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DreamStar Duo, DuoST

Informace před prvním použitím
Než začnete používat Váš přístroj DreamStar™, přečtěte si pečlivě tento návod, aby Vám byl jasný
způsob i omezení jeho použití.

Bezpečnostní pokyny
VÝSTRAHA:


























Tento symbol v návodu upozorňuje na nebezpečí úrazu Vás či dalších osob.

Přístroje řady DreamStar™ lze používat pouze na základě lékařského předpisu. V žádném případě nesmíte
měnit nastavení bez předchozího souhlasu Vašeho ošetřujícího lékaře.
Přístroj používejte výhradně k určenému účelu použití, který je uveden v tomto návodu. Doporučení zde
uvedená nenahrazují doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře.
Přístroje nejsou určeny k udržování životních funkcí.
Přístroje řady DreamStar™mohou být používány pouze s hadicemi, maskami, úchyty a dalším
příslušenstvím, které Vám doporučil Váš ošetřující lékař nebo dodavatel přístroje. Ke každému příslušenství
musíte mít návod k použití, který si před použitím prostudujete.
Pokud se domníváte, že přístroj nebo jeho příslušenství je vadné, poškozené nebo nepracuje správně,
obraťte se na Vašeho ošetřujícího lékaře nebo dodavatele přístroje.
Nesnažte se přístroj otevírat či upravovat (riziko zásahu elektrickým proudem). Údržbu a opravy mohou
provádět pouze oprávněné osoby. V případě potřeby se domluvte s dodavatelem přístroje.
V případě nutnosti lze přístroj odpojit od elektrické sítě tím, že odpojíte napájecí kabel. Kabel musí být vždy
dostupný.
Pokud je přístroj připojen k prodlužovací šňůře zakončené multizásuvkou, nesmí být v napájecím obvodu
použita další multizásuvka nebo prodlužovací kabel.
Když používáte přístroj, mohou být k jeho USB portu připojeny pouze přístroje dodané Vaším dodavatelem
nebo zdravotnickým týmem spánkové laboratoře (poskytovatelem domácí péče).
Přístroj umístěte v suchém a čistém prostředí na vodorovnou stabilní podložku. Přístroj nepoužívejte,
pokud je položen na jiném přístroji nebo pokud je v těsné blízkosti dalších přístrojů.
Zajistěte, aby nedošlo k náhodnému nebo úmyslnému ucpání výstupu vzduchu z přístroje, větracích otvorů
přístroje nebo masky či hadice. Přístroj nepřekrývejte a nestavte jej těsně ke stěně. Do výstupu vzduchu se
nesmí dostat tekutiny nebo předměty.
Přístroj a napájecí šňůra musí být vzdáleny od všech zdrojů vody (riziko úrazu elektrickým proudem se
smrtelným následkem). Přístroj a jeho příslušenství (napájecí šňůry) můžete používat pouze tehdy, když
jsou suché a funkční.
Napájecí kabel nesmí být umístěn v blízkosti horkých předmětů.
V případě přidávání kyslíku pečlivě dodržujte instrukce a bezpečnostní pokyny týkající se jeho použití.
Přístroj nepoužívejte za přítomnosti hořlavých par a obzvláště nepoužívejte vyhřívaný zvlhčovač
v přítomnosti hořlavých anestetických látek samostatných nebo ve směsi s jinými plyny.
Když máte nasazenou masku s hadicí, musí přístroj do hadice vyfukovat vzduch. V masce je malý kruhový
otvor, kterým odcházejí vydechované plyny. Snižuje se tak na minimum opětovné vdechování kysličníku
uhličitého. Tento otvor nikdy neucpávejte. Když je přístroj v provozu, vytlačuje tlakový vzduch vydechovaný
vzduch právě tímto otvorem. Naopak, když bude přístroj vypnutý, nebude v masce dostatek čerstvého
vzduchu a vydechovaný vzduch může být znovu vdechován. Zpětné vdechování vydechovaného vzduchu
po dobu několika minut by za určitých okolností mohlo vést k zadušení.
Pokud dojde k poruše přístroje a pacient má nosní masku, je odpor přístroje dostatečně malý, aby bylo
možné vydechovat přes něj, nebo pacient přejde na dýchání ústy. Pokud používá pacient celoobličejovou
masku, musí být maska vybavena záklopkou zabraňující udušení.
Pokud dojde k výpadku elektrického proudu nebo k poruše přístroje, sundejte si masku.
Na lůžku nenechávejte zbytečně dlouhý úsek hadice. Mohla by se ve spánku obtočit okolo Vaší hlavy nebo
krku.
Přístroj udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Bezpečnostní pokyny pokud má Váš přístroj zvlhčovač:


Při manipulaci s nádobkou zvlhčovače musíte zajistit, aby do přístroje nemohla vniknout voda. Pokud se do
přístroje voda dostane, může dojít k jeho neopravitelnému poškození. Proto pokládejte přístroj pouze na
vodorovnou, pevnou a stabilní plochu. Dávejte pozor, aby se nenakláněl.
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Deska zvlhčovače s topným tělesem může být za normálního provozu horká. Totéž platí pro dno nádobky
zvlhčovače. Nedotýkejte se jich.
Nádobka zvlhčovače musí být vyčištěna před prvním použitím nebo po technickém zákroku. Pak je nutné ji
čistit pravidelně, v intervalech dle instrukcí uvedených v kapitole „Čištění a údržba“ na straně 27.
Před každým přemístěním přístroje nebo jeho přepravou nádobku zvlhčovače dokonale vyprázdněte.
Nádobku zvlhčovače plňte vodou mimo dosah přístroje. Tím zabráníte, aby na něj natekla voda.
Nepoužívejte přístroj, když zjistíte únik vody z nádobky způsobený například poškozeným těsněním.
Vyhřívaný zvlhčovač nesmí být používán, pokud okolní teplota přesahuje 35˚C. Teplota zvlhčeného
a ohřátého vzduchu dodávaného do masky by v takovém případě mohla překročit 43˚C
s rizikem podráždění nebo popálení horních cest dýchacích.
Připojením zvlhčovače můžete pozměnit výkonnost zařízení.
Pokud se nádobka nebo zadní kryt špatně vloží do přístroje, může docházet k úniku tlakového vzduchu a ke
změně dodávaného tlaku proti tlaku předepsanému.

POZOR:








Tento symbol v návodu upozorňuje na možnost poškození přístroje nebo
jeho okolí.

Pokud má Váš přístroj místo nádobky zvlhčovače pouze zadní kryt, měla by být funkce vyhřívaného
zvlhčování blokována. V opačném případě by mohlo zapnuté těleso zvlhčovače zbytečně hřát. Zvýšení
teploty by v takovém případě ale nebylo nebezpečné. Pokud je nastavení zvlhčovače dostupné, nastavte
hodnotu na minimum a spojte se s ošetřujícím lékařem, který nastavení přístroje upraví.
Přístroj umístěte tak, aby o něj nikdo neklopýtl nebo nezakopl o přívodní kabel a nesrazil ho.
Pokud je přístroj umístěný na zemi, zajistěte, aby okolí bylo bez prachu, ložního prádla, částí oblečení
a všech dalších předmětů, které by mohly ucpat vstupní otvor vzduchu.
Po skladování nebo přepravě přístroje vždy ověřte, zda přístroj používáte v souladu s podmínkami
uvedenými v tomto návodu.
Jako všechny zdravotnické elektrické přístroje i přístroje řady DreamStar™ jsou citlivé na rušení přenosnými
nebo mobilními zařízeními (přenosné telefony, Wi-Fi…).
Správná funkce zařízení řady DreamStar musí být průběžně kontrolována vždy, když se zařízení nachází v
blízkosti antén AM, FM nebo vysílacích antén.

Indikace (určený účel použití)
Přístroje DreamStar™ Duo, DreamStar™ DuoST (a jejich ekvivalenty v konfiguraci Evolve) jsou určeny
k neinvazivní ventilaci pacientů s respirační insuficiencí nebo syndromem spánkové apnoe (SAS).
Pacienti nesmí být na ventilátoru závislí a jejich hmotnost musí být vyšší než 30 kg. Zařízení je možné
používat v prostředí domácí zdravotní péče nebo ve spánkových centrech.
Zařízení DreamStar™ není vhodné používat v těsné blízkosti CT skenerů, zařízení MRT, chirurgických
vysokofrekvenčních zařízení nebo v přepravních nádobách (přeprava na zemi, na moři, ve vzduchu).

Kontraindikace
Studie ukázaly, že použití pozitivního tlaku je kontraindikované u pacientů s následující patologií:


Těžký bulózní emfyzém nebo emfyzém dříve zkomplikovaný pneumotoraxem.



Pneumocefalus, úrazy hlavy nebo nedávná operace hlavy s následnou komunikací nitrolebního
prostoru s hltanem, nosem či přilehlými dutinami.



Dekompenzovaná srdeční nedostatečnost nebo hypotenze, zejména v případě sníženého
krevního objemu. Poruchy srdečního rytmu.



Dehydratace.



Silné krvácení z nosu, a to i v anamnéze. Akutní zánět dutin, zánět středního ucha nebo perforace
bubínku.



Tracheotomie a tracheostomie.
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Nežádoucí účinky
Obraťte se na Vašeho lékaře, pokud se při používání přístroje řady DreamStar™ objeví následující
příznaky: sucho v nose nebo dýchacích cestách, citlivá kůže, rýma nebo krvácení z nosu, bolest
v uších, bolesti dutin, ospalost ve dne, změny nálady, zmatenost, podrážděnost nebo poruchy paměti.

Kontrola přístroje a příslušenství před použitím
Přístroj řady DreamStar™ se dodává v následující sestavě:


Brašna



Síťová šňůra



Hadice



Paměťová karta



Filtr vzduchu pro opakované použití



Návod na použití pro pacienty



Zadní kryt (volitelné příslušenství)



Nádobka na vodu (volitelné příslušenství)

Přístroje řady DreamStar™ mohou být také používány s následujícím volitelným příslušenstvím.
Pokud máte o některé zájem, spojte se s dodavatelem přístroje, který Vám sdělí bližší informace a
také jejich dostupnost. Pokud používáte některé z dále uvedeného příslušenství, dodržujte pokyny
uvedené v jejich návodu.


Kabel pro napájení přístroje z baterie



Sada držáku filtru vzduchu



Výstupní rameno otočné o 70° s průměrem
22 mm

DreamStar Duo, DuoST



Kabel pro napájení přístroje ze zásuvky
zapalovače v automobilu



Jemný vysoce účinný filtr vzduchu
(pro jedno použití)
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Popis přístroje
Přístroj řady DreamStar™ je vybaven specifickým příslušenstvím a má vestavěný síťový napájecí
zdroj.

Pohled na přístroj
Obrázek 1 – Pohled na přední panel

1
2
4

3
5

1

Displej

zobrazuje informace.

2

Levé tlačítko

vybírá funkci zobrazenou v levé dolní části displeje.

3

Pravé tlačítko

vybírá funkci zobrazenou v pravé dolní části displeje.

4

Tlačítko pro aktivaci
postupného nárůstu tlaku

nastaví postupný nárůstu tlaku. Používá se také při nastavení
přístroje, při výběru parametrů (následující položka z nabídky).

5

Tlačítko Zapnuto/vypnuto (pohotovostní stav)

zapíná nebo vypíná turbínu přístroje. Používá se také při
nastavení přístroje, umožňuje opustit aktuální nabídku,
ev. ukončit nastavování přístroje.

Obrázek 2 – Pohled na pravý bok

Obrázek 3 – Pohled na zadní část přístroje bez nádobky
zvlhčovače

8
11
9

10

7 6
6
7

Vstup napájení
Vstup externího napájení baterie

slouží k připojení síťové napájecí šňůry k přístroji.
umožňuje napájet přístroj z externí baterie nebo zásuvky
zapalovače v automobilu.

8

Vstupní filtr vzduchu

brání nasávání prachu do přístroje a do vyfukovaného vzduchu.

9

Destička s topným tělesem

v základně vyhřívaného zvlhčovače, ohřívá vodu v nádobce.

10 Konektor sériové linky / mini
USB

Slouží pro spojení s počítačem u Vašeho ošetřujícího lékaře nebo
v servisu.

11 Konektor paměťové karty

do něj se zasouvá paměťová karta, pokud ji Váš ošetřující lékař
využívá.
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Obrázek 4 - Pohled na zadní část přístroje bez zvlhčovače
(se zadním krytem)
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12
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Obrázek 5 – Pohled na zadní část přístroje vybaveného
zvlhčovačem

15
2

Výstup tlakového vzduchu (označený symbolem k němu se připojuje hadice od masky.
)
na ní je vyznačena maximální možná hladina
Nádobka na vodu (pokud je přístroj se
vody.
zvlhčovačem)
Zadní kryt (pokud je přístroj bez zvlhčovače)
Vstupní otvor vzduchu (označený symbolem
)

Symboly na přístroji
Symbol

Popis

Symbol

Popis

Tlačítko Zapnuto (turbína
běží)/vypnuto (přístroj je
v pohotovostním stavu).

Tlačítko postupného nárůstu tlaku
a výběru.

Levé tlačítko.

Pravé tlačítko.

Přístroj je chráněn proti vniknutí
pevných těles větších než 12 mm a
proti svisle kapající vodě.

Po skončení životnosti přístroje je nutné
jej zlikvidovat odděleně od domácího
odpadu. Bližší informace jsou uvedeny
v kapitole "Likvidace přístroje po
skončení životnosti“ na straně 35.

Přístroj třídy II.

Přístroj typu BF.

Napájení stejnosměrným proudem

Nahrávání a přenosy.

Postupovat podle návodu k použití.

Zvláštní upozornění.

Přístroj vyhovuje požadavkům
evropské směrnice 93/42/ES o
zdravotnických prostředcích.

Tento symbol uvedený na obalu
znamená “Rozmezí atmosférického
tlaku”.

Symbol na obalu znamená:
Omezení teploty. Rozsah teplot:
-20°C až +60°C.

Tento symbol uvedený na obalu
znamená “Rozmezí relativní vlhkosti”.

Symbol na obalu znamená "Křehké".
S krabicí je nutné zacházet opatrně.

Symbol na obalu znamená „Uchovávat
v suchu“. Krabice musí být chráněna
proti vlhku a vodě.

DreamStar Duo, DuoST
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Uvedení do provozu
Sestavení přístroje a příslušenství
Přístroj je dodán buď se zadním krytem (sestava A), nebo s nádobkou na vodu (sestava B).
1. Naklapnutí krytu nebo nádobky na vodu
A.

Přístroj se zadním krytem

Nasuňte základnu zadního krytu na zadní část
přístroje a posuňte kryt směrem dopředu až
zaklapne.

B.

Přístroj s nádobkou

Nasuňte základnu nádobky na zadní část
destičky s topným tělesem a posuňte nádobku
směrem dopředu až zaklapne.

2. Připojení hadice
A. Přístroj se zadním krytem
B. Přístroj s nádobkou
Připojte objímku hadice na výstup tlakového Připojte objímku hadice na výstup tlakového
vzduchu na zadním krytu.
vzduchu na horní části víka nádobky.

3. Připravte masku podle instrukcí uvedených v jejím návodu na použití. Pak ji připojte k volnému
konci hadice.
4. Připojte síťovou šňůru do vstupu pro napájení na pravém boku přístroje, vidlici zasuňte do
zásuvky.

8  Uvedení do provozu

DreamStar Duo, DuoST

5. Při prvním zapnutí přístroje se rozsvítí displej a zobrazí se volba jazyka:
Stiskněte Pravé tlačítko
nebo Levé tlačítko
na displeji objeví požadovaný jazyk.

tolikrát, až se

Když máte jazyk vybraný, stlačte tlačítko Zapnuto/vypnuto
,
přesunete se na záhlaví stránky a druhým stlačením tlačítka
Zapnuto/vypnuto opustíte nastavení.
6. Na displeji se zobrazuje datum a čas. Přístroj je připraven k použití.
Tlačítko
(Zapnuto/vypnuto) slouží pro zapnutí nebo vypnutí turbíny přístroje. V zapnutém stavu
se turbína točí a přístroj vytváří léčebný tlak. Na displeji se zobrazuje jeho hodnota.
Ve vypnutém stavu je turbína v klidu a na displeji se zobrazuje aktuální datum a čas. Tento stav se
označuje v návodu jako pohotovostní stav. V něm je možné provádět různá nastavení a číst
informace o používání.
Proto, aby se přístroj zcela vypnul, je nutné jej odpojit od napájení (vytáhnout napájecí šňůru ze
zásuvky). To je vhodné udělat v době, kdy přístroj nepoužíváte a v síti může být přepětí (např. při
bouřce).
VÝSTRAHA
Pokud se nádobka nebo zadní kryt vloží do přístroje špatně, může docházet k úniku tlakového vzduchu a ke
změně dodávaného tlaku proti tlaku předepsanému.

Napájení z baterie nebo zásuvky zapalovače v
automobilu
Přístroje řady DreamStar™ mohou být napájeny ze samostatné baterie 12V. Kabel od baterie se
připojí ke vstupu externího napájení přístroje (Obrázek 2, strana 6, položka 7).
Přístroj můžete také napájet ze zásuvky zapalovače automobilu. Při instalaci nahraďte bod 4 kapitoly
„Sestavení přístroje a příslušenství“ takto:


Zasuňte konektor napájecího kabelu pro napájení přístroje ze zásuvky zapalovače do vstupu
externího napájení přístroje (Obrázek 2, strana 6, položka 7). Druhý konec kabelu se zástrčkou
zasuňte do zásuvky zapalovače v automobilu.
POZOR






Můžete použít pouze originální kabel pro napájení přístroje z baterie dodávaný jako zvláštní příslušenství.
K napájení lze použít pouze baterii s napětím 12V.
Kabel pro napájení přístroje ze zásuvky zapalovače v automobilu je určen jen pro napětí 12V. Nesmí se
připojit k palubní síti s napětím 24V.
Vstup externího napájení přístroje slouží pouze k připojení baterie. Nesmí se k němu připojit externí síťový
napájecí zdroj 12V.

Poznámka:
Pokud je přístroj napájen z baterie, nelze použít vyhřívané zvlhčování. Když stlačíte tlačítko nastavení,
zobrazí se následující obrazovka
Na obrazovce pro nastavení úrovně
zvlhčení se objeví symbol baterie
a zvlhčovač nelze zapnout.

DreamStar Duo, DuoST

Uvedení do provozu  9

Použití
Naplnění nádobky (přístroj se zvlhčovačem)
Značka "Push"

1.

Vypněte přístroj a sejměte hadici. Prsty
zatlačte na horní části přístroje na místo
označené nápisem "Push". Nádobka se
oddělí od přístroje.

2.

Vyklopte nádobku dozadu a vyjměte ji
z přístroje.
Nádobka

3.

Naplňte nádobku vodou (horním otvorem) až po značku maximální hladiny.

4.

Naplněnou nádobku dejte nazpět do
přístroje a přiklopte ji až zaklapne.

POZOR





Hladina vody nesmí přesáhnout značku maximální výše hladiny.
Do vody v nádobce nic nepřidávejte.
Nepoužívejte alkalické nebo kyselé roztoky. Nepoužívejte fyziologický roztok.
Používejte pouze převařenou vychladlou pitnou vodu pokojové teploty. Neplňte nádobku vodou horkou
nebo ledovou.

Zapnutí přístroje před spaním
1. Masku si nasaďte podle návodu na její použití. Pokud byla aktivována funkce Auto ON Vaším
ošetřujícím lékařem, přístroj se spustí, jakmile začnete dýchat do masky.
2. V opačném případě, zapněte přístroj stisknutím tlačítka Zapnuto/vypnuto
. Turbína se
rozběhne a displej přístroje zobrazuje dodávaný tlak.
3. Pokud se na displeji objeví hlášení „MASKA ODPOJENA“, znamená to špatné připojení nebo
nasazení masky. Upravte nasazení masky tak, aby „nepodfukovala“, a na předním panelu stlačte
tlačítko Zapnuto/vypnuto, nebo tlačítko postupného nárůstu tlaku. Přístroj obnoví dodávku tlaku a
hlášení „MASKA ODPOJENA“ zmizí.
4. Lehněte si a umístěte hadici tak, aby mohla sledovat vaše pohyby ve spánku.
5. Symboly, které se mohou zobrazovat na displeji, jsou shrnuty v tabulce "Popis symbolů
zobrazovaných na displeji" na straně 12.
10  Použití
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6. Pokud je váš stroj vybaven nádobkou na vodu a pokud byla aktivována funkce vyhřívaného
zvlhčování, vyhřívaný zvlhčovač se spustí automaticky. Můžete zvýšit
nebo snížit
topný
výkon posunutím šipky na sloupcovém grafu pomocí pravého nebo levého ovládacího tlačítka, jak
je uvedeno níže.

VÝSTRAHA
Po odpojení proudu přebere zařízení shodný provozní režim, jaký předcházel odpojení (pohotovostní stav).

Vypnutí přístroje po probuzení
1. Sundejte si masku.
2. Na přístroji přidržte tlačítko Zapnuto/vypnuto
po dobu 2 sekund. Turbína se vypne, přístroj
je v pohotovostním stavu a na displeji se zobrazuje aktuální datum a čas.

Funkce odpojená maska
Pokud si sundáte masku, přístroj se automaticky přepne do pohotovostního režimu. Přístroj se vrátí
do normálního režimu, když si masku znovu nasadíte nebo pokud stisknete tlačítko Zapnuto/vypnuto
nebo tlačítko postupného nárůstu tlaku
. V opačném případě se stroj vypne po 30
minutách. Tato funkce může být využita v noci, pokud potřebujete vstát.

Přístup k informacím a nastavení přístroje
Čtyři tlačítka na předním panelu přístroje Vám umožňují zobrazit informace o nastavení přístroje,
posouvat se mezi různými stránkami, eventuelně v nich měnit některá nastavení.
Informace a nastavení přístroje, ať je přístroj zapnutý nebo v pohotovostním režimu, jsou rozčleněné
na několik stránek, které ukazují:
 nastavení přístroje týkající se Vaší léčby,
 obecná nastavení přístroje, např. datum a čas,
 údaje o uložených monitoracích,
 upozornění od ošetřujícího lékaře.

Popis stránky zobrazované na displeji
Každá zobrazená stránka obsahuje:
 první řádek neboli záhlaví stránky,
 až 4 řádky parametrů s jejich hodnotami,
 poslední řádek zobrazující symboly používané pro
změnu nastavení, posun na stránce, posun ze
stránky na stránku (bližší informace jsou v níže
uvedené tabulce "Popis symbolů zobrazovaných
na displeji").

DreamStar Duo, DuoST
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Popis symbolů zobrazovaných na displeji
Symbol

Popis

Symbol

Přístup k informacím o používání
přístroje.
Posun na následující stránku displeje.
Zvyšuje hodnotu zobrazenou na
displeji.

Přístup k nastavení přístroje.

Hodnoty zobrazené na displeji mohou
být měněny.

Posun na předchozí stránku displeje.
Snižuje hodnotu zobrazenou na
displeji.
V přístroji je aktivovaný vyhřívaný
zvlhčovač. Vyhřívané zvlhčování je
zapnuté.
Symbol bliká, pokud přístroj zjistil
problém s vyhřívaným zvlhčovačem.
Zobrazení na displeji je pouze
informativní a hodnoty nelze měnit.

Zvoleno.

Nezvoleno.

ANO.
Postupný nárůst tlaku.
Symbol bliká, jestliže je zvolen nárůst
tlaku, avšak ještě není aktivní.

NE.

V přístroji je vyhřívaný zvlhčovač.
Symbol se zobrazí, když je vypnuté
zvlhčování nebo když je přístroj
napájen z baterie.

C
Vt
ÚNIK

Popis

Indikace režimu CPAP.

Indikátor detekce dýchání (u přístrojů
DreamStar™ DuoST nebo DreamStar™
DuoST Evolve.

B

Okamžitý průtok.
Ukazatel hladiny úniku.
Zobrazuje OK, +, ++, +++, ++++.
Upozornění. Symbol bliká, když je
přednastavené upozornění od lékaře
aktivní.
Přístroj zjistil vadu funkce.
Symbol se zobrazuje střídavě
s kódem chyby.
Indikace, že je přístroj připojen
k baterii.

Indikace režimu BiPAP (přístroj
dodává dvě úrovně tlaku).
Indikátor probíhající monitorace.

DD/MM/RRRR

Data zobrazená přístrojem mají
formát den/měsíc/rok.
Indikace vložené paměťové karty.
Symbol bliká, když není paměťová
karta funkční.
Indikace připojeného dálkového
ovládání.

Popis nastavení přístroje DreamStar™ Duo / Duo Evolve, je uveden na straně 14.
Popis nastavení přístroje DreamStar™ DuoST / DuoST Evolve, je uveden na straně 19.
Nabídka informací o používání přístrojů je popsána na straně 24.
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Funkce dostupné na přístrojích
Přístroje mohou pracovat buď v režimu CPAP, kdy dodávají konstantní tlak, nebo v režimu BiPAP, kdy
dodávají dvě hodnoty pozitivní tlak (inspirační a exspirační). Model ST nabízí navíc řízené dýchání při
zástavě dechu.
Přístroje mají integrovaný síťový napájecí zdroj a mohou být vybaveny vyhřívaným zvlhčovačem
(konfigurace Evolve). Vyhřívaný zvlhčovač může aktivovat nebo deaktivovat Váš ošetřující lékař.
Funkce „Upozornění pro pacienta“ slouží k připomenutí úkonů souvisejících s používáním Vašeho
přístroje. Jde např. o výměnu filtru vzduchu nebo masky, kontrolu přístroje nebo uložení proběhlých
monitorací na paměťovou kartu. Tato funkce je stejná u všech přístrojů a je popsána v kapitole
„Upozornění pro pacienta“ na straně 24.

Funkce postupného nárůstu tlaku
V režimu CPAP se postupný nárůst tlaku používá k tomu, aby Vám usnadnil usnutí. Když je aktivován,
dodává přístroj po zapnutí nejprve nízký „výchozí tlak“, ten se postupně zvyšuje, až dosáhne hodnoty
„léčebného tlaku“, který určil Váš lékař. Tento tlak pak přístroj dodává beze změny až do vypnutí.
V režimu BiPAP dodává přístroj nejprve nízký „výchozí tlak“, ten pak postupně zvyšuje, až dosáhne
hodnot předepsaného inspiračního a exspiračního tlaku. Tyto tlaky pak dodává až do vypnutí.

Pressure Alter (povolení změny léčebného tlaku)
Když je tato funkce povolena, můžete si změnit léčebný tlak o  1 cmH2O. Aktivovat ji může Váš
ošetřující lékař.

Poznámka:
tato funkce je na přístrojích dostupná pouze v režimu CPAP.

Přemisťování a převoz přístroje
Odpojte přístroj od sítě. Poté odpojte masku, hadici a eventuální další příslušenství. Uložte je do
brašny, ve které Vám byl přístroj dodán.

Přístroje DreamStar™ nebo DreamStar™ Evolve se zadním krytem
Nejprve musíte vyjmout zadní kryt. Ten oddělíte od přístroje tak, že na horní ploše přístroje zatlačíte
na nápis "Push". Pak zadní kryt vyklopte směrem dozadu a vyjměte jej z přístroje. Přístroj a zadní kryt
uložte do kapes brašny k tomu určených.

Přístroj DreamStar™ Evolve s nádržkou
Nejprve musíte vyjmout nádobku s vodou a vyprázdnit ji. Nádobku oddělíte od přístroje tak, že na
horní ploše přístroje zatlačíte na nápis "Push". Pak nádobku vyklopte směrem dozadu a vyjměte ji
z přístroje. Rozeberte ji podle instrukcí v kapitole „Čištění a údržba“ na straně 27 a dokonale ji
vyprázdněte. Přístroj a nádobku uložte odděleně do kapes brašny k tomu určených.
POZOR
Před přemístěním nebo přepravou přístroje musíte nádobku zvlhčovače dokonale vyprázdnit, aby se zamezilo
možnému vniknutí vody do přístroje. Ta by mohla v přístroji způsobit neodstranitelné škody.

DreamStar Duo, DuoST
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Paměťová karta
Paměťová karta slouží pro zálohování dat uložených v přístroji (informace o proběhlých monitoracích)
nebo pro úpravu nastavení Vašeho přístroje. Pokud se paměťová karta používá, řiďte se pokyny
Vašeho ošetřujícího lékaře.
Pro veškeré manipulace s kartou musí být přístroj v klidovém režimu (tj. pokud je zapnutý a turbína
běží, musíte stlačit na 2 sekundy tlačítko Zapnuto/vypnuto).
Vložte kartu do přístroje (konektor paměťové karty je na levém boku přístroje). Na displeji se objeví
v pravé části záhlaví symbol
. Pokud symbol bliká, je karta zasunuta špatně, opačně, nebo je
vadná. Kartu vysuňte a zasuňte ji do přístroje správně. Pokud symbol stále bliká, spojte se s Vaším
ošetřujícím lékařem a domluvte se na dalším postupu.

Úprava nastavení přístroje
Pokud Váš ošetřující lékař nahrál na kartu nové nastavení Vašeho přístroje, toto se do něj přenese
automaticky, když vložíte kartu do přístroje. Když je nastavení přeneseno, objeví se na displeji
informace, že můžete kartu vyjmout. Kartu vyjměte, přístroj je nastaven s novými hodnotami.
Pozn.: po přenosu nastavení do Vašeho přístroje nelze s kartou již přístroj znovu nastavovat a je
nutné předat kartu ošetřujícímu lékaři způsobem, který jste si domluvili.

Uložení informací o používání přístroje
Vložte kartu, kterou Vám dal Váš ošetřující lékař, do přístroje. Přenos dat na kartu (Download) se
spustí automaticky. Pruh indikující průběh přenosu umožňuje sledovat celý proces. Po skončení
přenosu se na displeji objeví „DOWNLOAD UKONCEN. VYJMETE PAMETOVOU KARTU“. Kartu
vyjměte a zašlete ji Vašemu ošetřujícímu lékaři.

Poznámky:



Úprava nastavení přístroje nebo uložení informací o používání je možné jen v pohotovostním režimu
(tj. turbína přístroje neběží).
Dokud kartu z přístroje nevyjmete, nelze přístroj spustit ani nastavovat.
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Nastavení přístroje DreamStar™ Duo /
Duo Evolve
Přístup k nastavením
Pro přístup k nastavení přístroje stlačte Pravé tlačítko
ke zvolení symbolu
, který se
zobrazí na obrazovce, pouze pokud je přístroj v pohotovostním režimu. Na stránkách nastavení jsou
následující symboly:


Symbol

v dolní části stránky ukazuje, že zobrazené parametry není možné měnit.



Symbol

v dolní části stránky ukazuje, že zobrazené parametry je možné měnit:

o

Mezi zobrazenými parametry se můžete posouvat tlačítkem postupného nárůstu tlaku
Stlačte ho tolikrát, až je parametr, který chcete měnit, zvýrazněn.

o

Hodnotu můžete zvyšovat stlačením Pravého tlačítka
tlačítka
.

.

, nebo snižovat stlačením Levého

Pro návrat na záhlaví stránky stlačte tlačítko postupného nárůstu tlaku
poslední položka na stránce), nebo tlačítko Zapnuto/vypnuto

, (pokud je zvýrazněna

.

Pro přechod z jedné stránky na druhou stlačte Pravé tlačítko
, (nad ním je na displeji zobrazen
symbol
), které Vás posune na následující stránku. Pro přechod na předchozí stránku stlačte
Levé tlačítko

, (nad ním je na displeji zobrazen symbol

Nabídku opustíte stlačením tlačítka Zapnuto/vypnuto
sekundách nečinnosti.

).
, nabídka se také sama uzavře po 30

Poznámka:
Hodnoty na dále uvedených obrázcích slouží pouze jako příklad.

Krok 1 : Nastavení intenzity zvlhčování
Tato stránka se zobrazuje jen tehdy, když má přístroj zvlhčovač a je aktivováno vyhřívané zvlhčování.

V pohotovostním
režimu


Pohled na displej:


Stlačte


Stránka se změní:


Zvyšte

pro aktivaci
nastavení.

Stlačte

 Stlačte

nebo

 Stlačte

pro přechod na další stránku.

nebo snižte
intenzitu zvlhčování
pomocí
Pravého
nebo
Levého tlačítka.

pro návrat do záhlaví.

Poznámka:
Pokud je přístroj napájen z baterie, nelze použít funkci vyhřívaného zvlhčování (viz odstavec „Napájení
z baterie nebo zásuvky zapalovače v automobilu„ na straně 9).

DreamStar Duo, DuoST
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Krok 2 : Nastavení parametrů
V režimu CPAP
Tato stránka se zobrazí jen tehdy, pokud Vám Váš ošetřující lékař povolil postupný nárůst tlaku
a/nebo možnost měnit léčebný tlak (funkce Pressure Alter).

Pohled na displej:


Stlačte


Stránka se změní:


Zvyšte
nebo snižte
hodnotu pomocí Pravého nebo
Levého tlačítka. Nakonec stlačte

tolikrát, až
bude
zvýrazněna
hodnota,
kterou chcete
měnit.

pro posun na další řádek.

 Stlačte

(pokud jste na konci stránky) nebo

 Stlačte

pro přechod na další stránku.

pro návrat do záhlaví.

Výchozí tlak: tlak, který přístroj dodává na počátku postupného nárůstu tlaku.
Čas nárůstu: doba, po kterou se bude zvyšovat tlak z výchozího tlaku na tlak léčebný.
Tlak: léčebný tlak, který můžete změnit o 1 cm H2O, pokud Vám Váš ošetřující lékař aktivoval funkci
Pressure Alter.

V režimu BiPAP
Tato stránka se zobrazí jen tehdy, pokud Vám Váš ošetřující lékař povolil postupný nárůst tlaku.

Pohled na displej:


Stlačte


Stránka se změní:

tolikrát, až bude
zvýrazněna
hodnota, kterou
chcete měnit.

 Stlačte

(pokud jste na konci stránky) nebo

 Stlačte

pro přechod na další stránku.


Zvyšte
nebo snižte
hodnotu pomocí Pravého nebo
Levého tlačítka. Nakonec stlačte
pro posun na další řádek.

pro návrat do záhlaví.

Výchozí tlak: tlak, který přístroj dodává na počátku postupného nárůstu tlaku.
Čas nárůstu: doba, po kterou se bude zvyšovat tlak z výchozího tlaku na inspirační pozitivní tlak IPAP
a expirační pozitivní tlak EPAP.
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Krok 3 : Zobrazení parametrů nastavených lékařem
V režimu CPAP

Pohled na displej:
Terap. tlak: léčebný tlak předepsaný Vaším lékařem.
Pressure Alter: symbol
Vás informuje, že tuto funkci lékař povolil.
Max. čas nárůstu: Maximální čas nárůstu tlaku nastavený lékařem.

 Stlačte

pro přechod na další stránku.

V režimu BiPAP
Funkce Pressure Alter v režimu BiPAP neexistuje.

Pohled na displej:
Max. čas nárůstu.: maximální doba nárůstu tlaku nastavená Vaším
lékařem.
EPAP: nastavený exspirační tlak (nízká úroveň tlaku pro výdech).
IPAP: nastavený inspirační tlak (vysoká úroveň tlaku pro nádech).

 Stlačte

pro přechod na další stránku.


Pohled na displej:
Náběh tlaku: doba, za kterou přejde přístroj z tlaku EPAP na tlak IPAP,
nastavená Vaším lékařem.
Insp. citlivost: citlivost detekce začátku nádechu nastavená lékařem.
Exp. citlivost: citlivost detekce začátku výdechu nastavená lékařem.

 Stlačte

pro přechod na další stránku.

Krok 4 : Zobrazení upozornění
Tato stránka se zobrazí jen tehdy, když Vám ošetřující lékař nastavil alespoň jedno upozornění,
(např. na výměnu filtru nebo masky).

Pohled na displej:
Datum, kdy Vás přístroj upozorní, je uvedeno vpravo, vedle důvodu
upozornění.

 Stlačte

pro přechod na další stránku.

DreamStar Duo, DuoST
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Krok 5 : Nastavení času
Nastavit čas je možné pouze v pohotovostním režimu.

Pohled na displej:


Stlačte


Stránka se změní:


Zvyšte
nebo snižte
hodnotu pomocí Pravého nebo
Levého tlačítka. Nakonec stlačte

tolikrát, až
bude
zvýrazněna
hodnota,
kterou chcete
měnit.

pro posun na další řádek.

 Stlačte

(pokud jste na konci stránky), nebo

 Stlačte

pro přechod na další stránku.

pro návrat do záhlaví.

Krok 6 : Různá nastavení

Pohled na displej:


Stlačte


Stránka se změní:

tolikrát, až
bude
zvýrazněna
hodnota,
kterou chcete
měnit.


Jazykovou verzi přístroje můžete
změnit
postupným
stisknutým
Pravého nebo Levého tlačítka, pokud
Vám to umožnil Váš ošetřující lékař
Poté stlačte
a můžete nastavit
kontrast displeje.
Zvyšujte
nebo snižujte
hodnotu kontrastu pomocí Pravého
nebo Levého tlačítka.
Symbol
ukazuje, že funkce
Auto ON nebyla Vaším ošetřujícím
lékařem aktivována.

Auto ON: funkce umožňující spustit přístroj automaticky bez potřeby stisknout tlačítko
Zapnutí/vypnutí.
 Stlačte

(pokud jste na konci stránky), nebo

 Stlačte

pro opuštění nabídky.
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pro návrat do záhlaví.
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Nastavení přístroje DreamStar™ Duo
ST / Duo ST Evolve
Přístup k nastavením
Pro přístup k nastavení přístroje stlačte Pravé tlačítko
ke zvolení symbolu
, který se
zobrazí na obrazovce, pouze pokud je přístroj v pohotovostním režimu. Na stránkách nastavení jsou
následující symboly:


Symbol

v dolní části stránky ukazuje, že zobrazené parametry není možné měnit.



Symbol

v dolní části stránky ukazuje, že zobrazené parametry je možné měnit:

o

Mezi zobrazenými parametry se můžete posouvat tlačítkem postupného nárůstu tlaku
Stlačte ho tolikrát, až je parametr, který chcete měnit, zvýrazněn.

o

Hodnotu můžete zvyšovat stlačením Pravého tlačítka
tlačítka
.

.

, nebo snižovat stlačením Levého

Pro návrat na záhlaví stránky stlačte tlačítko postupného nárůstu tlaku
poslední položka na stránce), nebo tlačítko Zapnuto/vypnuto

, (pokud je zvýrazněna

.

Pro přechod z jedné stránky na druhou stlačte Pravé tlačítko
, (nad ním je na displeji zobrazen
symbol
), které Vás posune na následující stránku. Pro přechod na předchozí stránku stlačte
Levé tlačítko

, (nad ním je na displeji zobrazen symbol

Nabídku opustíte stlačením tlačítka Zapnuto/vypnuto
sekundách nečinnosti.

).
, nabídka se také sama uzavře po 30

Poznámka:
Hodnoty na dále uvedených obrázcích slouží pouze jako příklad.

Krok 1 : Nastavení intenzity zvlhčování
Tato stránka se zobrazuje jen tehdy, když má přístroj zvlhčovač a je aktivováno vyhřívané zvlhčování.

V pohotovostním
režimu


Pohled na displej:


Stlačte


Stránka se změní:


Zvyšte

pro aktivaci
nastavení.

Stlačte

 Stlačte

nebo

 Stlačte

pro přechod na další stránku.

nebo snižte
intenzitu zvlhčování
pomocí
Pravého
nebo
Levého tlačítka.

pro návrat do záhlaví.

Poznámka:
Pokud je přístroj napájen z baterie, nelze použít funkci vyhřívaného zvlhčování (viz odstavec „Napájení
z baterie nebo zásuvky zapalovače v automobilu„ na straně 9).

DreamStar Duo, DuoST
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Krok 2 : Nastavení parametrů
V režimu CPAP
Tato stránka se zobrazí jen tehdy, pokud Vám Váš ošetřující lékař povolil postupný nárůst tlaku
a/nebo možnost měnit léčebný tlak (funkce Pressure Alter).

Pohled na displej:


Stlačte


Stránka se změní:


Zvyšte
nebo snižte
hodnotu pomocí Pravého nebo
Levého tlačítka. Nakonec stlačte

tolikrát, až
bude
zvýrazněna
hodnota,
kterou chcete
měnit.

pro posun na další řádek.

 Stlačte

(pokud jste na konci stránky) nebo

 Stlačte

pro přechod na další stránku.

pro návrat do záhlaví.

Výchozí tlak: tlak, který přístroj dodává na počátku postupného nárůstu tlaku.
Čas nárůstu: doba, po kterou se bude zvyšovat tlak z výchozího tlaku na tlak léčebný.
Tlak: : léčebný tlak, který můžete změnit o 1 cm H2O, pokud Vám Váš ošetřující lékař aktivoval funkci
Pressure Alter

V režimu BiPAP
Tato stránka se zobrazí jen tehdy, pokud Vám Váš ošetřující lékař povolil postupný nárůst tlaku.

Pohled na displej:


Stlačte


Stránka se změní:

tolikrát, až bude
zvýrazněna
hodnota, kterou
chcete měnit.

 Stlačte

(pokud jste na konci stránky) nebo

 Stlačte

pro přechod na další stránku.


Zvyšte
nebo snižte
hodnotu pomocí Pravého nebo
Levého tlačítka. Nakonec stlačte
pro posun na další řádek.

pro návrat do záhlaví.

Výchozí tlak: tlak, který přístroj dodává na počátku postupného nárůstu tlaku.
Čas nárůstu: doba, po kterou se bude zvyšovat tlak z výchozího tlaku na inspirační pozitivní tlak IPAP
a expirační pozitivní tlak EPAP.
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Krok 3 : Zobrazení parametrů nastavených lékařem
V režimu CPAP

Pohled na displej:
Terap. tlak: léčebný tlak předepsaný Vaším lékařem.
Pressure Alter: symbol
Vás informuje, že tuto funkci lékař povolil.
Max. čas nárůstu: Maximální čas nárůst tlaku nastavený lékařem.

 Stlačte

pro přechod na další stránku.

V režimu BiPAP
Funkce Pressure Alter v režimu BiPAP neexistuje.

Pohled na displej:
Max. čas nárůstu: Maximální čas nárůst tlaku nastavený Vaším lékařem.
EPAP : nastavený exspirační tlak (nízká úroveň tlaku pro výdech).
IPAP : nastavený inspirační tlak (vysoká úroveň tlaku pro nádech).

 Stlačte

pro přechod na další stránku.


Pohled na displej:

 Stlačte

Řízené dechy: frekvence, se kterou, pokud přestanete dýchat, přístroj
pravidelně zvyšuje a snižuje tlak.
I :E: poměr mezi dobou nádechu a výdechu.
Náběh tlaku: doba, za kterou přejde přístroj z tlaku EPAP na tlak IPAP.
Vše nastaveno Vaším ošetřujícím lékařem.

pro přechod na další stránku.


Pohled na displej:
Insp. citlivost: citlivost detekce začátku nádechu nastavená lékařem.
Exp. citlivost: citlivost detekce začátku výdechu nastavená lékařem.

 Stlačte

pro přechod na další stránku.

DreamStar Duo, DuoST
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Krok 4 : Zobrazení upozornění
Tato stránka se zobrazí jen tehdy, když Vám ošetřující lékař nastavil alespoň jedno upozornění, (např.
na výměnu filtru nebo masky).

Pohled na displej:
Datum, kdy Vás přístroj upozorní, je uvedeno vpravo, vedle důvodu
upozornění.

pro přechod na další stránku.

 Stlačte

Krok 5 : Nastavení času
Nastavit čas je možné pouze v pohotovostním režimu.








Pohled na displej:

Stlačte

Stránka se změní:
Zvyšte
nebo snižte
hodnotu pomocí Pravého nebo
Levého tlačítka. Nakonec stlačte

tolikrát, až
bude
zvýrazněna
hodnota,
kterou chcete
měnit.

pro posun na další řádek.

 Stlačte

(pokud jste na konci stránky), nebo

 Stlačte

pro přechod na další stránku.

pro návrat do záhlaví.

Krok 6 : Různá nastavení

Pohled na displej:


Stlačte


Stránka se změní:

tolikrát, až
bude
zvýrazněna
hodnota,
kterou chcete
měnit.


Jazykovou verzi přístroje můžete
změnit
postupným
stisknutým
Pravého nebo Levého tlačítka,
pokud Vám to umožnil Váš
ošetřující lékař
Poté stlačte
a můžete
nastavit kontrast displeje.
Zvyšujte
nebo snižujte
hodnotu kontrastu pomocí Pravého
nebo Levého tlačítka.
Symbol
ukazuje, že funkce
Auto ON nebyla Vaším ošetřujícím
lékařem aktivována.
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Auto ON : funkce umožňující spustit přístroj automaticky bez potřeby stisknout tlačítko
Zapnutí/vypnutí.
 Stlačte

(pokud jste na konci stránky), nebo

 Stlačte

pro opuštění nabídky.

DreamStar Duo, DuoST

pro návrat do záhlaví.
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Další informace
Informace o používání přístroje
Když je přístroj v pohotovostním režimu, stiskněte Levé tlačítko
obrazovce: objeví se informace o používání přístroje.

ke zvolení symbolu

na


Pohled na displej:

Celkem zapnut: celková doba, po kterou byl přístroj zapnutý.
Celkem použit: celková doba, po kterou zapnutý přístroj detekoval dýchání
do masky.
Celkem monitorací: celkový počet monitorací (jedna monitorace je období
mezi zapnutím a vypnutím přístroje) uložených v paměti.

pro přechod na následující stránku.

 Stlačte


Zobrazí se poslední
monitorace:

Celkem používán: doba, po kterou zapnutý přístroj detekoval dýchání do
masky v rámci poslední monitorace.
Průměrná dechová frekvence: průměrná dechová frekvence v průběhu
poslední monitorace.
Průměrný únik: indikátor průměrného úniku vzduchu z masky. Zobrazuje OK,
+,++,+++ a ++++.
Datum a čas spuštění monitorace se zobrazuje v pravém horním rohu
displeje.

Na displeji je možné zobrazit 5 posledních monitorací, od poslední po nejstarší.
 Pro posun na další monitoraci stlačte Pravé tlačítko
 Stlačte tlačítko Zapnuto/vypnuto

.

, zobrazení informací se ukončí.

Poznámka:
Stránky s monitoracemi se zobrazí pouze tehdy, když je přístroj v pohotovostním režimu a byla uložena
alespoň jedna monitorace.

Upozornění pro pacienta
Tato funkce je stejná u všech přístrojů řady DreamStar.
Když je upozornění pro pacienta aktuální, změní se symbol přístupu k informacím
(na displeji
vlevo dole) na blikající symbol obálky
Po
stisknutí
tlačítka
umístěného
pod
blikajícím
symbolem
.
se zobrazí seznam upozornění, jak je znázorněno v následujícím příkladu.










Pohled na displej:

Stlačte

Stránka se změní:

Stiskněte pravé tlačítko pro
odpověď Ano
nebo
levé tlačítko pro odpověď Ne
.
Nakonec
stlačte

Stlačte

tolikrát, až se
posunete na
požadované
upozornění.

 Stlačte

na konci stránky nebo

 Stlačte

pro opuštění nabídky.
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pro posun na další
upozornění.

pro návrat do záhlaví.
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Použití s doplňováním kyslíku
(volitelný)
Tato strana se Vás týká pouze v případě, že Vám bylo používání kyslíku předepsáno.
VÝSTRAHA








Při používání kyslíku bezpodmínečně dodržujte instrukce zdravotníků a techniků, kteří Vám kyslík dodávají.
Doporučujeme umisťovat zdroje kyslíku nejméně jeden metr od zařízení.
Při používání kyslíku nekuřte.
Kyslík se nesmí přivádět ke vstupnímu otvoru vzduchu přístroje. Pro připojení používejte výhradně
kyslíkový adaptér.
Bezpodmínečně dodržujte postup zapnutí a vypnutí přístroje.
Když přístroj DreamStar vypnete nebo přestane fungovat, zastavte ihned přívod kyslíku. Pokud se přívod
kyslíku při vypnutém přístroji neuzavře, může se kyslík dodávaný do masky dostat také do hadice a do
přístroje, kde se může hromadit s rizikem jeho vznícení.
Maximální průtok kyslíku nesmí překročit 12 l/min.

POZOR
Při stálém průtoku kyslíku bude jeho koncentrace ve vdechovaném vzduchu kolísat podle nastavení tlaku, dýchání pacienta,
typu masky a event. úniku směsi při netěsnosti masky. Platí to pro většinu přístrojů CPAP.

Instalace s kyslíkovým adaptérem (volitelný).
V případě přídavného zdroje kyslíku je nutno používat klapku proti zpětnému chodu vybavenou
zvláštním ventilem, který brání hromadění kyslíku v přístroji.
Tuto klapku je nutno nainstalovat mezi zařízení a okruh pacienta.
Při instalaci, čištění a údržbě této klapky se řiďte pokyny výrobce.

Zapnutí a vypnutí přístroje při dodávce kyslíku
1. Aby se předešlo vniknutí kyslíku do přístroje DreamStar, je důležité, aby byl přístroj v chodu
a vytvářel na výstupu proud vzduchu dříve, než bude otevřen přívod kyslíku.
2. Aby se zabránilo vniknutí kyslíku do přístroje při jeho vypnutí, je nutné uzavřít přívod kyslíku dříve,
než vypnete přístroj DreamStar.

DreamStar Duo, DuoST
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Používání otočného výstupního
ramene (volitelné)
Výstupní rameno otočné o 70° s průměrem 22 mm je příslušenstvím pro zařízení řady DreamStar™,
které má za cíl zlepšit pohodlí při používání přístroje, k němuž je připojeno.
Skládá se z kloubové trubice upevněné k patce a lze jím otáčet po svislé ose ( ).

Instalace
POZOR
Otočné výstupní rameno čistěte před prvním použitím podle pokynů v následujícím odstavci.
Nasadíte je tak, že připojíte patku k výstupnímu konektoru přístroje a kloubovou trubici ke koncovce
okruhu pacienta ().

①

②
Koncovka okruhu
pacienta
Kloubová
trubice

Patka

Otočné výstupní
rameno
Výstupní
konektor

Měsíční čištění
POZOR



Nepoužívejte agresivní čisticí přípravky.
Nesterilizujte.




Odpojte otočné výstupní rameno od okruhu pacienta.
Vyčistěte vnější stranu otočného výstupní ramene vlhkým hadříkem, ubrouskem namočeným ve
vodě s kapkou jemného čisticího přípravku.
Odstraňte zbytky saponátu tak, že tuto činnost zopakujete novým hadříkem či ubrouskem, který
namočíte jen ve vodě.
Otočné výstupní rameno zcela vysušte pomocí suchého hadříku či ubrousku.
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Čištění a údržba
Při čištění masky a hadice postupujte podle informací obsažených v návodu, který jste s nimi
obdrželi.
VÝSTRAHA
Před čištěním odpojte přístroj od napájení, sejměte hadici a vyndejte nádobku zvlhčovače.

POZOR
Pro čištění používejte produkty k tomu určené.
Nepoužívejte agresivní detergenty, houbičky s hrubým povrchem nebo kartáčky s tvrdými štětinami.




Denně
Nádobka na vodu (pokud má přístroj zvlhčovač) :
Vylijte vodu z nádobky a vypláchněte ji čistou vodou.
Nechte ji odkapat a uschnout mimo dosah slunečních paprsků.




Týdně
Nádobka na vodu (pokud má Váš přístroj zvlhčovač) :
Rozeberte nádobku:



o

Vyjměte nádobku z přístroje.

o

Uvolněte víko nádobky tak, že zatlačíte na centrální jazýček a víko otočíte směrem dozadu .

o

Oddělte víko od základny nádobky.

o

Vylijte vodu, která zbyla v nádobce.

o

Pro vyjmutí vnitřní rourky  :
1 : Jemně zatlačte na klips (A), aby se uvolnil z blokovacího mechanizmu (B).
2 : Za stálého tlaku zvolna táhněte rourku směrem k Vám, aby se vysunula z víka.

①

②
Ploška pro manipulaci

Vnitřní rourka
Víko

Těsnění
Základna
Jazýček

DreamStar Duo, DuoST
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③






Jednotlivé části nádobky  vyčistěte vlažnou vodou s jemným
detergentem (např. použijte 3 kapky mycího prostředku na nádobí
rozpuštěné ve vodě).
Poté vše důkladně opláchněte, aby se vypláchl veškerý detergent.
Nechte vše odkapat a uschnout mimo dosah slunečních paprsků.

④


Když je vše suché, smontujte nádobku:
o
o
o

Vnitřní rourku nasuňte do otvorů ve víku a zkontrolujte, že dobře
„sedí“.
Víko umístěte na základnu nádobky  a překlopte je dopředu.
Zatlačte na „plošku pro manipulaci“, až víko zaklapne.
Naplňte nádobku vodou a vložte ji do přístroje.

Poznámka:




Jednotlivé části nádobky můžete také čistit v myčce nádobí (při maximální teplotě 60°C).
Nenechávejte v nádobce nevylitou vodu, zabráníte tak pomnožení bakterií.

Omyvatelný vstupní filtr vzduchu:



Vyjměte držák filtru  z přístroje tak, že za něj zatáhnete směrem k sobě .
Z držáku vyjměte filtr .
①

②
Držák filtru

Držák filtru

③
Filtr

Držák
filtru








Filtr i držák umyjte ve vlažné vodě s jemným detergentem (např. jedna kapka prostředku na mytí
nádobí na filtr a na držák).
Vše důkladně opláchněte, aby se zcela odstranil detergent.
Nechte vše vyschnout:
o

Filtr stlačte jako sendvič v čistém froté ručníku, zbytky vlhkosti nechte vyschnout mimo dosah
slunečních paprsků.

o

Nechte odkapat držák filtru.

Když je vše suché, vložte filtr do držáku a držák zasuňte zpět do přístroje. Nepoužívejte filtr, který
není dostatečně suchý.
Na přístroj nasaďte zadní kryt nebo nádobku.
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Měsíčně
Vlastní přístroj:




Kryt přístroje čistěte hadříkem lehce navlhčeným ve vodě s příměsí jemného detergentu (např.
jedna kapka).
Povrch otřete hadříkem navlhčeným v čisté vodě, aby se odstranily zbytky detergentu.
Přístroj nakonec osušte suchým hadříkem.

Filtr vstupního vzduchu:



Specielní jemný filtr nabízený jako příslušenství na objednávku nelze prát či jinak čistit. Musí být
vyměněn jednou za měsíc nebo častěji, pokud je viditelně zanesen.
Filtry měňte systematicky jakmile jsou potrhané nebo znečištěné, nebo pokud se na displeji
přístroje objevila výzva k jejich výměně.

Nádobka (pokud má Váš přístroj zvlhčovač):




Když je nádobka rozebrána a vyčištěna, můžete ji namočit na 15 minut do roztoku složeného
z jednoho objemového dílu octa a 9 objemových dílů vody.
Poté vše důkladně opláchněte pitnou vodou, aby se odstranily zbytky octa.
Nechte odkapat a vyschnout mimo dosah slunečních paprsků.
VÝSTRAHA







Nepoužívejte rozprašovač s čistícím prostředkem. Zbytky čistícího prostředku by se mohly dostat do
nasávacího otvoru, vstupního filtru vzduchu, výstupu vzduchu, event. i dovnitř přístroje a mohly by způsobit
podráždění dýchacích cest.
Nikdy nesmíte použít dezinfekci (např. Savo, tj. vodný roztok chlornanu sodného) v koncentraci vyšší než
0,1%. Např.: smíchejte 200 ml roztoku o koncentraci 2,6 % do 5 litrů studené vody.
Nikdy nepoužívejte přístroj bez toho, aniž zkontrolujete, zda má vstupní filtr vzduchu.
Před připojením přístroje k napájecímu napětí zkontrolujte, zda je deska s topným tělesem dokonale suchá.

DreamStar Duo, DuoST
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Problémy a jejich odstranění
Užitečné rady
Problém

Možná příčina

Návrh řešení

Pocit chladu
v nose.

Teplota v místnosti je
příliš nízká.
Dodávaný vzduch je
příliš chladný.
Reakce na proud
vzduchu a tlak.
Vzduch je příliš suchý.

Zvyšte teplotu v místnosti.

Teče Vám z nosu.
Sucho v nose nebo
podrážděná sliznice
nosu nebo
nosohltanu.

Bolest v nose,
dutinách nebo
v uších

Chybějící voda
v nádobce zvlhčovače
(pokud jím je Váš
přístroj vybaven).
Zánět dutin nebo otok
sliznice nosu.

Popruhy masky jsou
Zčervenání kůže
v místech kontaktu s příliš utažené nebo má
maska nevhodnou
maskou.
velikost.
Alergická reakce na
součásti masky.
Únik vzduchu kolem
Suché nebo
masky.
podrážděné
spojivky.
Vstupní filtr vzduchu
Vzduch dodávaný
může být zanesený.
přístrojem je příliš
Otvor nasávání vzduchu
teplý.
je ucpaný.
Teplota v místnosti je
příliš vysoká.
Zdá se Vám, že tlak
je příliš velký.

Ještě jste si nepřivykli
na léčebný tlak.

Přístroj je nastavený
v režimu BiPAP.
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Umístěte hadici pod přikrývku, aby se snížily
tepelné ztráty.
Spojte se s Vaším ošetřujícím lékařem.
Použijte vyhřívané zvlhčování, pokud je jím Váš
přístroj vybaven. Zvyšte výkon zvlhčovače podle
instrukcí k Vašemu typu přístroje.
Zkontrolujte hladinu vody v nádobce. Pokud je
třeba, doplňte vodu podle instrukcí uvedených v
kapitole
"Naplnění
nádobky
(přístroj
se
zvlhčovačem)" na straně 10.
Obraťte se neprodleně na svého ošetřujícího
lékaře.
Povolte popruhy. Pokud se stav nezlepší, domluvte
se se svým ošetřujícím lékařem. Je možné, že
potřebujete
jinou
velikost
masky.
Přestaňte masku používat. Obraťte se na Vašeho
ošetřujícího lékaře.
Změňte polohu masky. Pokud se situace nezlepší,
domluvte se se svým ošetřujícím lékařem na jiné
velikosti masky.
Vyčistěte nebo vyměňte filtr vzduchu (viz kapitola
„Čištění a údržba“ na straně 27). Vzdalte od
přístroje veškeré prádlo nebo oblečení.
Snižte teplotu v místnosti. Ověřte, že přístroj není
umístěn v blízkosti tepelného zdroje. Hadici od
přístroje nezakrývejte.
Přivyknutí si na tlak v masce nějakou dobu trvá.
Použijte postupný nárůstu tlaku, když se chystáte
usnout (viz odstavec "Funkce postupného nárůstu
tlaku“na straně 13). Plně se uvolněte a dýchejte
klidně nosem.
Pokud se Vám zdá, že se tlak změnil, spojte se
s Vaším ošetřujícím lékařem, aby zkontroloval
nastavení přístroje.
Hodnoty tlaků byly nastaveny Vaším ošetřujícím
lékařem. Domluvte se s ním, jen on je může
změnit.
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Problém

Možná příčina

Přístroj nedodává
Je zapnutý postupný
správný tlak (údaj
nárůst tlaku.
na displeji se liší od
léčebného tlaku).
V režimu CPAP je
zapnutá funkce
Pressure Alter.
Znovu se objevují
Přístroj není správně
příznaky spánkové nastaven nebo má
apnoe.
vadu.
Změnil se tlak, který
potřebujete k léčbě.
Přístroj řady
Síťová šňůra není
DreamStar™
správně připojena
k přístroji.
se nezapne
V síťové zásuvce není
(na displeji se nic
napětí.
nezobrazí).

Přístroj řady
DreamStar™
nepracuje správně,
zdá se, že je rušen.
Zdá se, že
zvlhčovač neohřívá
vodu.

Pojistka uvnitř přístroje
je přerušená.
Silné elektromagnetické
rušení.

Intenzita zvlhčování je
nastavena na 0.
Topné těleso je
poškozeno.

Do přístroje byla
nalita voda.
V hadici nebo
v masce se
objevují kapičky
vody.

V nádobce na vodu
se objevují bělavé
usazeniny.

DreamStar Duo, DuoST

Hladina vody v nádobce
zvlhčovače je příliš
vysoká (je-li váš přístroj
vybaven zvlhčovačem).
Několik kapek vody je
zejména v zimě
normální.
Nadměrná kondenzace
vodních par.
Jedná se o vodní
kámen.

Návrh řešení
Zkontrolujte, zda je na displeji zobrazen symbol
postupného nárůstu tlaku. Postupný nárůst tlaku
vypněte postupem popsaným u konkrétního typu
přístroje.
Vypněte funkci Pressure Alter postupem popsaným
u konkrétního typu přístroje.
V obou případech se spojte se svým ošetřujícím
lékařem, který posoudí další postup.
Obraťte se neprodleně na svého ošetřujícího lékaře.
Překontrolujte spojení mezi přístrojem, síťovou
šňůrou a zásuvkou.
Pomocí jiného spotřebiče (např. lampy, rádia
a podobně) si ověřte přítomnost síťového napětí
v zásuvce.
Obraťte se na dodavatele.
Vzdalte přístroj od možných zdrojů rušení jako jsou
halogenové lampy, mobilní telefony, atd.

Jestliže je přístroj připojen k baterii, nemůže být
použita funkce vyhřívaného zvlhčování.
Nastavte intenzitu zvlhčování mezi 1 až 10 podle
instrukcí k nastavení konkrétního přístroje.
Překontrolujte, zda je na displeji zobrazen indikátor
vyhřívaného zvlhčovače a zda nebliká.
Jestliže indikátor bliká nebo není přítomen, spojte se
s dodavatelem.
Přístroj odpojte od sítě a nechte ho nejméně 24
hodin vyschnout. Teprve potom jej znovu připojte
k síti a ověřte, zda funguje normálně.
Překontrolujte, zda hladina vody v nádobce
nepřesahuje maximum, pokud ano, přebytek vody
vylijte.
Nastavte zvlhčení na nižší stupeň. Postupujte podle
instrukcí ke konkrétnímu přístroji.
Umístěte hadici od přístroje pod Vaši přikrývku.
Otřete usazeniny houbičkou s přípravkem na nádobí.
Ponechte nádobku namočenou v roztoku složeném
z jednoho objemového dílu octa a 9 objemových dílů
vody, jak je popsáno v kapitole „Čištění a údržba“ na
straně 27. Opláchněte ji důkladně pitnou vodou.
Zvenku ji otřete čistým hadříkem.
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Informativní hlášení
Hlášení

Možná příčina

Na displeji se zobrazí
nápis MASKA ODPOJENA.

Navrhované řešení
Zkontrolujte propojení mezi maskou, hadicí
a přístrojem. Toto hlášení zmizí, jakmile začnete
správně dýchat do masky, která bude správně
připojena, anebo když zmáčknete tlačítko
Zapnuto/vypnuto

nebo tlačítko pro postupný

nárůst tlaku
. Pokud nezjednáte nápravu,
přístroj se za 30 minut vypne.
Stlačte dvakrát po sobě tlačítko Zapnuto/vypnuto.
Zkontrolujte připojení hadice k přístroji. Pokud se
hlášení objeví znovu, spojte se s dodavatelem
přístroje nebo s Vaším ošetřujícím lékařem.

Na displeji se zobrazí
nápis VYSOKA
FREKVENCE.

Přístroj detekoval
příliš vysokou
dechovou
frekvenci.

ÚNIK : ++ (nebo +++ nebo
++++) je zobrazen na
displeji.

Zařízení detekuje
vysokou úroveň
úniku.

Upravte si masku, podložku masky a postroj dokud
vše nebude dobře sedět. Únik se musí snížit, dokud
se na obrazovce nezobrazí ÚNIK: OK.
Pokud chyba přetrvává, kontaktujte Vašeho
ošetřujícího lékaře.

Symbol
bliká ve
středu displeje střídavě se
zobrazením čísla chyby.

Přístroj zjistil
závadu funkce.

Přístroj odpojte od všech zdrojů napájení. Znovu jej
připojte a zapněte.
Pokud závada přetrvává, spojte se s dodavatelem.

Symbol
bliká
uprostřed stránky pro
nastavení intenzity
zvlhčování střídavě se
zobrazením čísla chyby.

Přístroj zjistil
závadu
zvlhčovače.

Přístroj odpojte od všech zdrojů napájení. Znovu jej
připojte a zapněte.
Pokud závada přetrvává, spojte se s dodavatelem.
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Technické údaje
Vlastnosti přístroje
Rozsah výstupního tlaku:
Přesnost:
Krok nastavení:
Nejvyšší ustálený mezní tlak na výstupu přístroje
za stavu jedné závady (PLSmax ):
Nejnižší ustálený mezní tlak na výstupu přístroje
za stavu jedné závady (PLSmin ):
Doba postupného nárůstu tlaku:
Přesnost:
Krok nastavení:
Hladina akustického tlaku měřená podle normy
ISO 80601-2-70:2015:
Odpor systému při průtoku vzduchu 60 l/min na
úrovni pacientského ústí za stavu výpadku
napájení:
Výstup tlakového vzduchu na straně pacienta:
Udávaná životnost výrobku:
Filtr vstupního vzduchu:

4 cmH2O až 20 cmH2O v režimu CPAP
3 cmH2O až 25 cmH2O v režimu BiPAP
± 0,5 cmH2O
po 0,5 cmH2O
30 cmH2O
≥ 0 cmH2O
0 až 45 minut
 1 minuta
po 5ti minutách
31 dBA se zvlhčovače
33 dBA bez zvlhčovačem
1,6 cmH2O bez zvlhčovače
1,9 cmH2O se zvlhčovačem
Kónické připojení o průměru 22 mm.
5 let (při běžném použití 8 hodin denně)
Filtr vzduchu s vysokou účinností (volitelný),
tkaninový pro jednorázové použití.
Filtr HEPA, účinnost 90% proti částicím > 3
mikrony.
Pěnový filtr vysoké hustoty (pro opakované použití),
účinnost 90% proti částicím > 20 mikronů.

Hodnoty určeny za podmínek ATPD (objem plynu vyjádřený jako suchý plyn za běžného atmosférického tlaku a
teploty).

Vlastnosti integrovaného zvlhčovače
Intenzita zvlhčování:
Doba ohřevu:
Pokles tlaku v závislosti na průtoku:

Compliance nádržky:
Maximální pracovní tlak:
Maximální teplota vzduchu na výstupu z
pacientské hadice:

> 10mgH2O/l při nastavení na maximum
a průtok < 60 l/min
< 45 minut
0,59 cmH2O při 1 l/s
0,73 cmH2O při 1 l/s s otočným výstupním
ramenem
14,2 ml/kPa (prázdná nádržka)
12,2 ml/kPa (plná nádržka)
20 cmH2O
43° C

Hodnoty určeny za podmínek ATPD (objem plynu vyjádřený jako suchý plyn za běžného atmosférického tlaku a
teploty).
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Pracovní podmínky pro přístroj a zvlhčovač
Tlak:
Teplota:
Relativní vlhkost:
Nadmořská výška:

730 hPa až 1060 hPa
+5°C až +40°C bez zvlhčovače
+5°C až +35°C se zvlhčovačem
10 % až 95 % bez kondenzace
cca 0  2 700 m

Podmínky pro přepravu a skladování
Tlak:
Teplota:
Relativní vlhkost:

500 hPa až 1060 hPa
-20°C až +60°C
až do 95 % bez kondenzace

Elektrické vlastnosti přístroje
Vestavěný univerzální síťový napájecí zdroj s odpojitelnou síťovou šňůrou (zástrčka se liší dle země
použití).
Vstupní napětí:
100 - 240 VAC (-15 %, +10 %), 50/60 Hz
Maximální příkon:
100VA při nastavení na maximum*
Odběr proudu při tlaku 20cmH2O s únikem 4mm: 130 mA eff. při 230 VA/50Hz
Stejnosměrné napájecí napětí (13 V)
Povolené rozpětí : 13V (-20%, +25%)
*Příkon závisí na typu přístroje. Přístroj DreamStar v konfiguraci Evolve, na kterém je aktivován vyhřívaný
zvlhčovač, má nejvyšší příkon.

Rozměry, hmotnosti a objemy
Rozměry (š x d x v) :
Rozměry brašny (š x d x v) :
Hmotnost:
Operativní objem (minimální objem vzduchu v
nádobce):
Použitelný objem nádobky na vodu:
Maximální hladina kapaliny:

cca 200 x 230 x 120 mm se zvlhčovačem
cca 260 x 350 x 150 mm
cca 1,5 kg se zvlhčovačem
cca 1,4 kg bez zvlhčovače
811 ml
300 ml
Vyznačena na nádobce.

Označení CE značkou
DreamStar™ Duo, DreamStar™ Duo Evolve : 2011.
DreamStar™ DuoST, DreamStar™ DuoST Evolve: 2011.
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Předepsané požadavky
Rizika spojená s tímto zdravotnickým zařízením byla vyhodnocena v souladu s normou ČSN EN ISO
14971:2012, zejména s ohledem na globální reziduální riziko.
Zařízení řady DreamStar™ splňuje požadavky následujících norem.
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích naposledy
pozměněná evropskou směrnicí 2007/47/ES
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických
zařízeních (OEEZ)
 ČSN EN 60601-1:2012: Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na
základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost
 ČSN EN 60601-1-2:2014: Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1-2: Všeobecné požadavky na
základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost – Skupinová norma: Elektromagnetické rušení –
Požadavky a zkoušky
 ISO 80601-2-70:2015: Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-70: Zvláštní požadavky na
základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro terapii spánkové apnoe
 ISO 80601-2-74:2017: Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-74: Zvláštní požadavky na
základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vybavení na zvlhčování dýchacích cest
 ISO 10651-6:2009: Plicní ventilátory pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky na základní
bezpečnost a základní vlastnosti - Část 6: Prostředky pro podporu ventilace v domácí péči,
v rámci určeného účelu použití při neinvazivní ventilaci pacientů nezávislých na ventilátoru.

Likvidace přístroje po skončení životnosti
V Evropské unii je tento přístroj považován za elektrické a elektronické zařízení tak, jak je difinováno
ve Směrnici 20012/19/ES, a musí být při likvidaci shromažďován a zpracován odděleně od domácího
odpadu tak, jak to ukazuje symbol přeškrtnuté popelnice (viz odstavec “Symboly na přístroji” na
straně 7).
V ostatních zemích musí být tento přístroj zlikvidován dle lokálních předpisů.
Nevhodný způsob likvidace přístroje po skončení jeho životnosti může poškodit životní prostředí.
Spojte se s dodavatelem přístroje.
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Dodavatel přístroje a servis:

Výrobce:

Výrobní závod:

SEFAM

SEFAM

144 AV CHARLES DE GAULLE

10 ALLEE PELLETIER DOISY

92200 NEUILLY SUR SEINE

54600 VILLERS-LES-NANCY

FRANCE

FRANCE
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