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1.

รายละเอียดเกียวกับส ัญลักษณ์
คําเตือน!

ใช ้เพือแจ ้งอันตรายทีอาจเกิดขึน
>
ซึงหากไม่หลีกเลียงอาจทําให ้ได ้รับบาดเจ็บแก่ผู ้ใช ้หรือบุคคลอืน

ข้อควรระว ัง!

ใช ้เพือแจ ้งอันตรายทีอาจเกิดขึน
>
ิ
ซึงหากไม่หลีกเลียงอาจทําให ้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือ ทรัพย์สน

หมายเหตุ

ระบุเงือนไขในการใช ้งานเพือให ้เกิดความสะดวกหรือประสิทธิภาพสูงสุด

ห ้ามใช ้นํ> ามัน

วันครบกําหนดซ่อมบํารุง

2.
2.1.

คํ าเตือน ข ้อควรระวังและหมายเหตุ
คําเตือน!
ศึกษาเนื>อหาในคูม
่ อ
ื นี>ทัง> หมดก่อนใช ้หรือแสดงวิธก
ี ารใช ้วาล์วแบบสูดให ้แก่บค
ุ คลอืน
ึ ษาวิธก
การใช ้อุปกรณ์นี>โดยไม่ศก
ี ารใช ้งานทีถูกต ้องอาจทําให ้ผู ้ป่ วยหรือผู ้ใช ้ได ้รับบาดเจ็บ
ไม่แตกต่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์อน
ื ๆ
N2O/O2 50%/50% V/V หรือทีจะเรียกต่อจากนี>วา่ ก๊าซลดปวดถือเป็ นยาตัวหนึงซึงจะต ้องใช ้
เพือวัถตุประสงค์ทางการแพทย์ตามคําสังแพทย์หรือเจ ้าหน ้าทีทางการแพทย์ทได
ี ้รับอนุญาต เท่านัน
>
โดยจะต ้องใช ้งานตามรายละเอียดทีระบุในฉลากผลิตภัณฑ์
การได ้รับไนตรัสออกไซด์ในระดับสูงอย่างต่อเนืองอาจทําให ้เกิดอันตรายขึน
> ได ้ จะต ้องปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานระดับประเทศทีกําหนดจํากัดการรับสาร (ค่าเฉลียถ่วงนํ>าหนัก (TWA)) อย่าง เคร่งครัด
มาตรการควบคุมความเสียงจะต ้องเป็ นไปอย่างเหมาะสม เช่น การระบายอาหาร ในห ้องทีพอเพียง
ระบบไล่แก๊สและ/หรือระบบตรวจสอบสภาพแวดล ้อมตามความเหมาะสม
การจ่ายก๊าซลดปวดจะต ้องเพียงพอสําหรับการรักษาทีจัดให ้ และภายในระดับความดันทีระบุ
ในรายละเอียดทางเทคนิคสําหรับอุปกรณ์ หากจ่ายผ่านถังก๊าซ ให ้ตรวจสอบมาตรวัดของถัง บรรจุเป็ นประจํา
วาล์วแบบสูดนีใ> ช ้สําหรับก๊าซลดปวดทีเป็ นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เท่านัน
> ตรวจสอบ
ส่วนประกอบภายในว่าเป็ นก๊าซลดปวดเพือใช ้งานทางการแพทย์กอ
่ นนําไปใช ้
ใช ้วาล์วสําหรับหายใจออกตัวใหม่สาํ หรับผู ้ป่ วยใหม่ทก
ุ ราย หรือหลังใช ้กับผู ้ป่ วยรายเดียวกัน แล ้ว 30 วัน
ติดตัง> หัวต่อเฉพาะสําหรับก๊าซเข ้ากับวาล์วสูด อย่าปรับแต่งส่วนประกอบต่าง ๆ สําหรับรองรับ
ก๊าซหรือระบบติดตัง> แบบอืน
ส่วนผสมของออกซิเจนและก๊าซลดปวดไนตรัสออกไซด์ไม่ไวไฟ แต่อาจเพิมอัตราและความ
รุนแรงในการติดไฟได ้ นํ> ามันและ/หรือสารหล่อลืนทีมีอยูใ่ นพืน
> ทีทีมีออกซิเจนสูงจะทําให ้เกิด ความไวไฟสูง
อย่าให ้ก๊าซลดปวดสัมผัสกับนํ> ามัน สารหล่อลืนหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอืน ๆ
อย่าใช ้นํ> ามันหรือสารหล่อลืนกับวาล์วแบบสูดนี>
ครีมทามือและครีมทาเพือให้ความชุม
่ ชืนจํานวนมากประกอบด ้วยพาราฟิ นและนํ ามันดิบซึงสามารถติดไฟได ้สูง
ไม่อนุ ญาตให้สัมผัสกับวาล ์วแบบสูด ก่อนการใช ้อุปกรณ์มนใจว่
ั
ามือสะอาดและแห้ง
อย่าใช ้หรือจัดเก็บก๊าซลดปวดใกล ้กับจุดทีมีความร ้อนสูง (>50°C/125°F) หรือตํากว่า 10°C (50°F)
พิจารณาและปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าของผู ้จัดหาผลิตภัณฑ์กา๊ ซทางการแพทย์ทก
ุ ครัง>
อย่าสุบบุหรีใกล ้กับอุปกรณ์บรรจุกา๊ ซลดปวด
บุคลากรทีผ่านการฝึ กอบรมทีปฏิบต
ั งิ านในพืน
> ทีทีกําหนดเท่านัน
> ทีสามารถถอดแยกหรือ ประกอบวาล์วสูดได ้
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อย่าจุ่มวาล์วสูดทีประกอบสําเร็จแล ้วในของเหลว
ในกรณีทใช
ี ้ถังและอุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ดังกล่าวจะต ้องต่ออยูก
่ ับอุปกรณ์ควบคุม และวาล์ว
ของถังจะต ้องเปิ ดถูกต ้องก่อนเริมการรักษา
> ให ้ปลดวาล์วสูดจากแหล่งจ่ายก๊าซ หากก๊าซลดปวดจ่ายจาก ถังก๊าซ
หลังจากให ้การรักษาเสร็จสิน
ให ้ปิ ดวาล์วถังก๊าซเมือไม่ได ้ใช ้วาล์วแบบสูด แล ้วปลดวาล์วแบบสูดจากอุปกรณ์ควบคุม แรงดัน
ใช ้ความระมัดระวังในการดําเนินการใด ๆ กับท่อก๊าซเพือป้ องกันความเสียหายต่อท่อและ
อันตรายทีอาจเกิดขึน
> เนืองจากการสะดุดล ้ม อย่าดึงหรือใช ้แรงกับท่อก๊าซ ท่อทีรัวอาจทําให ้
เกิดออกซิเจนและไนตรัสออกไซด์สะสมตัวสูงและเพิมความเสียงในการเกิดเพลิงไหม ้

2.2.

ข้อควรระว ัง!
ประสิทธิภาพของวาล์วแบบสูดอาจลดลงหากจัดเก็บหรือนํ าส่งในอุณหภูมท
ิ ไม่
ี อยูใ่ นช่วง -20°C ถึง +60°C
(-4°F ถึง +140°F)
> ชุดอุปกรณ์ได ้รับการปกป้ องจากการปนเปื> อน
วาล์วแบบสูดไม่เหมาะสําหรับอบฆ่าเชือ
เนืองจากการใช ้งานปกติกับวาล์วสําหรับหายใจออกทีใช ้กับผู ้ป่ วยรายเดียว
วาล์วสําหรับหายใจออกสําหรับผู ้ป่ วยแบบใช ้ครัง> เดียวไม่เหมาะสําหรับทําความสะอาด เพือใช ้ใหม่
ี ด
หากวาล์วสําหรับหายใจออกเลอะหรือมีสผ
ิ ปกติจนมองเห็นไดชั้ ด ให ้เปลียนใหม่

2.3.

หมายเหตุ
อย่าให ้มีกระแสการไหลในวาล์วแบบสูดมากเกินไปจากการหายใจทีมากขึน
> ของผู ้ป่ วยในกรณีตอ
่ ไปนี>
o

หากอุปกรณ์ควบคุมแรงดันก๊าซลดปวดหรือแหล่งจ่ายก๊าซลดปวดทีใช ้ไม่เป็ นไปตาม เงือนไขทีกําหนด

o

หากใช ้ท่อต่ออืนนอกเหนือจากทีระบุในคูม
่ อ
ื เพือการใช ้งานเฉพาะกับวาล์วแบบสูดนี>

3.

รายละเอียดการทํางาน

3.1.

ว ัตถุประสงค์การใชง้ าน
วาล์วแบบสูดสําหรับลดปวด Ultraflow™ นี>ผลิตขัน
> สําหรับใช ้เพือจ่าย N2O/O2 50%/50% V/V
โดยจะเรียกต่อจากนี>วา่ ก๊าซลดปวดซึงทํางานโดยอาศัยระบบการหายใจของผู ้ป่ วย
ให ้ถือว่าก๊าซลดปวดเป็ นยารักษาและใช ้เพือวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ภายใต ้คําสังแพทย์และ
คําแนะนํ าในการใช ้งานทีเกียวข ้องอย่างเคร่งครัด
วาล์วแบบสูดออกแบบมาสําหรับใช ้ในสภาพแวดล ้อมทางการแพทย์ทก
ุ รูปแบบ พิจารณาและปฏิบัต ิ
ตามรายละเอียดในฉลากกํากับก๊าซทีใช ้ในทางการแพทย์ทก
ุ ครัง>

3.2.

รายละเอียดทางเทคนิค
วาล์วแบบสูดแบ่งออกเป็ นสองส่วนประกอบหลัก ได ้แก่ชด
ุ อุปกรณ์วาล์วแบบสูดและวาล์วสําหรับ
หายใจออกแบบใช ้ครัง> เดียวกับผู ้ป่ วย (จําหน่ายแยก)
วาล์วสําหรับหายใจออกเป็ นวาล์สําหรับใช ้ครัง> เดียวสําหรับผู ้ป่ วยเพือป้ องกันการปนเปื> อนจากการใช ้กับผู ้ป่ วยห
ลายราย สามารถใช ้โดยผู ้ป่ วยหนึงรายนานสูงสุด 30 วัน
> ได ้
ชุดเครืองมือสําหรับอุปกรณ์วาล์วแบบสูดออกแบบมาให ้ใช ้ซํ>าได ้และสามารถทําความสะอาดหรือ ฆ่าเชือ
> แต่อย่างใดเนืองจากอุปกรณ์ออกแบบมาสําหรับป้ องกัน
ทัง> นี>ไม่จําเป็ นต ้องฆ่าเชือ
การปนเปื> อนโดยอาศัยวาล์วสําหรับหายใจออกแบบใช ้ครัง> เดียวกับผู ้ป่ วย
ชุดอุปกรณ์สาํ หรับวาล์วแบบสูดมีกลไกวาล์วทีออกแบบมาเป็ นพิเศษซึงจะเปิ ดออกเมือไดอะแฟรมที
ด ้านหลังของอุปกรณ์วาล์วแบบสูดเคลือนไปด ้านหน ้าเนืองจากการหายใจของผู ้ป่ วย หากวาล์ว เปิ ดออก
ก๊าซทีได ้รับแรงดันด ้านหลังวาล์วจะผ่านชุดอุปกรณ์และสูดดมเข ้าไปโดยผู ้ป่ วย ยิงผู ้ป่ วย สูดหายใจลึกเท่าไร
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ปริมาณของก๊าซทีนํ าส่งก็จะมากตามไปด ้วย ขณะผู ้ป่ วยหายใจออก ไดอะแฟรม
จะเคลือนกลับและทําให ้วาล์วปิ ดโดยไม่มก
ี ารนํ าส่งก๊าซใด ๆ
วาล์วแบบสูดมีความต ้านทานกระแสตําทัง> สําหรับการหายใจเข ้าหรือออกของผู ้ป่ วย ซึงหมายความว่า
ผู ้ป่ วยไม่ต ้องออกแรงมากแต่อย่างใด ทีเป็ นเช่นนีก
> ็โดยอาศัยวาล์วสําหรับหายใจออกลิขสิทธิเe ฉพาะ
ทีจะแปลงก๊าซทีหายใจออกมาผ่านวาล์วพิเศษ ซึงช่วยลดความจําเป็ นสําหรับผู ้ป่ วยในการหายใจผ่าน
ตัวกรองทีมีความต ้านทานสูงซึงพบได ้จากระบบวาล์วแบบสูดของผู ้ผลิตรายอืน
วาล์วแบบสูดสามารถขับดันได ้โดยตรงจากชุดข ้อต่อของระบบนํ าจ่ายก๊าซทางการแพทย์หรือจาก
ถังก๊าซเพือการแพทย์โดยอาศัยอุปกรณ์ควบคุมแรงดันทีเหมาะสม เนืองจากท่อก๊าซได ้มาตรฐาน
BS EN ISO 5359 โดยสามารถนํ าจ่ายก๊าซจากแหล่งจ่ายไปยังวาล์วแบบสูดได ้อย่างเชือถือได ้
สามารถใช ้วาล์วแบบสูดกับอุปกรณ์สวมครอบหรือหน ้ากาก วาล์วสําหรับหายใจออกมีตัวกรองไวรัสที
ยอมให ้ก๊าซทีสูดเข ้าไหลผ่านไปยังผู ้ป่ วย และยังป้ องกันการปนเปื> อนของชุดอุปกรณ์วาล์วแบบสูดจาก
การหายใจออกของผู ้ป่ วย

4.
4.1.

้
คํ าแนะนํ าในการใช งาน
ํ หร ับหายใจออก
การประกอบวาล์วสา
ใช ้วาล์วสําหรับหายใจออกตัวใหม่สาํ หรับผู ้ป่ วยใหม่ทก
ุ ราย หรือหลังใช ้กับผู ้ป่ วยรายเดียวกัน แล ้ว 30 วัน
ควรเปลียนวาล์วสําหรับหายใจออกใหม่หากพบว่ามีคราบสกปรกหรือเปลียนสี

4.2.

การถอดสายคล้อง
สายคล ้องมีขน
ึ> เพือป้ องกันผู ้ป่ วยทําวาล์วแบบสูดตกขณะไม่ได ้ใช ้งาน หากผู ้ป่ วยไม่ต ้องการ ใช ้สายคล ้อง
สามารถนําออกได ้
นํ าสายคล ้องออกโดยดึงตัวล็อคสายคล ้องลงจนกระทังพ ้นจากส่วนของฝาครอบ จากนัน
> ยก สายคล ้องออก
จากนัน
> ประกอบตัวล็อคสายคล ้องกลับเข ้าที

4.3.

การประกอบสายคล้อง
1. ประกอบสายคล ้อง
โดยดึงตัวล็อคสายคล ้อง
ออก

4.4.

2. ประกอบสายคล ้องเข ้า
กับร่องทีฝาครอบชุดอุปกรณ์

3. ประกอบตัวล็อคสายคล ้อง
โดยสังเกตแนวร่องทีตัวล็อคสายคล ้อ
งและสายคล ้อง

การต่อระบบนําจ่ายก๊าซลดปวด
ก่อนใช ้ ให ้ใช ้สายตาตรวจสอบท่อและวาล์วแบบสูดว่ามีความเสียหายหรือการปนเปื> อนหรือไม่
อย่าต่อหรือใช ้อุปกรณ์หากมีข ้อสงสัยเกียวกับสภาพการใช ้งาน
วาล์วแบบสูดจําหน่ายพร ้อมหัวต่อเฉพาะสําหรับก๊าซ ออกแบบมาเพือต่อเข ้ากับช่องจ่ายก๊าซ หน ้าต่อประกบ
ช่องจ่ายก๊าซอาจเป็ นส่วนหนึงของชุดข ้อต่อในระบบนํ าจ่ายก๊าซทางการแพทย์
หรือส่วนประกอบของระบบนํ าจ่ายของอุปกรณ์ควบคุมแรงดันทีถังก๊าซ
หากใช ้ระบบนํ าจ่ายแบบถังบรรจุ ส่วนประกอบในถังจะต ้องมีปริมาตรเพียงพอสําหรับการรักษา ทีต ้องการ
ต่อหัวต่อขาเข ้าสําหรับก๊าซเข ้ากับช่องจ่ายก๊าซทีเหมาะสม
4

คําเตือน! ในกรณีทต
ี ้องจัดหาหัวต่อก๊าซเฉพาะสําหรับตัวยึดแบบเกลียว (เช่น DISS CGA V-5 1240)
ข ้อต่อจะต ้องแน่นก่อนเปิ ดระบบแรงดันนํ าจ่าย
สําหรับหัวต่อแบบสวมเร็ว (เช่น BS5682, SIS, AFNOR) จะต ้องต่อให ้ถูกต ้องโดยค่อย ๆ ดึง
ท่อก๊าซก่อนเปิ ดระบบแรงดันนํ าจ่าย

4.5.

การทดสอบก่อนการใชง้ าน
ตรวจสอบการทํางานของวาล์วแบบสูดก่อนเริมการรักษาโดยกดปุ่ ม ทดสอบ ก๊าซจะต ้องไหล
ได ้อิสระเมือกดปุ่ ม Test และควรหยุดเมือปล่อยมือจากปุ่ ม Test
หากวาล์วแบบสูดทํางานผิดพลาด ให ้นําออกและดูวธิ ก
ี ารแก ้ไขปั ญหาในหัวข ้อที 8 ของคูม
่ อ
ื ชุดนี>

4.6.

ํ หร ับหายใจออก
การประกอบวาล์วสา
ใช ้วาล์วสําหรับหายใจออกตัวใหม่สาํ หรับผู ้ป่ วยใหม่ทก
ุ ราย หรือหลังใช ้ 30 วัน ควรเปลียน
วาล์วสําหรับหายใจออกใหม่หากพบว่ามีคราบสกปรกหรือเปลียนสี
1. ติดตัง> วาล์วสําหรับ
หายใจออก ทีชุดอุปกรณ์
วาล์วแบบสูดตามภาพ
อย่าใช ้แรงระหว่างขัน
> ตอนนี>

2. หมุนวาล์วสําหรับ
หายใจออก จนกระทังได ้ยิน
เสียง "คลิก" เข ้าที จากนัน
>
กดลง

> ส่วนสําหรับครอบปาก
4. ประกอบหน ้ากากหรือชิน

4.7.

ํ หร ับหายใจออก (AGSS)
การประกอบวาล์วสา
1. ติดตัง> หัวต่อ AGSS* เหนือ
วาล์วสําหรับหายใจออกตามภาพ
อย่าใช ้แรงระหว่างขัน
> ตอนนี>

2. กดลงจนกระทังได ้ยินเสียง
"คลิก" ล็อคเข ้าที
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3. กดคลิปล็อค
ทีด ้านข ้างเพือล็อคเข ้าที

> ส่วนสําหรับครอบปาก
3. ประกอบหน ้ากากหรือชิน

*AGSS = Anaesthetic Gas Scavenging System

4.8.

การใชง้ าน
ผู ้ป่ วยควรวางหน ้ากากครอบปากไว ้ทีปากหรือหน ้ากากครอบใบหน ้าไว ้เหนือสันจมูกและปาก
จากนัน
> จึงสูดหายใจเข ้า ยิงผู ้ป่ วยสูดหายใจลึกเท่าไร ปริมาณของก๊าซทีนํ าส่งก็จะมาก ตามไปด ้วย
วาล์วแบบสูดออกแบบมาสําหรับใช ้สูดก๊าซลดปวด ห ้ามใช ้เป็ นระยะเวลาเกินกว่าทีกําหนดไว ้
อย่าต่อหน ้ากากครอบร่วมกับสายคล ้องศีรษะหรือสายรัด
ตรวจสอบส่วนประกอบในถังบรรจุกา๊ ซอย่างต่อเนือง (หากทําได ้) ระหว่างการใช ้วาล์วแบบสูด
และระวังอย่าให ้ท่อกีดขวางทําให ้สะดุดล ้ม

4.9.

หล ังการใชง้ าน
> ให ้ปลดวาล์วสูดจากแหล่งจ่ายก๊าซ ในกรณีทจ่
หลังจากให ้การรักษาเสร็จสิน
ี ายก๊าซลดปวด จากถัง ให ้ปิ ดถัง
จากนัน
> ระบายแรงดันทีชุดอุปกรณ์กอ
่ นปลดแยกโดยกดทีปุ่ ม Test จนกระทัง ก๊าซระบายออกจนหมด
จัดเก็บวาล์วแบบสูดในทีแห ้งและสะอาดระหว่างการใช ้งานแต่ละครัง>

5.

>
การทํ าความสะอาดและฆ่าเช ือ

ชุดอุปกรณ์สาํ หรับวาล์วแบบสูดจะต ้องปลดแยกจากตัวจ่ายก๊าซก่อนทําความสะอาด
> ชุดอุปกรณ์ได ้รับการปกป้ องจากการปนเปื> อน
ข้อควรระว ัง! วาล์วแบบสูดไม่เหมาะสําหรับอบฆ่าเชือ
้งานปกติ
เนืองจากการใช
กับวาล์วสําหรับหายใจออกทีใช ้กับผู ้ป่ วยรายเดียว

5.1.

หล ังการใชง้ านแต่ละครงั>
เช็ดด ้านนอกของชุดวาล์วแบบสูด และท่อจ่ายก๊าซโดยใช ้แอลกอฮอล์หรือวัสดุเช็ดฆ่าเชือ

5.2.

ั าเกิดการปนเปื- อน
การสงสยว่
หากมีเหตุผลให ้เชือว่าชุดอุปกรณ์วาล์วแบบสูดมีการปนเปื> อน
> ได ้โดยใช ้กระบวนการฆ่าเชือ
> แบบเย็น แต่จะต ้องถอดแยกชิน
> ส่วนก่อน
สามารถฆ่าเชือ
> ส่วน
รายละเอียดทีครบถ ้วนเกียวกับวิธถ
ี อดชิน
> อุปกรณ์สามารถดูได ้จากคูม
ทําความสะอาดและฆ่าเชือ
่ อ
ื ซ่อมบํารุง
อย่าจุ่มชุดอุปกรณ์วาล์วแบบสูดในของเหลวหรือพยายามทําความสะอาดส่วนประกอบภายใน
ขณะทีประกอบชุดอุปกรณ์วาล์วแบบสูดอยู่

6.
6.1.

การดูแลรักษา
่ มบํารุง
การซอ
ชุดอุปกรณ์วาล์วแบบสูดมีอายุทเจตนาให
ี
้ใช ้งาน 10 ปี และต ้องซ่อมบํารุงหลังจาก 5 ปี
เพือให ้แน่ใจว่าจะปฏิบัตงิ านตามข ้อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะได ้ต่อไป
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รายละเอียดทีครบถ ้วนเกียวกับข ้อกําหนดการซ่อมบํารุงทีแนะนํ าสามารถดูได ้จากคูม
่ อ
ื ซ่อมบํารุงหรือใน SupportWeb
สําหรับข ้อมูลเกียวกับการฝึ กอบรมการซ่อมบํารุงออนไลน์ของ SupportWeb ให ้ติดต่อตัวแทนจําหน่ายในพืน
> ที
เมือซ่อมบํารุงโดย BPR Medical Ltd. และเมือเวลากว่าจะหมดอายุเหลือน ้อยกว่าช่วงเวลาซ่อมบํารุงตามปกติ
วันทีครบกําหนดซ่อมบํารุงจะถูกแทนทีด ้วยวันทีหมดอายุและจะมีสัญลักษณ์ ( ) นํ าหน ้า
ในกรณีเช่นนี>ตอนนี>วันทีจะระบุวา่ อุปกรณ์ถงึ วันหมดอายุเมือใด
นอกจากการซ่อมบํารุงวาล์วแบบสูดแล ้ว
มีการให ้บริการทางเลือกด ้วยการนํ าชุดอุปกรณ์ใหม่มาทดแทนชุดอุปกรณ์ทใช
ี ้แล ้ว
สามารถขอรับคูม
่ อ
ื ซ่อมบํารุงและขอเข ้าถึง SupportWeb ได ้ทีตัวแทนจําหน่าย BPR Medical ในพืน
> ที
ตรวจสอบรายละเอียดได ้ที www.bprmedical.com
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7.

รายละเอียดทางเทคนิคเกียวกับอุปกรณ์

รายละเอียดทางเทคนิ
ความต ้านทาน

แรงดันจ่าย1

ค่า
<1.5 kPa (0.22 psi) ที 200 l/min
<0.25 kPa (0.036 psi) ที 10 l/min
สูงสุด 600 kPa (87 psi)
ตําสุด 310 kPa (45 psi)

ปริมาตรของกระแสทีจ่าย1

>120 l/min

อัตรากระแสสูงสุดของวาล์วแบบสูด

>200 l/min

อายุทเจตนาให
ี
้ใช ้งาน

10 ปี
อุณหภูมก
ิ ารจัดเก็บและขนส่ง: -20°C ถึง +60°C (-4°F ถึง +140°F)

สภาพแวดล ้อม

อุณหภูมก
ิ ารใช ้งาน: +5°C ถึง +40°C (+41°F ถึง +104°F)
> : 0-100% RH ไม่มไี อนํ> า
ความชืน

ข ้อบังคับ

CE: ข ้อบังคับสําหรับอุปกรณ์การแพทย์ Directive 93/42/EEC อุปกรณ์การแพทย์แบบแอคทีฟ - Class lla

มาตรฐานทีเ/ กีย
/ วข้อง

1

BS 4272-2

เครืองนํ าจ่ายยาลดความรู ้สึกและลดปวด รายละเอียดทางเทคนิคสําหรับ
เครืองนํ าจ่ายยาลดปวด (แบบสูด) เพือใช ้กับไนตรัสออกไซด์และออกซิเจน 50/50% (V/V)

BS 5682

หัวตรวจ (ข ้อต่อสวมเร็ว) สําหรับใช ้กับท่อนํ าจ่ายก๊าซทางการแพทย์

BS EN ISO 5356-1

อุปกรณ์เพือลดความรู ้สึกและอุปกรณ์สําหรับระบบทางเดินหายใจ ข ้อต่อ
แบบกรวยกรวยและซ็อคเก็ต

BS EN ISO 5359

ชุดท่อแรงดันตําสําหรับใช ้กับก๊าซทางการแพทย์

BS EN ISO 14971

อุปกรณ์ทางการแพทย์ การประยุกต์ใช ้การบริหารความเสียงไปยังอุปกรณ์ทางการแพทย์

BS EN ISO 15001

อุปกรณ์เพือลดความรู ้สึกและอุปกรณ์สําหรับระบบทางเดินหายใจ สามารถ
ใช ้งานร่วมกับออกซิเจน

BS EN ISO 15223-1

้กับป้ ายอุปกรณ์ทางการแพทย์,
อุปกรณ์ทางการแพทย์ สัญลักษณ์ทจะใช
ี
การติดฉลากและข ้อมูลทีจะจัด ข ้อกําหนดทัวไป

NF S 90 116

อุปกรณ์ด ้านการผ่าตัดและด ้านการแพทย์ ชุดขัว> ต่อและหัวตรวจทีเกียวข ้อง
สําหรับสารเหลวทางการแพทย์

DIN 13260-2

ระบบนํ าจ่ายก๊าซเพือใช ้ทางการแพทย์ ส่วนที 2: ขนาดและการดําเนินการ
เกียวกับหัวตรวจและจุดต่อเฉพาะสําหรับระบบก๊าซของชุดต่อก๊าซเพือใช ้ ทางการแพทย์
รวมทัง> ระบบดูด

SS 875 24 30

ระบบนํ าจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ข ้อต่อสําหรับก๊าซทางการแพทย์

CGA V-5

ระบบความปลอดภัยดัชนีเส ้นผ่านศูนย์กลาง DISS

ระบุแรงดันนํ าจ่ายขัน
> ตําสําหรับกระแสนํ าจ่ายก๊าซ พิจารณาจากอัตราการหายใจของผู ้ใหญ่ท ี 30 bpm โดยมีปริมาตรที 1 ลิตรและอัตราส่วน I:E ที 1:2
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8.

การแก ้ไขปั ญหา

ข้อบกพร่อง

สาเหตุทเี/ ป็นไปได้

แนวทางแก้ไข

ไม่มก
ี า๊ ซจ่ายออกมา

ชุดอุปกรณ์วาล์วแบบสูด ต่อไม่ถก
ู ต ้อง

ตรวจสอบระบบจ่ายก๊าซ ตรวจสอบว่าหัวตรวจ
ก๊าซต่อได ้ถูกต ้อง

ถังบรรจุกา๊ ซไม่มก
ี า๊ ซ

เปลียนถังบรรจุกา๊ ซใหม่

ชุดหัวต่อก๊าซทางการ แพทย์ในระบบลําเลียง
ไม่ได ้เชือมต่อกัน

ขอคําแนะนํ าจากผู ้ทีได ้รับอนุญาตให ้ใช ้วาล์ว
แยกระบบลําเลียงก๊าซทางการแพทย์

หัววาล์วแบบสูดอุดตัน

ต ้องซ่อมหรือรับบริการ

มีรูทไดอะแฟรมของวาล์
ี
วแบบสูด ในกรณีนี>
วาล์ว แบบสูดจะใช ้งานได ้กับ ปุ่ ม Test
แต่ไม่ยอม ทํางานเมือใช ้ตามปกติ
โดยการสูดผ่านทีครอบ ปากหรือหน ้ากากครอบ

ต ้องซ่อมหรือรับบริการ

วาล์วหรือไดอะแฟรม เคลือนจากตําแหน่ง

ถอดวาล์วสําหรับหายใจและตรวจสอบว่า
ไดอะแฟรมวางราบและเคลือนไปด ้านหน ้าและ
ด ้านหลังเมือกดปุ่ ม Test

วาล์วปรับสึกหรอ งอหรือ เสียหาย

ต ้องซ่อมหรือรับบริการ

มีกา๊ ซไหลออกมา
อย่างต่อเนือง

วาล์วปรับเสียหายหรือ อุดตัน

ต ้องซ่อมหรือรับบริการ

มีกา๊ ซไหลออกมา
ไม่เพียงพอ

วาล์วปรับเสียหาย

ต ้องซ่อมหรือรับบริการ

ไดอะแฟรมรัว

ต ้องซ่อมหรือรับบริการ

แรงดันนํ าจ่ายตําเกินไป และ/หรือถังก๊าซเกือบ
หมด

ตรวจสอบระบบนํ าจ่ายก๊าซและ/หรือเปลียน
ถังก๊าซใหม่

มีกา๊ ซรัวไหลจนได ้
ยินเสียงได ้

วาล์วสําหรับหายใจ
ออกจะต ้องไม่ยด
ึ หรือ
ล็อคไว ้กับตัววาล์ว
แบบสูด

ห่วงกําหนดตําแหน่งของวาล์วสําหรับหายใจออก ตรวจสอบด ้านล่างของวาล์วสําหรับหายใจแบบใช ้ครัง> เดี
ยวว่าห่วงกําหนดตําแหน่งงอหรือ
แบบใช ้ครัง> เดียวเสียหาย
เสียหายในลักษณะใดหรือไม่
หมุนวาล์วสําหรับหายใจออกแบบใช ้ครัง> เดียว
จนกระทังอยูใ่ นตําแหน่งทีเรือนวาล์วแบบสูด
ก่อนกดลงเพือล็อคเข ้ากับหูยน
ื การใช ้แรงกด
วาล์วสําหรับหายใจแบบใช ้ครัง> เดียวก่อนทีจะ
ถึงตําแหน่งทีเหมาะสมจะทําให ้วาล์วสําหรับ
หายใจออกเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได ้
> ใหม่
ประกอบวาล์วสําหรับหายใจออกแบบใช ้ ครัง> เดียวชิน
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9.

ิ> ส ่วนและอะไหล่
รายการช น

ิ- ส่
เลขชน

รายละเอียด

828-0013

วาล์วแบบสูดเพือลดปวด - ท่อขนาด 2 ม. - หัวต่อ BS 5682

828-0001

วาล์วแบบสูดเพือลดปวด - ท่อขนาด 3 ม. - หัวต่อ BS 5682

828-0014

วาล์วแบบสูดเพือลดปวด - ท่อขนาด 4 ม. - หัวต่อ BS 5682

828-0015

วาล์วแบบสูดเพือลดปวด - ท่อขนาด 5 ม. - หัวต่อ BS 5682

828-0016

วาล์วแบบสูดเพือลดปวด - ท่อขนาด 6 ม. - หัวต่อ BS 5682

828-1002

วาล์วแบบสูดเพือลดปวด - ท่อขนาด 2 ม. - หัวต่อ AFNOR (NF S 90 116)

828-1003

วาล์วแบบสูดเพือลดปวด - ท่อขนาด 3 ม. - หัวต่อ AFNOR (NF S 90 116)

828-1004

วาล์วแบบสูดเพือลดปวด - ท่อขนาด 4 ม. - หัวต่อ AFNOR (NF S 90 116)

828-1005

วาล์วแบบสูดเพือลดปวด - ท่อขนาด 5 ม. - หัวต่อ AFNOR (NF S 90 116)

828-1006

วาล์วแบบสูดเพือลดปวด - ท่อขนาด 6 ม. - หัวต่อ AFNOR (NF S 90 116)

828-3002

วาล์วแบบสูดเพือลดปวด - ท่อขนาด 2 ม. - หัวต่อ Nordica AGA (SS 875 24 30)

828-3003

วาล์วแบบสูดเพือลดปวด - ท่อขนาด 3 ม. - หัวต่อ Nordica AGA (SS 875 24 30)

828-3004

วาล์วแบบสูดเพือลดปวด - ท่อขนาด 4 ม. - หัวต่อ Nordica AGA (SS 875 24 30)

828-3005

วาล์วแบบสูดเพือลดปวด - ท่อขนาด 5 ม. - หัวต่อ Nordica AGA (SS 875 24 30)

828-3006

วาล์วแบบสูดเพือลดปวด - ท่อขนาด 6 ม. - หัวต่อ Nordica AGA (SS 875 24 30)

828-5002

วาล์วแบบสูดเพือลดปวด - ท่อขนาด 2 ม. - หัวต่อ DISS (CGA V-2 2020)

828-5003

วาล์วแบบสูดเพือลดปวด - ท่อขนาด 3 ม. - หัวต่อ DISS (CGA V-2 2020)

828-5004

วาล์วแบบสูดเพือลดปวด - ท่อขนาด 4 ม. - หัวต่อ DISS (CGA V-2 2020)

ิ- เปลือง
ว ัสดุสน
828-0040

วาล์วสําหรับหายใจออกแบบใช ้ครัง> เดียวพร ้อมทีครอบปาก (25) EN 1281-1 (22mm)

828-0002

วาล์วสําหรับหายใจออกแบบใช ้ครัง> เดียวพร ้อมทีครอบปาก (100) EN 1281-1 (22mm)

828-0039

วาล์วสําหรับหายใจออกแบบใช ้ครัง> เดียวร่วมกับหน ้ากากครอบ (25) EN 1281-1 (22mm)

828-0042

วาล์วสําหรับหายใจออกแบบใช ้ครัง> เดียวร่วมกับหน ้ากากครอบ (100) EN 1281-1 (22mm)

828-0048

วาล์วสําหรับหายใจออกแบบใช ้ครัง> เดียว (AGSS) ร่วมกับหน ้ากากครอบ (10) EN 1281-1 (22mm)

828-0049

วาล์วสําหรับหายใจออกแบบใช ้ครัง> เดียว (AGSS) ร่วมกับหน ้ากากครอบ (50) EN 1281-1 (22mm)

828-0050

วาล์วสําหรับหายใจออกแบบใช ้ครัง> เดียว (AGSS) พร ้อมทีครอบปาก (10) EN 1281-1 (22mm)

828-0019

วาล์วสําหรับหายใจออกแบบใช ้ครัง> เดียว (AGSS) พร ้อมทีครอบปาก (50) EN 1281-1 (22mm)

828-0046

> ) EN 1281-1 (22mm)
หน ้ากากครอบสําหรับใช ้ครัง> เดียว (บรรจุกล่อง 40 ชิน
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อะไหล่และอุปกรณ์การบํารุงรักษา
609-0034

ฝาครอบวาล์วแบบสูดเพือลดปวด - สีนํ>าเงิน

610-0084

สายคล ้องวาล์วแบบสูด (10)

999-1000

่ มบํารุงวาล์วแบบสูดจากโรงงาน
ชุดอุปกรณ์ซอ

999-1102

่ มบํารุงวาล์วแบบสูดเพือลดปวด ท่อขนาด - 2 ม. - AFNOR
ชุดอุปกรณ์ซอ

999-1103

่ มบํารุงวาล์วแบบสูดเพือลดปวด ท่อขนาด - 3 ม. - AFNOR
ชุดอุปกรณ์ซอ

999-1104

่ มบํารุงวาล์วแบบสูดเพือลดปวด ท่อขนาด - 4 ม. - AFNOR
ชุดอุปกรณ์ซอ

999-1105

่ มบํารุงวาล์วแบบสูดเพือลดปวด ท่อขนาด - 5 ม. - AFNOR
ชุดอุปกรณ์ซอ

999-1106

่ มบํารุงวาล์วแบบสูดเพือลดปวด ท่อขนาด - 6 ม. - AFNOR
ชุดอุปกรณ์ซอ

999-3302

่ มบํารุงวาล์วแบบสูดเพือลดปวด ท่อขนาด - 2 ม. - Nordica AGA
ชุดอุปกรณ์ซอ

999-3303

่ มบํารุงวาล์วแบบสูดเพือลดปวด ท่อขนาด - 3 ม. - Nordica AGA
ชุดอุปกรณ์ซอ

999-3304

่ มบํารุงวาล์วแบบสูดเพือลดปวด ท่อขนาด - 4 ม. - Nordica AGA
ชุดอุปกรณ์ซอ

999-3305

่ มบํารุงวาล์วแบบสูดเพือลดปวด ท่อขนาด - 5 ม. - Nordica AGA
ชุดอุปกรณ์ซอ

999-3306

่ มบํารุงวาล์วแบบสูดเพือลดปวด ท่อขนาด - 6 ม. - Nordica AGA
ชุดอุปกรณ์ซอ

999-4402

่ มบํารุงวาล์วแบบสูดเพือลดปวด ท่อขนาด - 2 ม. - BS 5682
ชุดอุปกรณ์ซอ

999-4403

่ มบํารุงวาล์วแบบสูดเพือลดปวด ท่อขนาด - 3 ม. - BS 5682
ชุดอุปกรณ์ซอ

999-4404

่ มบํารุงวาล์วแบบสูดเพือลดปวด ท่อขนาด - 4 ม. - BS 5682
ชุดอุปกรณ์ซอ

999-4405

่ มบํารุงวาล์วแบบสูดเพือลดปวด ท่อขนาด - 5 ม. - BS 5682
ชุดอุปกรณ์ซอ

999-4406

่ มบํารุงวาล์วแบบสูดเพือลดปวด ท่อขนาด - 6 ม. - BS 5682
ชุดอุปกรณ์ซอ

999-5502

่ มบํารุงวาล์วแบบสูดเพือลดปวด ท่อขนาด - 2 ม. - DISS
ชุดอุปกรณ์ซอ

999-5503

่ มบํารุงวาล์วแบบสูดเพือลดปวด ท่อขนาด - 3 ม. - DISS
ชุดอุปกรณ์ซอ

999-5504

่ มบํารุงวาล์วแบบสูดเพือลดปวด ท่อขนาด - 4 ม. - DISS
ชุดอุปกรณ์ซอ
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10.

รายละเอียดต ัวแทนจําหน่าย

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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