่พอ้นๆ ไ่ใ่หยดแหมะๆ) หังจาก้น ป่อย้งไ้ใ้แ้ง
2. Cleaning and sterilising of the sensor's window and the airway
adapter การำความสะอาด
และสเตอ์ไร์ ห้าจอเ็นเซอ์และ airway adapter
อ่าใ้เค่องสเตอ์ไร์ความันูงับเ็นเซอ์
อ่าแ่เ็นเซอ์ในของเหลว
1). the sensor's window ห้าจอเ็นเซอ์:
ใ้ไ้ันำี หือ แถบ้า ุบำสะอาดเ็ดูรอยเ้อนออก แ้วป่อยใ้แ้ง
้อง้งใ้แ้ง่อนำมาใ้งาน
ิด่อ 090-979-1212
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2).Cleaning and sterilising of adaptor การำความสะอาดและสเตอ์ไร์
adaptor:
อ่าแ่อะแ็ปเตอ์ในของเหลว และ อ่าใ้เค่องสเตอ์ไร์ความันูง
ใ้ไ้ันำีหือ้า ุบแอลกอฮอ์เ็ด จาก้นเ็ดตาม ้วย้าแ้ง
ห้าจออะแ็ปเตอ์- ำความสะอาดเ่นเียวัน
ำแนะำ: ำความสะอาดและเ็ด่าเ้อ เฉพาะ้นิว้านใน(ﬁlter’s
surface)
Sterilisation การ่าเ้อ:
ใ้สารละลาย 70% ethyl alcohol หือ isopropanol, glutaraldehyde,
chlorhexidine , aldehydes เ่อเ็ด่าเ้อ้านนอก(outside surface) (ยกเ้
นบิเวณห้าจอ)
อะแ็ปเตอ์่ใ้แ้ว ควรัดการ้งตาม้อตกลงของสถาน่้นๆ
้อง้งใ้แ้ง่อนำมาใ้งาน
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7 Trouble Shooting Analysis ิเคราะ์ัญหา่พบ่อย
เหุการ์

สาเหุ

ทางแ้

1

่าCO2 ่ัดไ้ ำ

1. ีรอย่วภายใน gas loop
2. Probe ้องำการ zero คาิ
เบท
3. ีละอองำเกาะ่ห้า
จอินฟราเรด
ของadaptor(ุณหูิำ)
4. ใ้เค่องมาเ็นเวลานาน

1.เ็คและเป่ยนgas loop
และ adaptor
2.ำProbe zero
3.รอจนprobeีุณหูิูง้น
4.ำการคาิเบทีกค้ง้วย
standard gas

2

ความเ้ม้นของCO2เ็นูน์ :
ห้าจอีำ้น่า
1. 'NO ADAPTER'
2. 'SENSOR ERR'
3. 'IR LAMP BAD'

1. ไ่ไ้่อับ adaptor
2. ้อูลSensorิดพลาด
3.หลอดไฟในเค่องิดปกิ

1. ู่าadaptor่อแ่นีไหม
2. ู่าadaptor่อไู้ก
ำแห่ง้ย หือ่าห้าจอ
ินฟราเรดีรอยเ้อนอ่
3. ิด่อโรงงาน้ผิต

3

ห้าจอีำ้น่า
'CAL-ERR'

การคาิเบทค้ง่าุด

ำการคาิเบทีกค้ง

้มเหลว

้วยstandard gas.

1. ุณหูิูงเินไป

4

CO2 wave ไ่ปกิ
และ ห้าจอีำ้น่า
1.'TEMP-HIGH'
2.'TEMP-LOW'
3.'TEMP-IMBALANCE'

ัญหา

5

ีไฟกระพิบีแดงูป ! จาก้น
เค่อง็ับไป

2. ุณหูิำเินไป
3.ุณหูิเป่ยนแปลงมากเิน

หังจาก่อชา์จไฟแ้ว ไ่ีไฟ

เหมาะสม

ไป
1. แบตเตอ่หมด

1. ่อชา์ตไฟ

AC power ำงานิดปกิ

1.

ังคงีไฟกระพิบีแดงูป !
6

ใ้เค่องในบิเวณ่ีุณหูิ

AC indicator ้น

เ็คระบบไฟและสาย
เคเิล

ำแนะำ: กุณาิด่อูน์บิการูก้า้าพบ่าีการเิดัญหาำีก
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APPENDICES Appendix 1. Explanations of Terms in this Manual

MENU
Menu
EtCO2
The CO2 concentration of expiration end phase
RR or R-RATE
Respiration rate
mmHg
Millimeters Mercury
kPa
Kilopascal
ALARM-H
Alarm high limit
ALARM-L
Alarm low limit
APNEA
Apnea or breathing stopped for period of time
Breaths/Min
Breaths per minute
CAL
Offset Calibration
SET
Setup
N2O:
Nitrous oxide
HELIUM
Helium gas
O2 CONC
O2 concentration compensation
ANAES GAS
Anaesthetic gas
ZERO GAS
Base point or Zero point
BTPS
Temperature and deep lungpressurecompensation
CALIBRATE
Calibration
CANCEL:
Cancellation
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Appendix 2. ENGINEER MENU: Changing compensation of balance gas
Attention:

Only the trained personnel may carry out the following the procedure.
Contact your Supplier for training and advice.
Enter the engineer menu as follows:
When the device is powered on, entering version display window,
simultaneously to press both button S and button !
to enter the
following menu:
In this menu to press button S to move the
cursor to choose item, to press button +/! or
button ! to change data highlighted by the
cursor.
In this menu, press !
button, to exit this menu
and enter the main display screen.
Some items of this menu can be directly
adjusted, such as LOAD-DEFAULT or EXIT: to
press button +/! to execute.This menu including
the following setups
BARO PRESS: 760mmHg
BALANCE GAS: AIR, N2O, and HELIUM
O2 CONCENTRATION: 20%-99%
ANAESTHETIC GAS: 0-20%
ZERO GAS: AIR, N2
BTPS: ENABLE, DISABLE
MENU: UNLOCK,LOCK
LOAD DEFAULTS
CALIBRATE
Default values as follows：
BARO PRESS: 760mmHg
BALANCE GAS: AIR
O2 CONCENTRATION: 20 %
ANAESTHETIC GAS: 0 %
ZERO GAS: AIR
BTPS: DISABLE
MENU: UNLOCK
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"ุกลมหายใจือีิต"
หมอเ่ย
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