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 1. รายละเอยีดเกี�ยวกับสัญลักษณ์ 

คําเตอืน! ใชเ้พื�อแจง้อันตรายที�อาจเกดิขึ>น 
ซึ�งหากไมห่ลกีเลี�ยงอาจทําใหไ้ดร้ับบาดเจ็บแกผู่ใ้ชห้รอืบคุคลอื�น 

ขอ้ควรระวงั! ใชเ้พื�อแจง้อันตรายที�อาจเกดิขึ>น 
ซึ�งหากไมห่ลกีเลี�ยงอาจทําใหเ้กดิความเสยีหายต่ออุปกรณ์หรอื ทรัพยส์นิ 

หมายเหต ุ ระบเุงื�อนไขในการใชง้านเพื�อใหเ้กดิความสะดวกหรอืประสทิธภิาพสงูสดุ 

 หา้มใชนํ้>ามัน 

 วันครบกําหนดซอ่มบํารุง 

 2. คําเตอืน ขอ้ควรระวังและหมายเหตุ 

2.1. คําเตอืน! 

� ศกึษาเนื>อหาในคูม่อืนี>ทั >งหมดกอ่นใชห้รอืแสดงวธิกีารใชว้าลว์แบบสดูใหแ้กบ่คุคลอื�น 
การใชอ้ปุกรณ์นี>โดยไมศ่กึษาวธิกีารใชง้านที�ถกูตอ้งอาจทําใหผู้ป่้วยหรอืผูใ้ชไ้ดรั้บบาดเจ็บ 
ไมแ่ตกตา่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยอ์ื�น ๆ 

� N2O/O2 50%/50% V/V หรอืที�จะเรยีกตอ่จากนี>วา่กา๊ซลดปวดถอืเป็นยาตวัหนึ�งซึ�งจะตอ้งใช ้
เพื�อวัถตปุระสงคท์างการแพทยต์ามคาํสั�งแพทยห์รอืเจา้หนา้ที�ทางการแพทยท์ี�ไดรั้บอนุญาต เทา่นั>น 
โดยจะตอ้งใชง้านตามรายละเอยีดที�ระบใุนฉลากผลติภัณฑ ์

� การไดรั้บไนตรัสออกไซดใ์นระดับสงูอยา่งตอ่เนื�องอาจทําใหเ้กดิอันตรายขึ>นได ้ จะตอ้งปฏบิัต ิ
ตามมาตรฐานระดับประเทศที�กําหนดจํากดัการรับสาร (คา่เฉลี�ยถว่งนํ>าหนัก (TWA)) อยา่ง เคร่งครัด  
มาตรการควบคมุความเสี�ยงจะตอ้งเป็นไปอยา่งเหมาะสม เชน่ การระบายอาหาร ในหอ้งที�พอเพยีง 
ระบบไลแ่กส๊และ/หรอืระบบตรวจสอบสภาพแวดลอ้มตามความเหมาะสม 

� การจ่ายกา๊ซลดปวดจะตอ้งเพยีงพอสําหรับการรักษาที�จัดให ้และภายในระดบัความดันที�ระบ ุ
ในรายละเอยีดทางเทคนคิสาํหรับอปุกรณ์  หากจ่ายผา่นถังกา๊ซ ใหต้รวจสอบมาตรวดัของถัง บรรจุเป็นประจํา 

� วาลว์แบบสดูนี>ใชส้าํหรับกา๊ซลดปวดที�เป็นผลติภัณฑท์างการแพทยเ์ทา่นั>น  ตรวจสอบ 
สว่นประกอบภายในวา่เป็นกา๊ซลดปวดเพื�อใชง้านทางการแพทยก์อ่นนําไปใช ้

� ใชว้าลว์สาํหรับหายใจออกตวัใหมส่าํหรับผูป่้วยใหมท่กุราย หรอืหลังใชก้ับผูป่้วยรายเดยีวกัน แลว้ 30 วัน 

� ตดิตั >งหวัตอ่เฉพาะสาํหรับกา๊ซเขา้กับวาลว์สดู  อยา่ปรับแตง่สว่นประกอบตา่ง ๆ สาํหรับรองรับ 
กา๊ซหรอืระบบตดิตั >งแบบอื�น 

� สว่นผสมของออกซเิจนและกา๊ซลดปวดไนตรัสออกไซดไ์มไ่วไฟ แตอ่าจเพิ�มอัตราและความ 
รุนแรงในการตดิไฟได ้ นํ>ามันและ/หรอืสารหลอ่ลื�นที�มอียูใ่นพื>นที�ที�มอีอกซเิจนสงูจะทําใหเ้กดิ ความไวไฟสงู  
อยา่ใหก้า๊ซลดปวดสมัผัสกบันํ>ามัน สารหลอ่ลื�นหรอืผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมอื�น ๆ  
อยา่ใชนํ้>ามันหรอืสารหลอ่ลื�นกับวาลว์แบบสดูนี> 

� ครมีทามอืและครมีทาเพื�อใหค้วามชุม่ชื �นจํานวนมากประกอบดว้ยพาราฟินและนํ�ามนัดบิซึ�งสามารถตดิไฟไดส้งู 
ไมอ่นุญาตใหส้มัผสักบัวาลว์แบบสูด กอ่นการใชอุ้ปกรณม์ั�นใจว่ามอืสะอาดและแหง้ 

� อยา่ใชห้รอืจัดเก็บกา๊ซลดปวดใกลก้ับจุดที�มคีวามรอ้นสงู (>50°C/125°F) หรอืตํ�ากวา่ 10°C (50°F) 
พจิารณาและปฏบิตัติามคําแนะนําของผูจั้ดหาผลติภัณฑก์า๊ซทางการแพทยท์กุครั>ง 

� อยา่สบุบหุรี�ใกลก้ับอปุกรณ์บรรจุกา๊ซลดปวด 

� บคุลากรที�ผา่นการฝึกอบรมที�ปฏบิตังิานในพื>นที�ที�กาํหนดเทา่นั>นที�สามารถถอดแยกหรอื ประกอบวาลว์สดูได ้
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� อยา่จุ่มวาลว์สดูที�ประกอบสาํเร็จแลว้ในของเหลว 

� ในกรณีที�ใชถ้ังและอปุกรณ์ควบคมุ อปุกรณ์ดังกลา่วจะตอ้งตอ่อยูก่ับอปุกรณ์ควบคมุ และวาลว์ 
ของถังจะตอ้งเปิดถกูตอ้งกอ่นเริ�มการรักษา 

� หลังจากใหก้ารรักษาเสร็จสิ>น ใหป้ลดวาลว์สดูจากแหลง่จ่ายกา๊ซ  หากกา๊ซลดปวดจ่ายจาก ถังกา๊ซ 
ใหปิ้ดวาลว์ถังกา๊ซเมื�อไมไ่ดใ้ชว้าลว์แบบสดู แลว้ปลดวาลว์แบบสดูจากอปุกรณ์ควบคมุ แรงดัน 

� ใชค้วามระมัดระวังในการดําเนนิการใด ๆ กับทอ่กา๊ซเพื�อป้องกันความเสยีหายตอ่ทอ่และ 
อันตรายที�อาจเกดิขึ>นเนื�องจากการสะดดุลม้  อยา่ดงึหรอืใชแ้รงกับทอ่กา๊ซ  ทอ่ที�รั�วอาจทําให ้
เกดิออกซเิจนและไนตรัสออกไซดส์ะสมตวัสงูและเพิ�มความเสี�ยงในการเกดิเพลงิไหม ้

2.2. ขอ้ควรระวงั! 

� ประสทิธภิาพของวาลว์แบบสดูอาจลดลงหากจัดเก็บหรอืนําสง่ในอณุหภมูทิี�ไมอ่ยูใ่นชว่ง -20°C ถงึ +60°C 
(-4°F ถงึ +140°F) 

� วาลว์แบบสดูไมเ่หมาะสาํหรับอบฆา่เชื>อ  ชดุอปุกรณ์ไดรั้บการปกป้องจากการปนเปื>อน 
เนื�องจากการใชง้านปกตกิับวาลว์สาํหรับหายใจออกที�ใชก้ับผูป่้วยรายเดยีว 

� วาลว์สาํหรับหายใจออกสําหรับผูป่้วยแบบใชค้รั>งเดยีวไมเ่หมาะสาํหรับทําความสะอาด เพื�อใชใ้หม ่ 
หากวาลว์สาํหรับหายใจออกเลอะหรอืมสีผีดิปกตจินมองเห็นไดช้ดั ใหเ้ปลี�ยนใหม ่

2.3. หมายเหต ุ

� อยา่ใหม้กีระแสการไหลในวาลว์แบบสดูมากเกนิไปจากการหายใจที�มากขึ>นของผูป่้วยในกรณีตอ่ไปนี> 

o หากอปุกรณ์ควบคมุแรงดันกา๊ซลดปวดหรอืแหลง่จ่ายกา๊ซลดปวดที�ใชไ้มเ่ป็นไปตาม เงื�อนไขที�กําหนด 

o หากใชท้อ่ตอ่อื�นนอกเหนือจากที�ระบใุนคูม่อืเพื�อการใชง้านเฉพาะกับวาลว์แบบสดูนี> 

 

 3. รายละเอยีดการทํางาน 

3.1. วตัถปุระสงคก์ารใชง้าน 
วาลว์แบบสดูสําหรับลดปวด Ultraflow™  นี>ผลติขั >นสําหรับใชเ้พื�อจ่าย N2O/O2 50%/50% V/V 
โดยจะเรยีกตอ่จากนี>วา่กา๊ซลดปวดซึ�งทํางานโดยอาศัยระบบการหายใจของผูป่้วย 

ใหถ้อืวา่กา๊ซลดปวดเป็นยารักษาและใชเ้พื�อวัตถปุระสงคท์างการแพทยภ์ายใตค้ําสั�งแพทยแ์ละ 
คําแนะนําในการใชง้านที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

วาลว์แบบสดูออกแบบมาสําหรับใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางการแพทยท์กุรูปแบบ พจิารณาและปฏบิัต ิ
ตามรายละเอยีดในฉลากกํากับกา๊ซที�ใชใ้นทางการแพทยท์กุครั>ง 

3.2. รายละเอยีดทางเทคนคิ 
วาลว์แบบสดูแบง่ออกเป็นสองสว่นประกอบหลกั ไดแ้กช่ดุอปุกรณ์วาลว์แบบสดูและวาลว์สาํหรับ 
หายใจออกแบบใชค้รั>งเดยีวกับผูป่้วย (จําหน่ายแยก) 

วาลว์สาํหรับหายใจออกเป็นวาลส์ําหรับใชค้รั >งเดยีวสาํหรับผูป่้วยเพื�อป้องกันการปนเปื>อนจากการใชก้ับผูป่้วยห
ลายราย  สามารถใชโ้ดยผูป่้วยหนึ�งรายนานสงูสดุ 30 วนั 

ชดุเครื�องมอืสาํหรับอปุกรณ์วาลว์แบบสดูออกแบบมาใหใ้ชซํ้>าไดแ้ละสามารถทําความสะอาดหรอื ฆา่เชื>อได ้
ทั >งนี>ไมจํ่าเป็นตอ้งฆา่เชื>อแตอ่ยา่งใดเนื�องจากอปุกรณ์ออกแบบมาสาํหรับป้องกัน 
การปนเปื>อนโดยอาศัยวาลว์สําหรับหายใจออกแบบใชค้รั>งเดยีวกับผูป่้วย 

ชดุอปุกรณ์สาํหรับวาลว์แบบสดูมกีลไกวาลว์ที�ออกแบบมาเป็นพเิศษซึ�งจะเปิดออกเมื�อไดอะแฟรมที� 
ดา้นหลังของอปุกรณ์วาลว์แบบสดูเคลื�อนไปดา้นหนา้เนื�องจากการหายใจของผูป่้วย  หากวาลว์ เปิดออก 
กา๊ซที�ไดรั้บแรงดันดา้นหลังวาลว์จะผา่นชดุอปุกรณ์และสดูดมเขา้ไปโดยผูป่้วย  ยิ�งผูป่้วย สดูหายใจลกึเทา่ไร 
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ปรมิาณของกา๊ซที�นําสง่ก็จะมากตามไปดว้ย  ขณะผูป่้วยหายใจออก ไดอะแฟรม 
จะเคลื�อนกลับและทําใหว้าลว์ปิดโดยไมม่กีารนําสง่กา๊ซใด ๆ 

วาลว์แบบสดูมคีวามตา้นทานกระแสตํ�าทั >งสําหรับการหายใจเขา้หรอืออกของผูป่้วย ซึ�งหมายความวา่ 
ผูป่้วยไมต่อ้งออกแรงมากแตอ่ยา่งใด  ที�เป็นเชน่นี>ก็โดยอาศัยวาลว์สําหรับหายใจออกลขิสทิธิeเฉพาะ 
ที�จะแปลงกา๊ซที�หายใจออกมาผา่นวาลว์พเิศษ ซึ�งชว่ยลดความจําเป็นสําหรับผูป่้วยในการหายใจผา่น 
ตัวกรองที�มคีวามตา้นทานสงูซึ�งพบไดจ้ากระบบวาลว์แบบสดูของผูผ้ลติรายอื�น 

วาลว์แบบสดูสามารถขับดันไดโ้ดยตรงจากชดุขอ้ตอ่ของระบบนําจ่ายกา๊ซทางการแพทยห์รอืจาก 
ถังกา๊ซเพื�อการแพทยโ์ดยอาศัยอปุกรณ์ควบคมุแรงดันที�เหมาะสม  เนื�องจากทอ่กา๊ซไดม้าตรฐาน  
BS EN ISO 5359 โดยสามารถนําจ่ายกา๊ซจากแหลง่จ่ายไปยังวาลว์แบบสดูไดอ้ยา่งเชื�อถอืได ้

สามารถใชว้าลว์แบบสดูกับอปุกรณ์สวมครอบหรอืหนา้กาก  วาลว์สาํหรับหายใจออกมตีัวกรองไวรัสที� 
ยอมใหก้า๊ซที�สดูเขา้ไหลผา่นไปยังผูป่้วย และยังป้องกันการปนเปื>อนของชดุอปุกรณ์วาลว์แบบสดูจาก 
การหายใจออกของผูป่้วย 

 4. คําแนะนําในการใชง้าน 

4.1. การประกอบวาลว์สําหรบัหายใจออก 
ใชว้าลว์สาํหรับหายใจออกตวัใหมส่าํหรับผูป่้วยใหมท่กุราย หรอืหลังใชก้ับผูป่้วยรายเดยีวกัน แลว้ 30 วัน  
ควรเปลี�ยนวาลว์สาํหรับหายใจออกใหมห่ากพบวา่มคีราบสกปรกหรอืเปลี�ยนส ี

4.2. การถอดสายคลอ้ง 
สายคลอ้งมขีึ>นเพื�อป้องกันผูป่้วยทําวาลว์แบบสดูตกขณะไมไ่ดใ้ชง้าน  หากผูป่้วยไมต่อ้งการ ใชส้ายคลอ้ง 
สามารถนําออกได ้

นําสายคลอ้งออกโดยดงึตวัล็อคสายคลอ้งลงจนกระทั�งพน้จากสว่นของฝาครอบ  จากนั>นยก สายคลอ้งออก  
จากนั>นประกอบตวัลอ็คสายคลอ้งกลบัเขา้ที� 

4.3. การประกอบสายคลอ้ง 
1. ประกอบสายคลอ้ง 
โดยดงึตวัล็อคสายคลอ้ง 
ออก 

2. ประกอบสายคลอ้งเขา้ 

กับร่องที�ฝาครอบชดุอปุกรณ์ 

3. ประกอบตัวล็อคสายคลอ้ง 

โดยสงัเกตแนวร่องที�ตวัลอ็คสายคลอ้ 
งและสายคลอ้ง 

   

4.4. การตอ่ระบบนําจา่ยกา๊ซลดปวด 
กอ่นใช ้ใหใ้ชส้ายตาตรวจสอบทอ่และวาลว์แบบสดูวา่มคีวามเสยีหายหรอืการปนเปื>อนหรอืไม ่ 
อยา่ตอ่หรอืใชอ้ปุกรณ์หากมขีอ้สงสยัเกี�ยวกบัสภาพการใชง้าน 

วาลว์แบบสดูจําหน่ายพรอ้มหัวตอ่เฉพาะสําหรับกา๊ซ ออกแบบมาเพื�อตอ่เขา้กับชอ่งจ่ายกา๊ซ หนา้ตอ่ประกบ  
ชอ่งจ่ายกา๊ซอาจเป็นสว่นหนึ�งของชดุขอ้ตอ่ในระบบนําจ่ายกา๊ซทางการแพทย ์
หรอืสว่นประกอบของระบบนําจ่ายของอปุกรณ์ควบคมุแรงดันที�ถังกา๊ซ 

หากใชร้ะบบนําจ่ายแบบถังบรรจุ สว่นประกอบในถังจะตอ้งมปีรมิาตรเพยีงพอสาํหรับการรักษา ที�ตอ้งการ 

ตอ่หัวตอ่ขาเขา้สําหรับกา๊ซเขา้กับชอ่งจ่ายกา๊ซที�เหมาะสม 
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คําเตอืน!  ในกรณีที�ตอ้งจัดหาหัวตอ่กา๊ซเฉพาะสําหรับตัวยดึแบบเกลยีว (เชน่ DISS CGA V-5 1240) 
ขอ้ตอ่จะตอ้งแน่นกอ่นเปิดระบบแรงดันนําจ่าย 

สําหรับหัวตอ่แบบสวมเร็ว (เชน่ BS5682, SIS, AFNOR) จะตอ้งตอ่ใหถ้กูตอ้งโดยคอ่ย ๆ ดงึ 
ทอ่กา๊ซกอ่นเปิดระบบแรงดนันําจ่าย 

4.5. การทดสอบกอ่นการใชง้าน 
ตรวจสอบการทํางานของวาลว์แบบสดูกอ่นเริ�มการรักษาโดยกดปุ่ ม ทดสอบ  กา๊ซจะตอ้งไหล 
ไดอ้สิระเมื�อกดปุ่ ม Test และควรหยดุเมื�อปลอ่ยมอืจากปุ่ ม Test 

หากวาลว์แบบสดูทํางานผดิพลาด ใหนํ้าออกและดวูธิกีารแกไ้ขปัญหาในหัวขอ้ที� 8 ของคูม่อื ชดุนี> 

4.6. การประกอบวาลว์สําหรบัหายใจออก 
ใชว้าลว์สาํหรับหายใจออกตวัใหมส่าํหรับผูป่้วยใหมท่กุราย หรอืหลังใช ้30 วัน  ควรเปลี�ยน 
วาลว์สาํหรับหายใจออกใหมห่ากพบวา่มคีราบสกปรกหรอืเปลี�ยนส ี

1. ตดิตั >งวาลว์สาํหรับ 

หายใจออก ที�ชดุอปุกรณ์ 

วาลว์แบบสดูตามภาพ  
อยา่ใชแ้รงระหวา่งขั >นตอนนี> 

2. หมนุวาลว์สาํหรับ 

หายใจออก จนกระทั�งไดย้นิ 

เสยีง "คลกิ" เขา้ที� จากนั>น 

กดลง 

3. กดคลปิล็อค 

ที�ดา้นขา้งเพื�อลอ็คเขา้ที� 

 
 

  

4. ประกอบหนา้กากหรอืชิ>นสว่นสาํหรับครอบปาก 
 

  

 

4.7. การประกอบวาลว์สําหรบัหายใจออก (AGSS) 
1. ตดิตั >งหวัตอ่ AGSS* เหนือ 

วาลว์สาํหรับหายใจออกตามภาพ  
อยา่ใชแ้รงระหวา่งขั >นตอนนี> 

2. กดลงจนกระทั�งไดย้นิเสยีง 
"คลกิ" ล็อคเขา้ที� 
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3. ประกอบหนา้กากหรอืชิ>นสว่นสาํหรับครอบปาก 

  

 

*AGSS = Anaesthetic Gas Scavenging System  

4.8. การใชง้าน 
ผูป่้วยควรวางหนา้กากครอบปากไวท้ี�ปากหรอืหนา้กากครอบใบหนา้ไวเ้หนือสนัจมกูและปาก 
จากนั>นจงึสดูหายใจเขา้  ยิ�งผูป่้วยสดูหายใจลกึเทา่ไร ปรมิาณของกา๊ซที�นําสง่ก็จะมาก ตามไปดว้ย 

วาลว์แบบสดูออกแบบมาสําหรับใชส้ดูกา๊ซลดปวด หา้มใชเ้ป็นระยะเวลาเกนิกวา่ที�กาํหนดไว ้ 
อยา่ตอ่หนา้กากครอบร่วมกบัสายคลอ้งศรีษะหรอืสายรัด 

ตรวจสอบสว่นประกอบในถังบรรจุกา๊ซอยา่งตอ่เนื�อง (หากทําได)้ ระหวา่งการใชว้าลว์แบบสดู 
และระวังอยา่ใหท้อ่กดีขวางทําใหส้ะดดุลม้ 

4.9. หลงัการใชง้าน 
หลังจากใหก้ารรักษาเสร็จสิ>น ใหป้ลดวาลว์สดูจากแหลง่จ่ายกา๊ซ  ในกรณีที�จ่ายกา๊ซลดปวด จากถัง ใหปิ้ดถัง 
จากนั>นระบายแรงดันที�ชดุอปุกรณ์กอ่นปลดแยกโดยกดที�ปุ่ ม Test จนกระทั�ง กา๊ซระบายออกจนหมด 

จัดเก็บวาลว์แบบสดูในที�แหง้และสะอาดระหวา่งการใชง้านแตล่ะครั>ง 

 

 5. การทําความสะอาดและฆ่าเชื>อ 

ชดุอปุกรณ์สาํหรับวาลว์แบบสดูจะตอ้งปลดแยกจากตัวจ่ายกา๊ซกอ่นทําความสะอาด 

ขอ้ควรระวงั! วาลว์แบบสดูไมเ่หมาะสาํหรับอบฆา่เชื>อ  ชดุอปุกรณ์ไดรั้บการปกป้องจากการปนเปื>อน 
เนื�องจากการใชง้านปกตกิับวาลว์สาํหรับหายใจออกที�ใชก้ับผูป่้วยรายเดยีว 

5.1. หลงัการใชง้านแตล่ะคร ั-ง 
เชด็ดา้นนอกของชดุวาลว์แบบสดู และทอ่จ่ายกา๊ซโดยใชแ้อลกอฮอลห์รอืวัสดเุชด็ฆา่เชื>อ 

5.2. การสงสยัวา่เกดิการปนเปื- อน 
หากมเีหตผุลใหเ้ชื�อวา่ชดุอปุกรณ์วาลว์แบบสดูมกีารปนเปื>อน 
สามารถฆา่เชื>อไดโ้ดยใชก้ระบวนการฆา่เชื>อแบบเย็น แตจ่ะตอ้งถอดแยกชิ>นสว่นกอ่น 
รายละเอยีดที�ครบถว้นเกี�ยวกับวธิถีอดชิ>นสว่น 
ทําความสะอาดและฆา่เชื>ออปุกรณ์สามารถดไูดจ้ากคูม่อืซอ่มบํารุง 

อยา่จุ่มชดุอปุกรณ์วาลว์แบบสดูในของเหลวหรอืพยายามทําความสะอาดสว่นประกอบภายใน 
ขณะที�ประกอบชดุอปุกรณ์วาลว์แบบสดูอยู ่

 6. การดูแลรักษา 

6.1. การซอ่มบํารงุ 
ชดุอุปกรณ์วาลว์แบบสดูมอีายุที�เจตนาใหใ้ชง้าน 10 ปี และตอ้งซอ่มบํารุงหลังจาก 5 ปี 
เพื�อใหแ้น่ใจวา่จะปฏบัิตงิานตามขอ้กําหนดคณุลักษณะเฉพาะไดต้่อไป 
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รายละเอยีดที�ครบถว้นเกี�ยวกับขอ้กําหนดการซอ่มบํารุงที�แนะนําสามารถดไูดจ้ากคูม่อืซอ่มบํารุงหรอืใน SupportWeb 
สําหรับขอ้มลูเกี�ยวกับการฝึกอบรมการซอ่มบํารุงออนไลนข์อง SupportWeb ใหต้ดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายในพื>นที� 

เมื�อซอ่มบํารุงโดย BPR Medical Ltd. และเมื�อเวลากวา่จะหมดอายเุหลอืนอ้ยกวา่ชว่งเวลาซอ่มบํารุงตามปกต ิ
วันที�ครบกําหนดซอ่มบํารุงจะถูกแทนที�ดว้ยวันที�หมดอายแุละจะมสีัญลักษณ์ (    ) นําหนา้ 
ในกรณีเชน่นี>ตอนนี>วันที�จะระบุวา่อุปกรณ์ถงึวันหมดอายเุมื�อใด 

นอกจากการซอ่มบํารุงวาลว์แบบสดูแลว้ 
มกีารใหบ้รกิารทางเลอืกดว้ยการนําชดุอปุกรณ์ใหมม่าทดแทนชดุอุปกรณ์ที�ใชแ้ลว้ 

สามารถขอรับคูม่อืซอ่มบํารุงและขอเขา้ถงึ SupportWeb ไดท้ี�ตัวแทนจําหน่าย BPR Medical ในพื>นที� 
ตรวจสอบรายละเอยีดไดท้ี� www.bprmedical.com 
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 7. รายละเอยีดทางเทคนิคเกี�ยวกับอุปกรณ์ 

รายละเอยีดทางเทคน ิ คา่ 

ความตา้นทาน 
<1.5 kPa (0.22 psi) ที� 200 l/min 

<0.25 kPa (0.036 psi) ที� 10 l/min 

แรงดันจ่าย1 
สงูสดุ 600 kPa (87 psi) 

ตํ�าสดุ 310 kPa (45 psi) 

ปรมิาตรของกระแสที�จ่าย1 >120 l/min 

อัตรากระแสสงูสดุของวาลว์แบบสดู >200 l/min 

อายุที�เจตนาใหใ้ชง้าน 10 ปี 

สภาพแวดลอ้ม 

อณุหภมูกิารจัดเก็บและขนสง่: -20°C ถงึ +60°C (-4°F ถงึ +140°F) 

อณุหภมูกิารใชง้าน: +5°C ถงึ +40°C (+41°F ถงึ +104°F) 

ความชื>น: 0-100% RH ไมม่ไีอนํ>า 

ขอ้บังคับ 
CE: ขอ้บังคับสําหรับอุปกรณ์การแพทย ์Directive 93/42/EEC - 
อปุกรณ์การแพทยแ์บบแอคทฟี - Class lla 

มาตรฐานที/เกี/ยวขอ้ง 

BS 4272-2 
เครื�องนําจ่ายยาลดความรูส้กึและลดปวด รายละเอยีดทางเทคนคิสําหรับ 
เครื�องนําจ่ายยาลดปวด (แบบสดู) เพื�อใชกั้บไนตรัสออกไซดแ์ละออกซเิจน 50/50% (V/V) 

BS 5682 หัวตรวจ (ขอ้ต่อสวมเร็ว) สําหรับใชกั้บท่อนําจ่ายกา๊ซทางการแพทย ์

BS EN ISO 5356-1 
อปุกรณ์เพื�อลดความรูส้กึและอุปกรณ์สําหรับระบบทางเดนิหายใจ ขอ้ต่อ 
แบบกรวยกรวยและซ็อคเก็ต 

BS EN ISO 5359 ชดุท่อแรงดันตํ�าสําหรับใชกั้บก๊าซทางการแพทย ์

BS EN ISO 14971 อปุกรณ์ทางการแพทย ์การประยกุตใ์ชก้ารบรหิารความเสี�ยงไปยังอุปกรณ์ทางการแพทย ์

BS EN ISO 15001 
อปุกรณ์เพื�อลดความรูส้กึและอุปกรณ์สําหรับระบบทางเดนิหายใจ สามารถ 
ใชง้านร่วมกับออกซเิจน 

BS EN ISO 15223-1 
อปุกรณ์ทางการแพทย ์สัญลักษณ์ที�จะใชกั้บป้ายอุปกรณ์ทางการแพทย,์ 
การตดิฉลากและขอ้มลูที�จะจัด ขอ้กําหนดทั�วไป 

NF S 90 116 
อปุกรณ์ดา้นการผา่ตัดและดา้นการแพทย ์ชดุขั >วต่อและหัวตรวจที�เกี�ยวขอ้ง 
สําหรับสารเหลวทางการแพทย ์

DIN 13260-2 
ระบบนําจ่ายก๊าซเพื�อใชท้างการแพทย ์สว่นที� 2: ขนาดและการดําเนนิการ 
เกี�ยวกับหัวตรวจและจุดต่อเฉพาะสําหรับระบบกา๊ซของชดุตอ่กา๊ซเพื�อใช ้ทางการแพทย ์
รวมทั>งระบบดดู 

SS 875 24 30 ระบบนําจ่ายก๊าซทางการแพทย ์ขอ้ต่อสําหรับกา๊ซทางการแพทย ์

CGA V-5 ระบบความปลอดภัยดัชนีเสน้ผ่านศนูยก์ลาง DISS 
1 ระบแุรงดันนําจ่ายขั>นตํ�าสําหรับกระแสนําจ่ายกา๊ซ  พจิารณาจากอัตราการหายใจของผูใ้หญท่ี� 30 bpm โดยมปีรมิาตรที� 1 ลติรและอัตราสว่น I:E ที� 1:2 
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 8. การแกไ้ขปัญหา 

ขอ้บกพรอ่ง สาเหตทุี/เป็นไปได ้ แนวทางแกไ้ข 

ไมม่กีา๊ซจ่ายออกมา ชดุอุปกรณ์วาลว์แบบสดู ต่อไม่ถกูตอ้ง ตรวจสอบระบบจ่ายก๊าซ  ตรวจสอบว่าหัวตรวจ 
กา๊ซตอ่ไดถ้กูตอ้ง 

ถังบรรจุกา๊ซไมม่กีา๊ซ เปลี�ยนถังบรรจุกา๊ซใหม่ 

ชดุหัวต่อก๊าซทางการ แพทยใ์นระบบลําเลยีง 
ไมไ่ดเ้ชื�อมต่อกัน 

ขอคําแนะนําจากผูท้ี�ไดร้ับอนุญาตใหใ้ชว้าลว์ 
แยกระบบลําเลยีงกา๊ซทางการแพทย ์

หัววาลว์แบบสดูอดุตัน ตอ้งซอ่มหรอืรับบรกิาร 

มรีูที�ไดอะแฟรมของวาลว์แบบสดู  ในกรณีนี> 
วาลว์ แบบสดูจะใชง้านไดกั้บ ปุ่ ม Test 
แตไ่มย่อม ทํางานเมื�อใชต้ามปกต ิ
โดยการสดูผา่นที�ครอบ ปากหรอืหนา้กากครอบ 

ตอ้งซอ่มหรอืรับบรกิาร 

มกีา๊ซรั�วไหลจนได ้
ยนิเสยีงได ้

วาลว์หรอืไดอะแฟรม เคลื�อนจากตําแหน่ง ถอดวาลว์สําหรับหายใจและตรวจสอบวา่ 
ไดอะแฟรมวางราบและเคลื�อนไปดา้นหนา้และ 
ดา้นหลังเมื�อกดปุ่ ม Test 

วาลว์ปรับสกึหรอ งอหรอื เสยีหาย ตอ้งซอ่มหรอืรับบรกิาร 

มกีา๊ซไหลออกมา 
อยา่งตอ่เนื�อง 

วาลว์ปรับเสยีหายหรอื อุดตัน ตอ้งซอ่มหรอืรับบรกิาร 

มกีา๊ซไหลออกมา 
ไมเ่พยีงพอ 

วาลว์ปรับเสยีหาย ตอ้งซอ่มหรอืรับบรกิาร 

ไดอะแฟรมรั�ว ตอ้งซอ่มหรอืรับบรกิาร 

แรงดันนําจ่ายตํ�าเกนิไป และ/หรอืถังกา๊ซเกอืบ 
หมด 

ตรวจสอบระบบนําจ่ายกา๊ซและ/หรอืเปลี�ยน 
ถังกา๊ซใหม่ 

วาลว์สําหรับหายใจ 
ออกจะตอ้งไมย่ดึหรอื 
ล็อคไวกั้บตัววาลว์ 
แบบสดู 

หว่งกําหนดตําแหน่งของวาลว์สําหรับหายใจออก
แบบใชค้รั >งเดยีวเสยีหาย 

ตรวจสอบดา้นลา่งของวาลว์สําหรับหายใจแบบใชค้รั >งเด ี
ยววา่ห่วงกําหนดตําแหน่งงอหรอื 
เสยีหายในลักษณะใดหรอืไม่ 

หมนุวาลว์สําหรับหายใจออกแบบใชค้รั >งเดยีว 
จนกระทั�งอยูใ่นตําแหน่งที�เรอืนวาลว์แบบสดู 
กอ่นกดลงเพื�อล็อคเขา้กับหยูื�น  การใชแ้รงกด 
วาลว์สําหรับหายใจแบบใชค้รั >งเดยีวกอ่นที�จะ 
ถงึตําแหน่งที�เหมาะสมจะทําใหว้าลว์สําหรับ 
หายใจออกเสยีหายจนไมส่ามารถซอ่มแซมได ้

ประกอบวาลว์สําหรับหายใจออกแบบใช ้ครั >งเดยีวชิ>นใหม่ 
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 9. รายการช ิ>นส่วนและอะไหล่ 

เลขชิ-นส ่ รายละเอยีด 

828-0013 วาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด - ท่อขนาด 2 ม. - หัวต่อ BS 5682 

828-0001 วาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด - ท่อขนาด 3 ม. - หัวต่อ BS 5682 

828-0014 วาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด - ท่อขนาด 4 ม. - หัวต่อ BS 5682 

828-0015 วาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด - ท่อขนาด 5 ม. - หัวต่อ BS 5682 

828-0016 วาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด - ท่อขนาด 6 ม. - หัวต่อ BS 5682 

828-1002 วาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด - ท่อขนาด 2 ม. - หัวต่อ AFNOR  (NF S 90 116) 

828-1003 วาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด - ท่อขนาด 3 ม. - หัวต่อ AFNOR  (NF S 90 116) 

828-1004 วาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด - ท่อขนาด 4 ม. - หัวต่อ AFNOR  (NF S 90 116) 

828-1005 วาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด - ท่อขนาด 5 ม. - หัวต่อ AFNOR  (NF S 90 116) 

828-1006 วาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด - ท่อขนาด 6 ม. - หัวต่อ AFNOR  (NF S 90 116) 

828-3002 วาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด - ท่อขนาด 2 ม. - หัวต่อ Nordica AGA  (SS 875 24 30) 

828-3003 วาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด - ท่อขนาด 3 ม. - หัวต่อ Nordica AGA  (SS 875 24 30) 

828-3004 วาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด - ท่อขนาด 4 ม. - หัวต่อ Nordica AGA  (SS 875 24 30) 

828-3005 วาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด - ท่อขนาด 5 ม. - หัวต่อ Nordica AGA  (SS 875 24 30) 

828-3006 วาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด - ท่อขนาด 6 ม. - หัวต่อ Nordica AGA  (SS 875 24 30) 

828-5002 วาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด - ท่อขนาด 2 ม. - หัวต่อ DISS  (CGA V-2 2020) 

828-5003 วาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด - ท่อขนาด 3 ม. - หัวต่อ DISS  (CGA V-2 2020) 

828-5004 วาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด - ท่อขนาด 4 ม. - หัวต่อ DISS  (CGA V-2 2020) 

 วสัดสุ ิ-นเปลอืง 

828-0040 วาลว์สําหรับหายใจออกแบบใชค้รั >งเดยีวพรอ้มที�ครอบปาก (25)   EN 1281-1 (22mm) 

828-0002 วาลว์สําหรับหายใจออกแบบใชค้รั >งเดยีวพรอ้มที�ครอบปาก (100)   EN 1281-1 (22mm) 

828-0039 วาลว์สําหรับหายใจออกแบบใชค้รั >งเดยีวร่วมกับหนา้กากครอบ (25)   EN 1281-1 (22mm) 

828-0042 วาลว์สําหรับหายใจออกแบบใชค้รั >งเดยีวร่วมกับหนา้กากครอบ (100)   EN 1281-1 (22mm) 

828-0048 วาลว์สําหรับหายใจออกแบบใชค้รั >งเดยีว (AGSS) ร่วมกับหนา้กากครอบ (10)   EN 1281-1 (22mm) 

828-0049 วาลว์สําหรับหายใจออกแบบใชค้รั >งเดยีว (AGSS) ร่วมกับหนา้กากครอบ (50)   EN 1281-1 (22mm) 

828-0050 วาลว์สําหรับหายใจออกแบบใชค้รั >งเดยีว (AGSS) พรอ้มที�ครอบปาก (10)   EN 1281-1 (22mm) 

828-0019 วาลว์สําหรับหายใจออกแบบใชค้รั >งเดยีว (AGSS) พรอ้มที�ครอบปาก (50)   EN 1281-1 (22mm) 

828-0046 หนา้กากครอบสําหรับใชค้รั >งเดยีว (บรรจุกล่อง 40 ชิ>น)   EN 1281-1 (22mm) 
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 อะไหลแ่ละอปุกรณ์การบาํรงุรักษา 

609-0034 ฝาครอบวาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด - สนํี>าเงนิ 

610-0084 สายคลอ้งวาลว์แบบสดู (10) 

999-1000 ชดุอุปกรณ์ซอ่มบํารุงวาลว์แบบสดูจากโรงงาน 

999-1102 ชดุอุปกรณ์ซอ่มบํารุงวาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด ทอ่ขนาด - 2 ม. - AFNOR 

999-1103 ชดุอุปกรณ์ซอ่มบํารุงวาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด ทอ่ขนาด - 3 ม. - AFNOR 

999-1104 ชดุอุปกรณ์ซอ่มบํารุงวาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด ทอ่ขนาด - 4 ม. - AFNOR 

999-1105 ชดุอุปกรณ์ซอ่มบํารุงวาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด ทอ่ขนาด - 5 ม. - AFNOR 

999-1106 ชดุอุปกรณ์ซอ่มบํารุงวาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด ทอ่ขนาด - 6 ม. - AFNOR 

999-3302 ชดุอุปกรณ์ซอ่มบํารุงวาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด ทอ่ขนาด - 2 ม. - Nordica AGA 

999-3303 ชดุอุปกรณ์ซอ่มบํารุงวาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด ทอ่ขนาด - 3 ม. - Nordica AGA 

999-3304 ชดุอุปกรณ์ซอ่มบํารุงวาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด ทอ่ขนาด - 4 ม. - Nordica AGA 

999-3305 ชดุอุปกรณ์ซอ่มบํารุงวาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด ทอ่ขนาด - 5 ม. - Nordica AGA 

999-3306 ชดุอุปกรณ์ซอ่มบํารุงวาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด ทอ่ขนาด - 6 ม. - Nordica AGA 

999-4402 ชดุอุปกรณ์ซอ่มบํารุงวาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด ทอ่ขนาด - 2 ม. - BS 5682 

999-4403 ชดุอุปกรณ์ซอ่มบํารุงวาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด ทอ่ขนาด - 3 ม. - BS 5682 

999-4404 ชดุอุปกรณ์ซอ่มบํารุงวาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด ทอ่ขนาด - 4 ม. - BS 5682 

999-4405 ชดุอุปกรณ์ซอ่มบํารุงวาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด ทอ่ขนาด - 5 ม. - BS 5682 

999-4406 ชดุอุปกรณ์ซอ่มบํารุงวาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด ทอ่ขนาด - 6 ม. - BS 5682 

999-5502 ชดุอุปกรณ์ซอ่มบํารุงวาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด ทอ่ขนาด - 2 ม. - DISS 

999-5503 ชดุอุปกรณ์ซอ่มบํารุงวาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด ทอ่ขนาด - 3 ม. - DISS 

999-5504 ชดุอุปกรณ์ซอ่มบํารุงวาลว์แบบสดูเพื�อลดปวด ทอ่ขนาด - 4 ม. - DISS 
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 10. รายละเอยีดตวัแทนจาํหน่าย 

Linde (Thailand) Public Company Ltd 
2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road 
T.Bangkaew, Bangplee 
Samutprakarn 
10540 
T: + 66 23386100 
F: + 66 23120126 
www.linde.co.th  
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