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Voordat u begint
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het DreamStar™ apparaat te gebruiken om de
gebruiksbeperkingen van de machine volledig te begrijpen.

Veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING:



























Wijst in deze gebruiksaanwijzing op gevaar op letsel of op het risico op
ongelukken voor u of derden.

De apparaten van het DreamStar™ gamma mogen uitsluitend op medisch voorschrift gebruikt worden. U
mag in geen geval de voorgeschreven instellingen zelf wijzigingen zonder de toestemming van uw medisch
team.
Gebruik het apparaat enkel volgens de aanbevolen richtlijnen zoals in deze gebruiksaanwijzing aangegeven
wordt. De raadgevingen in deze gebruiksaanwijzing vervangen de voorschriften van uw
gezondheidsspecialist niet.
Dit apparaat biedt geen ondersteuning aan de vitale functies.
De apparaten van het gamma mogen enkel gebruikt worden met de stroomkringen, maskers, aansluitingen
en accessoires die door een dokter aanbevolen worden of die door uw thuiszorgleverancier geleverd
worden. Controleer of u over de gebruiksaanwijzingen van alle accessoires beschikt en lees deze
aandachtig door.
Als u denkt dat het apparaat of één van de onderdelen ervan defect of versleten is of niet correct werkt,
gelieve dan contact op te nemen met uw zorgleverancier.
Probeer het apparaat niet te openen of er wijzigingen op aan te brengen (risico op elektrische schokken).
Het onderhoud aan dit apparaat mag uitsluitend door erkend en vakkundig personeel uitgevoerd worden.
Gelieve contact op te nemen met uw zorgleverancier.
Indien nodig, kan het apparaat van het stroomnet afgekoppeld worden door de voedingskabel uit het
stopcontact te halen. Deze moet echter wel toegankelijk blijven.
Als het apparaat aangesloten is op een stekkerdoos, mag geen extra stekkerdoos of verlengkabel op het
systeem aangesloten worden.
Sluit uitsluitend apparaten aan op de USB poort van uw apparaat die geleverd zijn door uw thuiszorg
leverancier.
Plaats het apparaat op een horizontale, stabiele ondergrond in een propere en droge omgeving. Gebruik het
apparaat niet als het naast of op een ander apparaat is geplaatst.
Zorg ervoor de luchtuitgang of de overige openingen van het apparaat of de slang niet per ongeluk of
opzettelijk te blokkeren. Dek het apparaat niet af en plaats het niet te dicht langs een muur. Breng geen
vloeistoffen of voorwerpen in de luchtuitgang aan.
Gelieve het apparaat en de voedingskabel ver van iedere waterbron te houden (risico op elektrocutie).
Gebruik het apparaat en de accessoires (voedingskabels) enkel wanneer ze droog en gebruiksklaar zijn.
Houd de voedingskabels ver van ieder warm oppervlak.
Wanneer u extra zuurstof gebruikt, volg dan nauwgezet de aanwijzigingen en veiligheidsinstructies over het
gebruik van zuurstof.
Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van ontvlambare dampen en gassen. Met name de verwarmde
bevochtiger mag niet gebruikt worden in de nabijheid van ontvlambare, verdovende middelen die
zelfstandig of gemengd met overige gassen gebruikt worden (ontploffingsgevaar).
Zodra het masker op zijn plaats zit, controleer dan of het apparaat lucht aanvoert. Het gat van de
expiratiepoort dat bij de interface hoort, mag nooit worden geblokkeerd daar het een constante
luchtstroom mogelijk maakt en het opnieuw inademen van koolzuurgas tot een minimum beperkt. Bij
werking van het apparaat zorgt frisse lucht vanuit het apparaat ervoor dat de uitgeademde lucht via het
interfaceexpiratiepoortgat kan wegvloeien. Wanneer het apparaat echter niet werkt, wordt onvoldoende
frisse lucht aangevoerd via het masker en kan de uitgeademde lucht mogelijk opnieuw worden ingeademd.
Als uitgeademde lucht langer dan enkele minuten opnieuw wordt ingeademd, kan dit in sommige situaties
tot verstikking leiden.
Als het apparaat defect is en als de patiënt een neusmasker draagt, is de weerstand van het apparaat laag
genoeg om de patiënt via de machine te kunnen laten uitademen ofwel is het voldoende dat hij zijn mond
opent. Als de patiënt uitgerust is met een gelaatsinterface, dient het masker voorzien te zijn van een
specifieke klep tegen verstikking.
Bij stroomstoringen of defecten aan het apparaat, verwijdert u het masker.
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Laat geen onnodig lange slangen op het bed liggen. Ze kunnen tijdens uw slaap rond uw hoofd of nek
verstrikt raken.
Houd het apparaat op afstand van kinderen, huisdieren of ongedierte.

Als het apparaat voorzien is van een reservoir:












Dient u uiterst voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van het reservoir om waterinsijpeling in de
machine te voorkomen dat onomkeerbare schade kan veroorzaken. Plaats de machine hiertoe op een
vlakke en stabiele ondergrond en kantel het niet.
De bevochtiger is uitgerust met een plaat die, net als de bodem van het reservoir, bij normale werking heet
kan worden. Vermijd deze onderdelen aan te raken.
Het reservoir dient voor het eerste gebruik of na een reparatie en vervolgens regelmatig gereinigd te
worden volgens de aanwijzingen beschreven in de paragraaf “Reiniging en Service” blz. 29.
Leeg het reservoir altijd alvorens het apparaat te verplaatsen of te transporteren.
Vul het reservoir op enige afstand van het apparaat om te voorkomen dat er water in de machine sijpelt.
Gebruik het apparaat niet bij waargenomen lekken van het reservoir veroorzaakt door bijvoorbeeld een
beschadigde pakking.
De verwarmde bevochtiger mag niet gebruikt worden bij kamertemperaturen van meer dan 35°C daar de
aan de patiënt verstrekte lucht in dit geval temperaturen van boven de 43°C kan bereiken wat kan leiden tot
irritatie of brandwonden aan de bovenste luchtwegen.
Het toevoegen van een bevochtiger kan de prestaties van dit apparaat beïnvloeden.
Gevaar op luchtlekken bij een onjuist uitgevoerde herplaatsing van het reservoir of de deksel. Hierdoor kan
de afgegeven druk afwijken van de voorgeschreven druk.

LET OP:







Wijst in deze gebruiksaanwijzing op het risico van beschadigingen aan dit
apparaat of aan andere apparaten.

Als het apparaat voorzien is van een deksel in plaats van een reservoir moet de functie verwarmde
bevochtiging uitgeschakeld worden. Het apparaat wordt anders onnodig verwarmd waarbij de bereikte
temperatuur echter geen gevaar vormt. Indien u toegang heeft tot deze instelling, dient u de waarde van het
warmteniveau op het minimum in te stellen en contact op te nemen met uw Thuiszorgleverancier.
Let er op dat het apparaat zodanig geplaatst wordt dat niemand ertegen kan stoten of met de voeten in de
voedingskabel verwikkeld kan raken.
Als het apparaat op de grond staat, let er dan op dat er geen stof, beddengoed, kledij of eender welke
andere voorwerpen die de luchttoevoer kunnen belemmeren, in de buurt liggen.
De werking van het apparaat van het DreamStar™ gamma kan, net als alle overige elektrische medische
apparatuur, verstoord worden door draagbare of mobiele RF communicatie-uitrustingen.
Na opslag of vervoer moet u controleren of aan alle gebruiksvoorwaarden zoals vermeld in de handleiding
is voldaan voor u het apparaat gebruikt.

Aanbevolen Gebruik
De apparaten van het DreamStar™, DreamStar™ DuoST (en hun equivalenten in Evolve configuratie),
zijn bedoeld voor niet-invasieve ventilatie voor patiënten die meer dan 30 kilo wegen en lijden aan
ademhalingsinsufficiëntie of het Slaapapneu Syndroom (SAS), maar die spontaan kunnen ademen. Ze
kunnen zowel voor de thuiszorg als in zorginstellingen gebruikt worden.

Tegen-indicaties
Studies hebben aangetoond dat het gebruik van de positieve druk niet aan te bevelen is bij bepaalde
patiënten die aan één van de volgende reeds bestaande ziekten lijden:
 Ernstig bulleus emfyseem of eventueel gecompliceerd met pneumothorax in de anamnese.
 Pneumocephalus, trauma of recente chirurgie met cranionasofaryngeale fistel als gevolg.






Hartdecompensatie of hypotensie, vooral in geval van depletie van het bloedvolume of in geval
van hartritmestoornissen.
Uitdroging.
Zware neusbloeding of anamnese van zware neusbloeding. Acute bijholteontsteking,
middenoorontsteking of perforatie van het trommelvlies.
Tracheotomie.
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Bijwerkingen
Gelieve contact op te nemen met uw gezondheidsdeskudige als u, tijdens het gebruik van het
apparaat uit het DreamStar gamma, de volgende bijwerkingen vertoont: droogheid van de
luchtwegen of de neus, huiduitdroging, lopende neus of bloedneus, oorpijn, problemen met de sinus,
diurnale slaperigheid, humeurschommelingen, desoriëntatie, prikkelbaarheid of geheugenverlies.

Controle van de systeemonderdelen
Het apparaat van het DreamStar™ gamma wordt met de volgende onderdelen geleverd:






Draagtas
Flexibele slang
Herbruikbare filter
Deksel (optie)






Netsnoer
Geheugenkaart
Gebruiksaanwijzing voor de patiënt
Bevochtigingsreservoir (optie)

De apparaten van het DreamStar™ gamma kunnen ook met de volgende accessoires als optie
gebruikt worden. Neem contact op met uw thuiszorgleverancier voor extra informatie over de
beschikbare accessoires. Tijdens het gebruik moet u de instructies die met de accessoires
meegeleverd zijn, navolgen.





Batterijkabel
Filterhouderset




Kabel sigarettenaanstekerplug
Optioneel (wegwerp) fijnfilter

Tot 70° draaibaar uitlaatbochtstuk doorsnede
22 mm.
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Beschrijving van het apparaat
Het apparaat van het DreamStar™ gamma is uitgerust met specifieke accessoires en voorzien van
een geïntegreerde elektrische voeding.

Aanzichten van het apparaat
Afbeelding 1 – Weergave van de voorzijde

1
2
4

1
2

Display
Linker insteltoets

3

Rechter insteltoets

4

Ramptoets en selectie

5

Aan/stand-by toets

3
5

Hiermee kunt u de informatie visualiseren.
Maakt het mogelijk de aan de linker onderzijde van de display
aangeboden functie te selecteren.
Maakt het mogelijk de aan de rechter onderzijde van de display
aangeboden functie te selecteren.
Hiermee heeft u toegang tot de rampfuncties. Hiermee kunt u ook de
volgende parameter in het weergegeven menu tijdens de installatie
selecteren.
Hiermee kunt u het apparaat in- of uitschakelen. Hiermee kunt u ook
de menu's tijdens het instellen van het apparaat verlaten.

Afbeelding 2 – Weergave van de rechterzijde

Afbeelding 3 – Weergave van de achterzijde zonder reservoir

8
11
9

10

7 6
6
7

Voedingsingang
Ingang externe batterij

8
9

Luchtinlaatfilters
Warmte-element (naar
gelang het model)
Aansluiting voor
seriekoppeling / mini-USB

10
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Maakt het mogelijk het netsnoer aan te sluiten.
Maakt het mogelijk het apparaat te voeden via een externe batterij of
een sigarettenaansteker.
Voorkomt dat er stof in het apparaat en de luchtstroom dringt.
Basis van de verwarmde bevochtiger voor het verwarmen van het
water van het reservoir.
Wordt door uw dokter of Thuiszorgleverancier gebruikt.

DreamStar Duo, DuoST
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Aansluiting geheugenkaart

Aansluiting waarin u de geheugenkaart moet
schuiven.

Afbeelding 4 – Weergave achterzijde van een apparaat
uitgerust met een deksel

Afbeelding 5 – Weergave achterzijde van een apparaat uitgerust
met een reservoir

12

12

14

13
15

15

12

Luchtuitlaataansluiting (aangeduid met

13

Waterreservoir (indien aangebracht)

14

Deksel (indien aangebracht)
Luchtinlaat (aangeduid met

15

)

Luchtuitgang waarop de slang aangesloten moet
worden.
Waterbak in geval van bevochtiging waarop het
maximum waterniveau aangegeven staat.

)

Symbolen op het apparaat
Symbool

Beschrijving

Symbool Beschrijving

Symbool voor aan/stand-by
aan/stand
toets.

Symbool voor de ramptoets en selectie.

Symbool voor de linker
besturingsknop.

Symbool voor de rechter besturingsknop.

Apparaat beschermd tegen vaste
stoffen groter dan 12 mm en tegen
verticale inval van waterdruppels.

Apparaat aan het einde van de levensduur,
mag niet met het huishoudelijk afval
weggegooid worden.
Voor meer informatie, raadpleeg paragraaf
"Verwijdering
Verwijdering van het apparaat bij het einde
van de levensduur
levensduur" pagina 37.

Apparaat Klasse II.

Apparaat type BF.

Constante stroomvoeding.

Enregistrement et retransmission.

Gelieve de gebruiksaanwijzing te
raadplegen.

Bijzondere waarschuwing

Dit apparaat voldoet aan de Richtlijn
93/42/EG voor medische apparaten.

Dit symbool op de verpakking betekent
"Uiterste atmosferische druk"

Dit symbool op de verpakking
betekent:
"Temperatuurgrens".
Temperatuur: -20°C
20°C tot +60°C.

Dit symbool op de verpakking betekent
"uiterste relatieve vochtigheid"

Op de verpakking: dit symbool
betekent "Breekbaar", omdat de doos
voorzichtig
gehanteerd
moet
worden.

Op de verpakking: dit symbool betekent
"Droog bewaren", omdat de doos
beschermd moet worden tegen vocht en
water.
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Installatie
Standaardinstallatie van het apparaat
Het apparaat wordt ofwel met een deksel (configuratie A), ofwel met een waterreservoir (configuratie
B) geleverd.
1. Deksel of reservoir plaatsen
A. Apparaat met deksel
Breng de basis van het deksel op de achterste
basis van het apparaat aan, kantel het deksel
naar voren om het te vergrendelen.

B. Apparaat met reservoir
Breng de basis van het reservoir op het
warmte-element aan, kantel het reservoir naar
voren om het te vergrendelen.

2. Aansluiting van de geribbelde slang
A. Apparaat met deksel
Verbind het uiteinde van de slang met de
luchtuitlaataansluiting aan de achterkant van
het achterste luik van het apparaat.

B. Apparaat met reservoir
Verbind het uiteinde van de slang met de
luchtuitlaataansluiting op de bovenkant van het
reservoirdeksel.

3. Bereid het masker voor door de aanwijzingen in de bijbehorende gebruiksaanwijzing op te volgen
Sluit het masker aan op het vrije uiteinde van de slang.
4. Breng het uiteinde van het netsnoer in de voedingsingang van het apparaat in en het andere
uiteinde op het elektriciteitsnet.
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5. Wanneer u het apparaat voor het eerst onder spanning brengt, licht het scherm op en worden de
taalinstellingen getoond:
Klik op de rechter- of
taal verschijnt.

de linkertoets

totdat de gewenste

Zodra de taal geselecteerd is, drukt u op de aan/stand-by knop
om terug te keren naar het begin van de pagina en druk vervolgens
een tweede keer op deze knop om het menu te verlaten.
6. Het scherm toont het uur en de datum. Het apparaat is gebruiksklaar.
WAARSCHUWING
Gevaar op luchtlekken bij een onjuist uitgevoerde herplaatsing van het reservoir of de deksel. Hierdoor kan de
afgegeven druk afwijken van de voorgeschreven druk.

Installatie van een batterij of sigarettenaansteker
Het apparaat van het DreamStar™ gamma kan gevoed worden met een optionele 12 Volt batterij door
de kabel van de batterij op de ingang van de externe batterij van het apparaat aan te sluiten (pos nr. 7
op Afbeelding 2 pagina 6).
Het apparaat kan ook gevoed worden via een sigarettenaansteker met behulp van de optionele kabel
die hiervoor voorzien is. Vervang hiervoor stap 4 van de installatie door de volgende stap:
 Steek de kabel van de sigarettenaansteker in de ingang van de externe batterij van het apparaat
(Pos nr. 7 op Afbeelding 2 pagina 6) en het andere uiteinde van de kabel rechtstreeks op de
sigarettenaansteker.
Vervolgens voert u stap 5 t/m 6 van de standaardinstallatie uit om het apparaat volledig te
installeren.
LET OP






Gebruik enkel de voedingskabel die met de batterij meegeleverd is.
Stop de voedingskabel van de batterij niet in de sigarettenaansteker van 24 V.
Niet gebruiken met een batterij van 24V.
Niet aansluiten op een voeding van 12 Volt die op het apparaat van het DreamStar gamma staat.

Opmerking:
Indien het toestel op een batterij is aangesloten, kan de functie verwarmde bevochtiging niet worden
gebruikt en wordt het onderstaande scherm weergegeven bij een druk op de insteltoets:
Geeft aan dat de bevochtiger niet
werkt omdat hij op de batterij
aangesloten is.

DreamStar Duo, DuoST
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Bediening
Vullen van het reservoir (indien aanwezig)
Aanduiding "Push"

1.

Schakel het apparaat uit en trek de slag
uit. Druk met de vingers ter hoogte van de
markering "Push" op de bovenkant van het
apparaat om het reservoir van de machine
te nemen.

2.

Kantel het reservoir naar achteren en
verwijder het reservoir van de machine.
Reservoir

3.

Vul het reservoir met water (door de bovenste opening) tot aan de aanduiding voor het
maximum niveau.

4.

Plaats het reservoir aan de achterkant van
het apparaat.

LET OP





Overschrijd tijdens het vullen het merkteken van het maximumniveau niet.
Voeg geen producten toe aan het in het reservoir aangebrachte water.
Gebruik geen alkalische oplossingen (fysiologisch serum).
Gebruik uitsluitend water op kamertemperatuur en vul het reservoir niet met warm of gekoeld water.

De behandeling beginnen
1. Zet uw masker op zoals op de gebruiksaanwijzing getoond wordt. Wanneer functie Auto ON
ingeschakeld is door uw hulpverlener aan huis, dan zal het apparaat opstarten van zodra u begint
te ademen in het masker
2. Zoniet, om de behandeling te starten, drukt u op de aan / stand-by knop
. Het scherm van
het apparaat toont de geleverde druk.
3. Als het bericht "ONTKOPPELD MASKER" op het scherm verschijnt, betekent dit dat het masker
niet correct aangesloten is. Plaats uw masker opnieuw correct om maximale lekken te vermijden
en druk op de aan / stand-by toets
of op de ramp toets
. Het apparaat herstelt de
afgestelde druk en het bericht “ONTKOPPELD MASKER” verdwijnt.
4. Ga liggen en plaats de slang zo dat het uw bewegingen tijdens uw slaap kan volgen.
10  Bediening
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5. De symbolen die op het scherm kunnen verschijnen staan in de tabel "Beschrijving van de op het
scherm weergegeven symbolen" op pagina 12.
6. Wanneer uw apparaat is uitgerust met een reservoir en in het geval de functie voor verwarmde
bevochtiging op uw apparaat geactiveerd is, wordt deze automatisch geactiveerd. U kunt de
warmteintensiteit verhogen + of verminderen – door de pijl te verplaatsen ter hoogte van de
bargrafiek met behulp van de rechter of de linker regelingstoets, zoals hier op de tekening wordt
aangegeven.

WAARSCHUWING
Na een stroomonderbreking, hervat het apparaat de dezelfde werkmodus (aan/stand-by) als vóór de
onderbreking.

De behandeling beëindigen
1. Verwijder het masker
2. Om het apparaat van het DreamStar™ gamma uit te schakelen, houdt u de knop aan/stand-by
gedurende twee seconden ingedrukt.

Functie ontkoppeld masker
Wanneer u uw masker afneemt, gaat het apparaat automatisch op een lager regime draaien. De
machine komt weer op haar normale regime terug wanneer u uw masker opnieuw opzet of wanneer
u op de aan / stand-by toets
of op de ramp toets
drukt. Zoniet zal de machine na 30
minuten stilvallen. Deze functie kunt u ’s nachts gebruiken wanneer u moet opstaan.

Toegang tot het menu van het apparaat
Met de vier knoppen op de voorzijde van het apparaat heeft u toegang tot het instellingenmenu van
het apparaat, kunt u de verschillende pagina's doorlopen of eventueel waarden van bepaalde
instellingen op deze pagina's wijzigen.
De parameters zijn zowel tijdens de wachtmodus als de werking van het apparaat toegankelijk en
worden gegroepeerd op meerdere schermpagina's:
 de instellingen van het apparaat met betrekking tot uw behandeling,
 de algemene instellingen zoals de datum en de tijd,




de opgeslagen observatiegegevens,
de herinneringen.

Beschrijving van een schermpagina
Elke schermpagina bevat:
 Een eerste regel of een label
 Maximaal 4 parameterregels met de bijbehorende
waarden



Een laatste regel met meerdere symbolen die
bijvoorbeeld gebruikt worden om de waarde van een
parameter te wijzigen, om een pagina te doorlopen of
om van pagina naar pagina te bladeren (zie de tabel
"Beschrijving van de op het scherm weergegeven
symbolen" hieronder).

DreamStar Duo, DuoST
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Beschrijving van de op het scherm weergegeven symbolen
Symbool

Beschrijving

Beschrijving

Toegang tot de informatie van het
apparaat

Toegang tot de instellingen van het
apparaat.

Biedt toegang tot de volgende, op het
scherm weergegeven pagina.

Maakt de terugkeer naar de vorige,
op het scherm weergegeven pagina
mogelijk.

Verhoogt de op het scherm
weergegeven parameterwaarde.

Verlaagt de op het scherm
weergegeven parameterwaarde.

Functie verwarmde bevochtiging
geactiveerd zonder verwarming of
een apparaat aangesloten op een
batterij.

Ingeschakelde functie verwarmde
bevochtiging. Het symbool knippert
als de verwarmde bevochtiger een
storing vertoont.

De op het scherm weergegeven
parameters kunnen gewijzigd worden.

De op het scherm weergeven
parameters betreffen informatie en
kunnen onder geen beding gewijzigd
worden.

Functie ingeschakeld.

Functie uitgeschakeld.

JA.

NEE.

Rampfunctie. Het symbool knippert
als de ramp geselecteerd, maar nog
niet ingeschakeld is.

Indicatie van de detectie van de
ademcyclus van de patiënt (op
DreamStar™ DuoST / DuoST Evolve).

C

Werkmodus CPAP.

Vt

Ademvolume.

LEK

Symbool

Indicator van het niveau van de lek.
Weergave OK, +, ++, +++, ++++.

B

Werkmodus Bi-Level, (dubbel
drukniveau).
Compliancewerkingsindicator

DD/MM/JJJJ

De data die op het apparaat getoond
worden zijn in het formaat
dag/maand/jaar.

Het symbool knippert indien één of
meerdere herinneringen aflopen.

Aanwezigheid van een
geheugenkaart.
Het symbool knippert als de
geheugenkaart buiten werking is.

Het apparaat heeft een werkstoring
ontdekt. Het symbool en de foutcode
worden beurtelings weergegeven.

Geeft aan dat er een
afstandsbediening is aangesloten

Geeft aan dat er een batterij is
aangesloten.
Om de procedure voor de specifieke instellingen van het apparaat DreamStar™ Duo of DreamStar™
Duo Evolve te kennen, raadpleeg paragraaf "Hoe het apparaat DreamStar™ Duo / Duo Evolve
instellen" op pagina 15.
Om de specifieke instellingen van het apparaat DreamStar™ DuoST of DreamStar™ DuoST Evolve te
kennen, raadpleeg paragraaf "Hoe het apparaat DreamStar™ DuoST / DuoST Evolve instellen" op
pagina 20.
De Menu alg. Informatie van de apparaten wordt op pagina 25 beschreven.
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Beschikbare functies
Het apparaat werkt ofwel in constante modus (CPAP) of in Bi-Level modus die twee drukniveaus
levert (één voor inademen, de andere voor uitademen). Het model ST biedt tevens de mogelijkheid
een back-up frequentie in te stellen.
Het apparaat bevat een geïntegreerde voeding en kan uitgerust worden met een verwarmde
bevochtigingsfunctie (configuratie Evolve) die door de Thuiszorgleverancier geactiveerd of
uitgeschakeld kan worden.
De functie herinneringsberichten voor de patiënt kan u helpen aan gebeurtenissen te denken zoals
het vervangen van de filter of het masker, de controle van het apparaat of het downloaden van
compliancegegevens op de geheugenkaart. Deze functie is identiek op alle apparaten van de serie en
wordt beschreven in de paragraaf "Aflopen van de herinneringen voor de patiënt" op pagina 25.

Rampfunctie
Als deze functie door uw thuiszorgleverancier geactiveerd werd, kunt u met de Rampfunctie
progressief de druk verhogen om u te helpen slapen: de behandeling begint zo aan een lagere druk
die ook comfortdruk genoemd wordt, vervolgens verhoogt de druk tot aan de behandelingsdruk. In de
Bi-Level modus, wordt de druk verlaagd tot de comfortdruk en verhoogd tot de positieve
inspiratiedruk IPAP en de positieve expiratiedruk EPAP.

Pressure Alter
Als deze functie door de dokter of Thuiszorgleverancier geactiveerd werd, geeft ze de mogelijkheid de
voorgeschreven druk van  1 cmH2O te wijzigen.

Opmerking:
Deze functie bestaat enkel in CPAP modus.

Transport van het toestel
Ontkoppel het apparaat en verwijder de accessoires. Berg ze op in de transporttas.

Apparaat DreamStar™ of DreamStar™ Evolve met deksel
U moet het deksel van het apparaat halen. Neem het deksel van de machine door op "Push" op de
bovenkant van het apparaat te drukken. Kantel vervolgens het deksel naar achter en trek het van de
machine. Berg het deksel en het apparaat in de afzonderlijke compartimenten van de transporttas op.

Apparaat DreamStar™ Evolve met reservoir
U moet het reservoir van het apparaat nemen en leegmaken. Neem het reservoir van de machine
door op "Push" op de bovenkant van het apparaat te drukken. Kantel vervolgens het reservoir naar
achter en trek het van de machine. Demonteer het vervolgens door de instructies van paragraaf
"Reiniging en Service" pagina 29 te volgen en maak het volledig leeg. Berg het, net zoals het apparaat,
in de afzonderlijke compartimenten van de transporttas op.
LET OP
Het reservoir dient leeggemaakt te worden alvorens het toestel te verplaatsen of te transporteren, om het risico
op waterinsijpeling die onherstelbare schade kan veroorzaken, te beperken.

DreamStar Duo, DuoST
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Gebruik van een geheugenkaart
U kunt een externe geheugenkaart gebruiken om de observatiegegevens die onlangs in het apparaat
opgeslagen werden, te bewaren, of om de regelinstellingen van uw apparaat bij te werken. Volg de
instructies van de Thuiszorgleverancier voor het gebruik van deze kaart.
Als het apparaat werkt, moet u het uitschakelen door 2 seconden op de aan/stand-by knop
drukkenvoordat u de geheugenkaart in de aansluiting voor de geheugenkaart brengt: het symbool
verschijnt in de rechter bovenhoek van het scherm. Als dit symbool knippert, is de kaart foutief
of omgekeerd ingebracht of ze werkt niet. Voer ze correct in en als het symbool nog steeds knippert,
neemt u contact op met uw Thuiszorgleverancier.

Instellingen updaten
Als de thuiszorgleverancier de geheugenkaart geconfigureerd heeft voor een update van de
apparaatinstellingen, start deze automatisch wanneer u de kaart in het apparaat brengt. Zodra de
update beëindigd is, verschijnt er een boodschap die u vraagt de kaart te verwijderen. Verwijder ze.
Deze handeling kan slechts éénmaal uitgevoerd worden.

Data opslaan:
Door de kaart in het apparaat te steken, worden de data automatisch opgeslagen. Een oplopende balk
maakt het mogelijk het verloop van de gegevensvergaring te volgen.
Na voltooiing van de download, wordt het bericht "DOWNLOAD VOLTOOID. GEHEUGENKAART
VERWIJDEREN" getoond. Verwijder de geheugenkaart en zend deze naar uw Thuiszorgleverancier.

Opmerkingen:



De functies om gegevens op te slaan en instellingen te updaten zijn enkel toegankelijk als het apparaat
in stand-by modus staat.
Als u de kaart in het apparaat laat zitten, kun u de machine niet inschakelen en geen toegang tot de
functies verkrijgen.
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Hoe het apparaat DreamStar™ Duo /
Duo Evolve instellen
Toegang tot de instellingen
Om toegang te krijgen tot de instellingen van het apparaat, drukt u op de rechter insteltoets
om
het symbool
dat op het scherm getoond wordt, enkel wanneer het apparaat standby is, te
selecteren, . De volgende instellingenpagina wordt getoond:



Het symbool
onderaan in het scherm geeft aan dat het onmogelijk is de weergegeven
parameters te wijzigen.



Het symbool
mogen worden:

onderaan het scherm geeft aan dat de weergegeven parameters gewijzigd

o

Kies de parameter die u wilt wijzigen door zo vaak als nodig op de ramptoets

o

Verhoog

of verlaag

te drukken.

de waarde van de parameter door op de insteltoetsen te drukken.

Om naar de titel van de pagina terug te keren, druk op de ramptoets

onderaan op de pagina of

op de start/stand-by knop
.
Om van de ene instellingenpagina naar de volgende te gaan, selecteer het symbool
scherm getoond wordt door op de rechter insteltoets te drukken
terug te keren, selecteert u het symbool

dat op het

. Om naar de vorige pagina

door op de linker insteltoets te drukken

Om het instelmenu te verlaten, druk op de start/stand-by knop

.

of wacht 30 seconden.

Opmerking:
Alle, op de onderstaande pagina's weergegeven waarden, worden louter als voorbeeld gegeven.

Stap 1: thermisch vermogen (als er een reservoir
aanwezig is)
Deze pagina wordt uitsluitend weergegeven als de thuiszorgleverancier de functie verwarmde
bevochtiging ingeschakeld heeft.








Druk

De pagina wordt
getoond:

Druk

De pagina wordt
gewijzigd:

in standby
modus.

om de
instelling te
selecteren.

 Druk op

onderaan de pagina of op

 Druk op

om naar de volgende pagina te gaan.



Verhoog
of verlaag
de waarde van de
parameter met de rechter
of linker insteltoets.

om terug te keren naar de paginatitel.

Opmerking:
Als het apparaat is aangesloten op een batterij, kan de functie verwarmde bevochtiging niet gebruikt
worden (zie paragraaf "Installatie van een batterij of sigarettenaansteker pagina 9).
DreamStar Duo, DuoST
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DreamStar™ Duo of DreamStar™ Duo Evolve

Stap 2: instellingen
In de CPAP modus
Deze pagina wordt enkel getoond als de rampfunctie en (of) de functie Pressure Alter geactiveerd zijn
door de Thuiszorgleverancier.






De pagina wordt
getoond:

Druk

De pagina wordt
gewijzigd:

zo vaak als nodig
is om toegang te
krijgen tot de
gewenste
parameterinstelling.


Verhoog
of verlaag
de
waarde van de parameter met de
rechter of linker insteltoets.
Druk vervolgens op
om
toegang te krijgen tot de volgende
parameter van het menu.

 Druk op

onderaan de pagina of op

om terug te keren naar de paginatitel.

 Druk op

om naar de volgende pagina te gaan.

Comfort druk: door het apparaat afgegeven drukniveau tijdens het opstarten van de rampfunctie.
Ramptijd: De tijd die het apparaat nodig heeft om vanuit de comfortdruk de voorgeschreven druk te
bereiken.
Druk: ingestelde druk, voorgeschreven drukniveau te wijzigen met 1 cmH2O, wanneer uw
verzorgingsverlener aan huis de Pressure Alter functie heeft geactiveerd.

In de Bi-Level modus
Deze pagina wordt enkel getoond als de rampfunctie door de Thuiszorgleverancier geactiveerd is.






De pagina wordt
getoond:

Druk

De pagina wordt
gewijzigd:

zo vaak als nodig
is om toegang te
krijgen tot de
gewenste
parameterinstelling.


Verhoog
of verlaag
de
waarde van de parameter met de
rechter of linker insteltoets.
Druk vervolgens op
om
toegang te krijgen tot de volgende
parameter van het menu.

 Druk op

onderaan de pagina of op

om terug te keren naar de paginatitel.

 Druk op

om naar de volgende pagina te gaan.


Comfort druk: door het apparaat afgegeven drukniveau tijdens het opstarten van de rampfunctie.
Ramptijd: de tijd die het apparaat nodig heeft om vanuit de comfortdruk de positieve expiratiedruk
EPAP en de positieve inspiratiedruk IPAP te bereiken.
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DreamStar™ Duo of DreamStar™ Duo Evolve

Stap 3: weergave van de ingestelde Parameters
In de CPAP modus

De pagina wordt
getoond:

Voorgeschr. druk: Aan de patiënt voorgeschreven drukniveau.
Pressure Alter: het symbool
geeft aan dat de functie door de
Thuiszorgleverancier geactiveerd werd.
Max. ramp tijd: maximale door de arts of de Thuiszorgleverancier
afgestelde ramptijd.

 Druk op

om naar de volgende pagina te gaan.

In de Bi-Level modus
De functie Pressure Alter is niet beschikbaar in de Bi-Level modus.

De pagina wordt
getoond:

 Druk op

om naar de volgende pagina te gaan.


De pagina wordt
getoond:

 Druk op

Max. ramp tijd: maximale door de arts of de Thuiszorgleverancier
afgestelde ramptijd.
EPAP: ingestelde expiratiedruk (verlaagde druk bij expiratie EPAP).
IPAP: ingestelde inspiratiedruk (verhoogde druk bij inspiratie IPAP).

Tijd drukstijging: door de arts ingestelde tijd voor de drukstijging (tijd die
het apparaat nodig heeft om vanuit de positieve expiratiedruk EPAP de
positieve inspiratiedruk IPAP te bereiken).
Inspirat. Sens: door de arts ingestelde inspiratiesensibiliteit
(meetgevoeligheid van de aanvang van de inspiratiefase van de
ademhaling).
Expirat. Sens:
door
de
arts
ingestelde
expiratiesensibiliteit
(meetgevoeligheid van de aanvang van de expiratiefase van de
ademhaling).

om naar de volgende pagina te gaan.

DreamStar Duo, DuoST
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DreamStar™ Duo of DreamStar™ Duo Evolve

Stap 4: weergave van de ingestelde Herinneringen voor
de patiënt
Deze pagina wordt enkel getoond als de Thuiszorgleverancier één van de herinneringen geactiveerd
heeft op u er bijvoorbeeld aan te herinneren de filter of het masker te vervangen.

De pagina wordt
getoond:
De inschakeldatum van de herinnering wordt tegenover de bijbehorende
herinnering weergegeven.

 Druk op

om naar de volgende pagina te gaan.

Stap 5: tijdinstelling
U kunt het uur uitsluitend instellen als het apparaat in de wachtmodus staat.






De pagina wordt
getoond:

Druk

De pagina wordt
gewijzigd:

zo vaak als nodig
is om toegang te
krijgen tot de
gewenste
parameterinstelling.


Verhoog
of verlaag
de
waarde van de parameter met de
rechter of linker insteltoets.
Druk vervolgens op
om
toegang te krijgen tot de volgende
parameter van het menu.

 Druk op

onderaan de pagina of op

om terug te keren naar de paginatitel.

 Druk op

om naar de volgende pagina te gaan.
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DreamStar™ Duo of DreamStar™ Duo Evolve

Stap 6: diverse instellingen






De pagina wordt
getoond:

Druk

De pagina wordt
gewijzigd:

zo vaak als nodig
is om toegang te
krijgen tot de
gewenste
parameterinstelling.


Wanneer uw thuiszorgverlener u
hiertoe de mogelijkheid biedt ,
kan de taal gekozen worden
door meermaals op de linker of
rechter insteltoets te drukken.
Druk vervolgens op
om
toegang te krijgen tot het
contrast.
Verhoog
of verlaag
het contrast met de rechter of
linker insteltoets.
Het
symbool geeft aan dat
de Auto ON functie niet
geactiveerd werd door uw
thuishulpverlener.

Auto ON: functie waarmee u de behandeling automatisch kunt opstarten zonder de aan/standby
toets in te drukken.

 Druk op
Druk op

onderaan de pagina of op

om terug te keren naar de paginatitel.

om het menu te verlaten.

DreamStar Duo, DuoST
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Hoe het apparaat DreamStar™ DuoST
/ DuoST Evolve instellen
Toegang tot de instellingen
Om toegang te krijgen tot de instellingen van het apparaat, drukt u op de rechter insteltoets
om
het symbool
dat op het scherm getoond wordt, enkel wanneer het apparaat standby is, te
selecteren. De volgende instellingenpagina wordt getoond:



Het symbool
onderaan in het scherm geeft aan dat het onmogelijk is de weergegeven
parameters te wijzigen.



Het symbool
mogen worden:

onderaan het scherm geeft aan dat de weergegeven parameters gewijzigd

o

Kies de parameter die u wilt wijzigen door zo vaak als nodig op de ramptoets

o

Verhoog

of verlaag

te drukken.

de waarde van de parameter door op de insteltoetsen te drukken.

Om naar de titel van de pagina terug te keren, druk op de ramptoets

onderaan op de pagina of

op de start/stand-by knop
.
Om van de ene instellingenpagina naar de volgende te gaan, selecteer het symbool
scherm getoond wordt door op de rechter insteltoets te drukken
terug te keren, selecteert u het symbool

dat op het

. Om naar de vorige pagina

door op de linker insteltoets te drukken

Om het instelmenu te verlaten, druk op de start/stand-by knop

.

of wacht 30 seconden.

Opmerking:
Alle, op de onderstaande pagina's weergegeven waarden, worden louter als voorbeeld gegeven.

Stap 1: thermisch vermogen (als er een reservoir
aanwezig is)
Deze pagina wordt uitsluitend weergegeven als de thuiszorgleverancier de functie verwarmde
bevochtiging ingeschakeld heeft.








Druk

De pagina wordt
getoond:

Druk

De pagina wordt
gewijzigd:

in standby
modus.

om de
instelling te
selecteren.

 Druk op

onderaan de pagina of op

 Druk op

om naar de volgende pagina te gaan.



Verhoog
of verlaag
de waarde van de
parameter met de rechter
of linker insteltoets.

om terug te keren naar de paginatitel.

Opmerking:
Als het apparaat is aangesloten op een batterij, kan de functie verwarmde bevochtiging niet gebruikt
worden (zie paragraaf "Installatie van een batterij of sigarettenaansteker pagina 9).
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DreamStar™ DuoST of DreamStar™ DuoST Evolve

Stap 2: instellingen
In de CPAP modus
Deze pagina wordt enkel getoond als de rampfunctie en (of) de functie Pressure Alter geactiveerd zijn
door de Thuiszorgleverancier.






De pagina wordt
getoond:

Druk

De pagina wordt
gewijzigd:

zo vaak als nodig
is om toegang te
krijgen tot de
gewenste
parameterinstelling.


Verhoog
of verlaag
de
waarde van de parameter met de
rechter of linker insteltoets.
Druk vervolgens op
om
toegang te krijgen tot de volgende
parameter van het menu.

 Druk op

onderaan de pagina of op

om terug te keren naar de paginatitel.

 Druk op

om naar de volgende pagina te gaan.


Comfort druk: door het apparaat afgegeven drukniveau tijdens het opstarten van de rampfunctie.
Ramptijd: De tijd die het apparaat nodig heeft om vanuit de comfortdruk de voorgeschreven druk te
bereiken.
Druk: ingestelde druk, voorgeschreven drukniveau te wijzigen met 1 cmH2O, wanneer uw
verzorgingsverlener aan huis de Pressure Alter functie heeft geactiveerd.

In de Bi-Level modus
Deze pagina wordt enkel getoond als de rampfunctie door de Thuiszorgleverancier geactiveerd is.






De pagina wordt
getoond:

Druk

De pagina wordt
gewijzigd:

zo vaak als nodig
is om toegang te
krijgen tot de
gewenste
parameterinstelling.


Verhoog
of verlaag
de
waarde van de parameter met de
rechter of linker insteltoets.
Druk vervolgens op
om
toegang te krijgen tot de volgende
parameter van het menu.

 Druk op

onderaan de pagina of op

om terug te keren naar de paginatitel.

 Druk op

om naar de volgende pagina te gaan.


Comfort druk: door het apparaat afgegeven drukniveau tijdens het opstarten van de rampfunctie.
Ramptijd: de tijd die het apparaat nodig heeft om vanuit de comfortdruk de positieve expiratiedruk
EPAP en de positieve inspiratiedruk IPAP te bereiken.

DreamStar Duo, DuoST
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DreamStar™ DuoST of DreamStar™ DuoST Evolve

Stap 3: weergave van de ingestelde Parameters
In de CPAP modus

De pagina wordt
getoond:

Voorgeschr. druk: Aan de patiënt voorgeschreven drukniveau.
Pressure Alter: het symbool
geeft aan dat de functie door de
Thuiszorgleverancier geactiveerd werd.
Max. ramp tijd: maximale door de arts of de Thuiszorgleverancier
afgestelde ramptijd.

 Druk op

om naar de volgende pagina te gaan.

In de Bi-Level modus
De functie Pressure Alter is niet beschikbaar in de Bi-Level modus.

De pagina wordt
getoond:

 Druk op

om naar de volgende pagina te gaan.


De pagina wordt
getoond:

 Druk op

Max. ramp tijd: maximale door de arts of de Thuiszorgleverancier
afgestelde ramptijd.
EPAP: ingestelde expiratiedruk (verlaagde druk bij expiratie EPAP).
IPAP: ingestelde inspiratiedruk (verhoogde druk bij inspiratie IPAP).

Back-up frequentie: back-up frequentie van uw apparaat.
I/E Ratio: waarde van de Inspiratietijd / Expiratietijd ratio.
Tijd drukstijging: door de arts ingestelde tijd voor de drukstijging (tijd die
het apparaat nodig heeft om vanuit de positieve expiratiedruk EPAP de
positieve inspiratiedruk IPAP te bereiken).

om naar de volgende pagina te gaan.
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DreamStar™ DuoST of DreamStar™ DuoST Evolve


De pagina wordt
getoond:

 Druk op

Inspirat. Sens:
(meetgevoeligheid
ademhaling).
Expirat. Sens:
(meetgevoeligheid
ademhaling).

door de arts ingestelde inspiratiesensibiliteit
van de aanvang van de inspiratiefase van de
door
de
arts
ingestelde
expiratiesensibiliteit
van de aanvang van de expiratiefase van de

om naar de volgende pagina te gaan.

Stap 4: weergave van de ingestelde Herinneringen voor
de patiënt
Deze pagina wordt enkel getoond als de Thuiszorgleverancier één van de herinneringen geactiveerd
heeft om u er bijvoorbeeld aan te herinneren de filter of het masker te vervangen.

De pagina wordt
getoond:
De inschakeldatum van de herinnering wordt tegenover de bijbehorende
herinnering weergegeven.

 Druk op

om naar de volgende pagina te gaan.

Stap 5: tijdinstelling
U kunt het uur uitsluitend instellen als het apparaat in de wachtmodus staat.

De pagina wordt
getoond:


Druk


De pagina wordt
gewijzigd:

zo vaak als
nodig is om
toegang te
krijgen tot de
gewenste
parameterinste
lling.

Verhoog
of verlaag
de
waarde van de parameter met de
rechter of linker insteltoets.
Druk vervolgens op
om
toegang te krijgen tot de volgende
parameter van het menu.

 Druk op

onderaan de pagina of op

 Druk op

om naar de volgende pagina te gaan.

DreamStar Duo, DuoST



om terug te keren naar de paginatitel.
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DreamStar™ DuoST of DreamStar™ DuoST Evolve

Stap 6: diverse instellingen






De pagina wordt
getoond:

Druk

De pagina wordt
gewijzigd:

zo vaak als
nodig is om
toegang te
krijgen tot de
gewenste
parameterinst
elling.


Wanneer uw thuiszorgverlener u
hiertoe de mogelijkheid biedt
,
kan de taal gekozen worden door
meermaals op de linker of rechter
insteltoets te drukken.
Druk vervolgens op
om
toegang te krijgen tot het contrast.
Verhoog
of verlaag
het
contrast met de rechter of linker
insteltoets.
Het … symbool geeft aan dat de
Auto ON functie niet geactiveerd
werd door uw thuishulpverlener.

Auto ON: functie waarmee u de behandeling automatisch kunt opstarten zonder de aan/standby
toets in te drukken.
 Druk op
Druk op

onderaan de pagina of op

om terug te keren naar de paginatitel.

om het menu te verlaten.
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Overige Informatie
Menu alg. Informatie
Druk op de linker insteltoets
wanneer het toestel in stand-by is om het symbool
scherm te selecteren. Het menu Algemene Informatie wordt getoond.

De pagina wordt
getoond:

 Druk op

op het

Urenteller: De tijd dat het apparaat gewerkt heeft.
Totaal gebruik: de volledige tijd dat de patiënt daadwerkelijk met behulp
van het masker geademd heeft.
Tot.aant.sessies: aantal in het apparaat opgeslagen aan/uit sessies.

om naar de volgende pagina te gaan.


De laatste sessie wordt
getoond:

Datum: startdatum en -tijd van de laatste sessie aan/uit.
Gebruiksduur: de tijd dat de patiënt daadwerkelijk met behulp van het
masker geademd heeft.
Gemiddelde Frequentie: gemiddelde tijdens de sessie gemeten frequentie .
Gemiddelde lek: indicator van de gemiddelde lek, weergave OK, +, ++, +++,
++++.
De datum en het uur van de sessie worden aan de rechterbovenhoek van
het scherm weergegeven.

De pagina’s van de 5 laatste sessies kunnen worden weergegeven, van de meest recente tot de
meest oude pagina.
 Druk op de rechter insteltoets

om toegang te krijgen tot de volgende sessie.

 Druk op de toets aan/stand-by

om het menu te verlaten.

Opmerking:

De pagina Sessie is enkel toegankelijk als minstens één sessie geregistreerd is.

Aflopen van de herinneringen voor de patiënt
Deze functie is identiek voor alle apparaten van het DreamStar gamma.
Zodra de vervaldatum van één of meerdere herinneringsfrequenties aanbreekt, wordt het symbool
voor de toegang tot de informatie
aan de linker onderzijde van het scherm vervangen door een
knipperend symbool dat een envelop voorstelt
. Bij een druk op de toets tegenover het symbool
wordt een venster geopend dat de betreffende herinnering(en) weergeeft zoals in het volgende
voorbeeld.
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Druk op


De pagina wordt
getoond:


Druk op
zo vaak als
nodig is om
toegang te
krijgen tot de
gewenste
herinnering.

 Druk op
Druk op

onderaan de pagina of op


De pagina wordt
gewijzigd:


Antwoord Ja
of Nee
met de rechter of
linker insteltoets.
Druk vervolgens op
om toegang te krijgen tot
de volgende herinnering.

om terug te keren naar de paginatitel.

om het menu te verlaten.
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Gebruik bij toevoeging van zuurstof
(optioneel)
WAARSCHUWINGEN









De voorschriften die u van het medische team of de thuiszorgleverancier krijgt in verband met het gebruik
van zuurstof, dient u strikt in acht te nemen. De zuurstofbron moet op meer dan een meter van het
apparaat geplaatst worden.
Rook niet in de nabijheid van het zuurstofsysteem.
Voeg geen zuurstof toe via de luchtinlaat van het apparaat.
Volg nauwgezet de instructies voor het beginnen en het beëindigen van de behandeling op.
Onderbreek, bij het gebruik van extra zuurstof, de zuurstoftoevoer als het apparaat niet werkt. Als de
zuurstoftoevoer ingeschakeld blijft bij een uitgeschakeld apparaat kan de in de slang afgegeven zuurstof
zich ophopen in het apparaat wat kan leiden tot brandgevaar.
Het maximaal gebruikte zuurstofdebiet mag niet meer zijn dan 12 l/min.

LET OP
Als de toevoersnelheid van extra zuurstof is ingesteld, varieert de geïnhaleerde zuurstofconcentratie op basis
van de drukinstellingen, uw ademhalingspatroon de interfacekeuze en de lekfrequentie Deze waarschuwing is
van toepassing op het merendeel van de CPAP apparaten. Installatie van een batterij of sigarettenaansteker.

Installatie met een (optionele) zuurstofadapter
Wanneer extra zuurstof aangevoerd wordt, moet een terugslagklep met een specifieke klep gebruikt
worden die verhindert dat de zuurstof zich in het apparaat ophoopt.
Deze klep moet tussen het apparaat en het patiëntcircuit gemonteerd worden.
Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor de installatie, de reiniging en het onderhoud van deze
specifieke klep.

Starten en stoppen van de behandeling
1. Om te voorkomen dat de zuurstof in het apparaat DreamStar dringt, is het van groot belang het
apparaat altijd in te schakelen alvorens de zuurstoftoevoer te openen.
2. Om te voorkomen dat de zuurstof in de installatie dringt, is het ook noodzakelijk de
zuurstoftoevoer uit te schakelen alvorens het apparaat uit te schakelen.
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Gebruik van het (optionele) draaibare
bochtstuk
Het tot 70° draaibare uitlaatbochtstuk met een doorsnede van 22 mm is een accessoire voor de
apparaten van de DreamStar™ reeks, bestemd voor een verhoogd gebruikscomfort van het apparaat
waarop het gemonteerd is.
Het bestaat uit een op een steun bevestigd bochtstuk en kan rond een verticale as gedraaid worden
().

Installatie
Let op
Reinig het draaibare uitlaatbochtstuk alvorens het eerste gebruik volgens de instructies in de
volgende paragraaf.
Sluit, om het aan te brengen, de steun op de uitgangsconnector van het apparaat aan en monteer het
draaibare bochtstuk op het uiteinde van het patiëntcircuit ().





Uiteinde patiëntcircuit
Bochtstuk

Draaibaar
uitlaatbochtstuk
Uitgangsconnector

Steun

Maandelijkse reiniging
Let op








Gebruik geen bijtend reinigingsmiddel.
Steriliseer niet.

Haal het draaibare uitlaatbochtstuk los van het apparaat en het patiëntcircuit.
Reinig de buitenzijde van het draaibare uitlaatbochtstuk met een met water en een druppel mild
reinigingsmiddel bevochtigde doek of keukenpapier.
Verwijder de sporen van het reinigingsmiddel door deze handeling te herhalen met een uitsluitend
met water bevochtigde doek of keukenpapier.
Veeg het draaibare bochtstuk volledig droog met een doek of keukenpapier.
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Reiniging en Service
Gelieve de gebruiksaanwijzing van uw masker en de slang te raadplegen voor meer details over het
onderhoud.
WAARSCHUWING
Ontkoppel het apparaat van de elektriciteitsbron en maak de slang en het reservoir van het toestel altijd los
voordat u ze reinigt.

LET OP



Gebruik voor het reinigen materiaal dat hiervoor ontwikkeld is.
Gebruik geen agressief schoonmaakmiddel, spons met schuurkant of borstel met harde haren.

Dagelijks
Reservoir (indien aanwezig):



Giet het water uit het reservoir en spoel met schoon water.
Aan de lucht laten drogen, niet aan zonlicht blootstellen.

Wekelijks
Reservoir (indien aanwezig):


Demonteer het reservoir.
o

Haal het reservoir van het apparaat.

o

Ontgrendel het deksel door op het centrale lipje te drukken en draai het naar achter ①.

o

Verwijder het bovenstuk van de basis van het reservoir.

o

Giet het water in het reservoir weg.

o

Om de interne buis te verwijderen ② :
1 : Druk zachtjes op de clip (A) om het los te maken van de buis van het blokkeersysteem
(B).
2 : Terwijl u blijft drukken, trekt u zachtjes de buis naar u toe om hem uit het bovenstuk te
halen.
Greepzone

①

②

Interne buis
Bovenstuk

Dichting
Basis
Centraal lipje
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Reinig de verschillende onderdelen van het reservoir  met lauw
water en een zacht schoonmaakmiddel (gebruik bijvoorbeeld 3
druppels afwasmiddel opgelost in wat water).



Spoel het overvloedig af, zodat er geen resten van het
schoonmaakmiddel achterblijven.
Laat drogen door het te laten uitleggen in de zon.







Eenmaal het droog is, monteert u het reservoir opnieuw.
o
o
o

Breng de interne buis in de openingen en controleer of hij goed vast
zit.
Plaats het deksel op de basis van het reservoir  en kantel naar
voren. Vergrendel het reservoir door op de greepzone te drukken.
Vul het reservoir voordat u het opnieuw op het apparaat bevestigt.

Opmerkingen:



U kunt ook de verschillende onderdelen van het reservoir in een afwasmachine wassen (aan 60°C
maximum).
Laat het water niet in het reservoir stagneren om ontwikkeling van micro-organismen te voorkomen.

Wasbare filter:



Trek de filterhouder  naar u toe om hem te verwijderen .
Trek de filter uit de filterhouder .


Filterhouder



Filterhouder



Filter

Filterhouder









Was de filter en de filterhouder met lauw water en een zacht schoonmaakmiddel (gebruik
bijvoorbeeld een druppel afwasmiddel voor de filter en de filterhouder).
Spoel het overvloedig af, zodat er geen resten van schoonmaakmiddel achterblijven.
Laat ze drogen:
klem de filter in een propere, absorberende doek, laat hem volledig drogen in de zon.
laat de filterhouder uitdruppen.
Eenmaal droog, plaatst u de filter in de filterhouder en monteert u het geheel aan de achterzijde
van het apparaat. Gebruik geen filters die niet volledig droog zijn.
Plaats het deksel of het reservoir terug.

30  Reiniging en Service

DreamStar Duo, DuoST

Maandelijks
Apparaat


Reinig de buitenzijde van het apparaat met een vochtig middel (vod, keukenpapier)
doordrenkt met wat water en een druppel zacht schoonmaakmiddel.



Verwijder de resten schoonmaakmiddel door deze handeling te herhalen met een nieuwe
doek (vod, keukenpapier), doordrenkt met enkel wat water.
Droog het apparaat volledig met een droge doek (vod, keukenpapier).



Luchtinlaatfilters:



Het optioneel aangeboden aanvullende fijnfilter kan niet gewassen worden. Het dient één
maal per maand vervangen te worden of vaker indien het zichtbaar vervuild is.
Vervang de filters regelmatig zodra deze gescheurd of bevuild zijn, of zodra de bijbehorende
herinnering op het apparaat wordt weergegeven.

Reservoir (indien aanwezig):




Zodra het reservoir gedemonteerd en gereinigd is, laat u het gedurende 15 minuten in een
oplossing van 1 deel azijn op 9 delen water weken.
Spoel het overvloedig af, zodat er geen resten van het schoonmaakmiddel achterblijven.
Laat drogen door het te laten uitleggen in de zon.

WAARSCHUWINGEN





Gebruik geen schoonmaakspray. Er kunnen zich resten van schadelijke stoffen in de luchtuitlaat, de
luchtinlaat of aan de binnenzijde van het apparaat ophopen, wat kan leiden tot irritatie aan de luchtwegen.
Gebruik nooit javelwater aan een concentratie van meer dan 0,1%. Bijvoorbeeld: giet 200 ml javel van 2,6 %
in 5 liter koud water.
Controleer alvorens het apparaat te gebruiken of de luchtinlaatfilter aangebracht is.
Controleer of het warmte-element volledig droog is alvorens het apparaat opnieuw aan te sluiten.
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Problemen en Oplossingen
Nuttige wenken
Probleem

Mogelijke oorzaak

U heeft een koude De kamertemperatuur
is te laag.
neus.
De afgegeven lucht is
te koud.
Reactie op het
U heeft een
luchtdebiet en de
loopneus.
drukniveaus.
De lucht is te droog.
U heeft een
uitgedroogde of
geïrriteerde neus
of keel.
Geen water in het
reservoir (indien
aangebracht).
Pijn in de neus, de
bijholtes of de
oren.

Infectie van de bijholtes
of verstopte neus.

Huidirritatie bij
contact met het
masker.

Te strak afgesteld tuig
of onjuiste maat
masker.
Allergische reactie met
de componenten van
het masker.
Er ontsnapt lucht
rondom het masker.

Droge of
geïrriteerde ogen.
De aangevoerde
lucht is te warm.

De luchtinlaatfilters
kunnen vuil zijn. De
luchtinlaat is verstopt.
De kamertemperatuur
is te hoog.

Last van een
mogelijk te hoge
druk.

Druk van het apparaat.

Het apparaat is
ingesteld in Bi-Level
modus.
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Advies
Verhoog de kamertemperatuur.
Plaats de slang onder een deken om warmteverlies te
voorkomen.
Neem contact op met het medisch-technische team of
uw huisarts.
Gebruik de bevochtigende functie als het apparaat
voorzien is van een reservoir. Verhoog het
warmteniveau volgens de aanwijzingen in de
Procedure voor de instelling van het betreffend
apparaat.
Controleer het waterpeil in het reservoir. Vul indien
nodig water bij volgens de aanwijzingen in de
paragraaf "Vullen van het reservoir (indien aanwezig)"
pagina 10.
Neem onmiddellijk contact op met uw huisarts.

Stel het tuig af. Vraag uw huisarts of Thuiszorgleverancier of u de diverse maten maskers kunt
passen.
Gebruik het masker niet meer. Neem contact op met
uw huisarts of de Thuiszorgleverancier.
Breng het masker opnieuw aan. Vraag uw huisarts of
Thuiszorgleverancier of u de diverse maten maskers
kunt passen.
Reinig of vervang de filters naar gelang het type filter
(zie hoofdstuk "Reiniging en Service" pagina 29). Houd
linnengoed of kleding op afstand van het apparaat.
Verlaag de kamertemperatuur. Controleer of het
apparaat zich op voldoende afstand van de
warmtebronnen bevindt. Haal de slang onder de deken
vandaan
De aanpassing van de neusdruk vereist een bepaalde
tijd. Gebruik de ramp voor een geleidelijke
druktoename bij het inslapen (zie paragraaf
"Rampfunctie" pagina 13). Ontspan en adem rustig
door uw neus.
Neem, als u voelt dat de door het apparaat afgegeven
druk gewijzigd is, contact op met uw
Thuiszorgleverancier om dit te controleren.
De drukniveaus werden voorgeschreven door uw arts
en kunnen uitsluitend op voorschrift gewijzigd worden.
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Probleem

Mogelijke oorzaak

Advies

Het apparaat geeft
niet de juiste druk
op de display
weer.

De ramp is geactiveerd.

Controleer of de rampindicator wordt weergegeven.
Schakel de rampfunctie uit volgens de instelprocedure
van het apparaat.
Schakel de functie Pressure Alter uit volgens de
instelprocedure van het apparaat.

Terugkeer van het
slaap apneu
syndroom.

Het apparaat licht
niet op (geen
visualisering).

Het apparaat lijkt
in storing en werkt
niet zoals het
hoort.
De bevochtiger lijkt
het water niet op
te warmen.

De functie Pressure
Alter is geactiveerd in
CPAP modus.
Het apparaat is niet op
de juiste druk afgesteld
of werkt niet correct.
Uw lichaamsconditie of
de druk die nodig is
voor de behandeling, is
gewijzigd.
Het netsnoer is niet op
correcte wijze op de
voedingsingang
aangebracht
De netspanning is
uitgevallen.
De interne zekering van
het apparaat is defect.
Te grote elektromagnetische storingen.

Het warmteniveau is op
0 ingesteld.
Defect warmteelement.

Er werd water over
het apparaat
gemorst.
Waterdruppels in
de slang of in het
masker.

Witte aanslag op
de wanden van het
reservoir.
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Te hoog waterpeil in
het reservoir (indien
aangebracht).
Enkele kleine
waterdruppels zijn
normaal met name in
de winter.
Overmatige
condensatie van de
waterdamp.
Door leidingwater
veroorzaakte
kalkaanslag.

Vraag uw Thuiszorgleverancier de werking van het
apparaat te controleren.
Neem contact op met uw huisarts.

Controleer de aansluitingen tussen het apparaat, het
snoer en het stopcontact.
Gebruik een ander apparaat (bv: lamp, radio enz.) om
te controleren of er stroom op het stopcontact staat.
Neem contact op met de Thuiszorgleverancier.
Houd het apparaat op afstand van storingsbronnen
zoals halogeenlampen, gsm toestellen, enz.

Als het apparaat is aangesloten op een batterij, kan de
functie verwarmde bevochtiging niet gebruikt worden.
Stel het warmteniveau in tussen 1 en 10 volgens de
aanwijzingen in de Procedure voor de instelling van het
betreffend apparaat.
Controleer of de indicator van de verwarmde
bevochtiger op het scherm weergegeven wordt en of
het niet knippert.
Neem, als de indicator knippert of niet weergegeven
wordt, contact op met de Thuiszorgleverancier.
Schakel het apparaat uit en laat het minstens 24 uur
drogen. Schakel het apparaat opnieuw in en controleer
of het correct werkt.
Controleer of het water niet boven het maximumniveau van het reservoir staat, en verwijder eventueel
het overtollige water.
Stel het warmteniveau in op een lager niveau volgens
de aanwijzingen in de Procedure voor de instelling van
het betreffend apparaat.
Breng de slang onder een deken aan.
Verwijder de sporen met een spons en zacht
schoonmaakmiddel. Laat het reservoir weken in een
oplossing van 1 deel azijn op 9 delen water zoals
beschreven in de paragraaf "Reiniging en Service"
pagina 29. Spoel goed af met leidingwater. Droog de
buitenzijde af met een schone doek.
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Informatieberichten
Bericht

Mogelijke oorzaak

Advies

Het scherm geeft
ONTKOPPELD
MASKER weer.

Het masker is
ontkoppeld.

Controleer de aansluitingen tussen het masker, de
slang en het apparaat. Dit bericht verdwijnt wanneer u
in uw correct verbonden masker ademt ofwel zodra u
de aan/standby toets of de ramp toets
indrukt
. Zoniet zal de machine na 30 minuten
uitgeschakeld worden.

Het scherm geeft
HOGE FREQUENTIE
weer.

Detectie van een te
hoge frequentie.

Druk twee maal op de “aan/ stand-by” toets van de
machine. Controleer de aansluiting van de geribbelde
slang. Neem contact op met uw Thuiszorgleverancier
als het probleem zich blijft voordoen.

LEK : ++ (ou +++ ou
++++) wordt op het
scherm weergegeven.

Het apparaat geeft
een aanzienlijk
lekniveau aan.

Breng uw masker correct aan, regel de
zuurstoftoevoer van het masker – de riem totdat het
correct is aangebracht. Het lekniveau moet afnemen
totdat op het scherm hetvolgende verschijnt: LEK : OK.
Mocht het probleem zich blijven voordoen, waarschuw
dan uw thuiszorgleverancier.

Het
symbool
en de foutcode
knipperen beurtelings
in het midden van het
scherm.

Het apparaat heeft
een werkstoring
ontdekt.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
Sluit het apparaat opnieuw aan en schakel het in.
Neem contact op met de Thuiszorg-leverancier als het
probleem zich blijft voordoen.

Het
symbool
en de foutcode
knipperen beurtelings
in het midden van de
instelpagina van het
verwarmingsniveau
van de bevochtiger.

Het toestel heeft
een werkingsfout in
de bevochtiger
vastgesteld.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
Sluit het apparaat opnieuw aan en schakel het in.
Neem contact op met de Thuiszorg-leverancier als het
probleem zich blijft voordoen.
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Technische gegevens
Prestaties van het apparaat
Druk range van het apparaat:
Precisie:
Verhoging:
Maximale realiseerbare constante limietdruk aan
de opening van de aansluiting aan de
patiëntzijde bij een eerste fout:
Minimale realiseerbare constante limietdruk aan
de opening van de aansluiting aan de
patiëntzijde bij een eerste fout:
Ramptijd:
Precisie :
Verhoging :
Opslagfrequentie :
Pecisie :
Verhoging :
Gemeten geluidsdrukniveau volgens de
NF EN ISO 17510-1: 2002:
Gemeten geluidsdrukniveau volgens de
NF EN ISO 17510-1: 2009:
Resistentie van het systeem voor een luchtdebiet
van 60 LPM op niveau van de opening van de
patiëntaansluiting in geval van voedingsfout:
Aansluitgat Inlaat patiëntzijde:
Voorziene levensduur van het apparaat:
Luchtinlaatfilter:

4 cmH2O tot 20 cmH2O in CPAP modus
3 cmH2O tot 25 cmH2O in Bi-Level modus
± 0,5 cmH2O
0,5 cmH2O
PLSmax = 30 cmH2O
PLSmin ≥ 0 cmH2O
0 tot 45 minuten
 1 minuut
5 minuten
0 of 4 BPM tot 25 BPM
 1 BPM
1 BPM
27 dBA met bevochtiger
30 dBA zonder bevochtiger
31 dBA met bevochtiger
33 dBA zonder bevochtiger
1,6 cmH2O zonder bevochtiger
1,9 cmH2O met bevochtiger
Conisch koppelstuk met diameter 22 mm.
5 jaar (voor een standaard gebruik van 8 uur per
dag)
Optionele fijnfilter, stoffen HEPA wegwerpfilter.
HEPA-filter tot op 90% doelmatig tegen
stofdeeltjes > 3 micron.
(Herbruikbaar) schuimrubber met hoge densiteit, tot
op 90% doelmatig tegen stofdeeltjes > 20 micron.

Alle waarden vastgesteld onder ATPD-voorwaarden (ongevingstemperatuur en -druk, droog).

Prestaties van de geïntegreerde bevochtiger
Bevochtigingsgraad:
Opwarmtijd:
Drukdaling naar gelang de toevoer:
Maximale bedrijfsdruk:
Compliance van het reservoir:
Maximale gastemperatuur aan de uitgang van de
slang:

> 10mgH2O/l aan maximum instelling voor een
lekvolume < 60 l/min.
< 45 minuten
0,59 cmH2O aan 1 l/sec
0,73 cmH2O aan 1 l/sec met het draaibare
uitlaatbochtstuk
25 cmH2O
14,2 ml/kPa (leeg reservoir)
12,2 ml/kPa (vol reservoir)
43°C

Alle waarden vastgesteld onder ATPD-voorwaarden (ongevingstemperatuur en -druk, droog).
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Gebruik van het apparaat en de bevochtiger
Druk range:
Temperatuur:
Relatieve luchtvochtigheid:
Hoogte range:

730 hPa tot 1060 hPa
+5°C tot +40°C zonder bevochtiger
+5°C tot +35°C met bevochtiger
tussen 10% en 95% zonder condensatie
circa 0  2 700 m

Transport en opslag
Druk range:
Temperatuur:
Relatieve luchtvochtigheid:

500 hPa tot 1060 hPa
-20°C tot +60°C
tot 95% zonder condensatie

Elektrische specificaties van het apparaat
Interne universele elektrische voeding via afkoppelbaar netsnoer (vorm stekker afhankelijk van het
land van gebruik).
Ingangsspanning:
100 - 240 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz.
Maximaal vermogensverbruik:
100 VA bij maximale instelling*
Verbruikte stroom bij 20cmH2O met een lek va 4 mm: 130 mA eff. bij 230 VAC
Constante stroomvoeding (13 V).
Bereik van toegelaten constante druk: 13V
(-20%, +25%).
*Het vermogensverbruik is afhankelijk van het gebruikte apparaat. Het apparaat waarop de verwarmde
bevochtigingsfunctie geactiveerd is (configuratie Evolve met reservoir) is degene die het hoogste verbruik heeft.

Gewicht en afmetingen
Afmetingen (B x H x D):
Afmetingen draagtas (B x H x D):
Gewicht:
Operationeel volume (minimale gasinhoud in het
reservoir):
Bruikbare inhoud waterreservoir:
Maximale vloeistofniveau:

circa 200 x 230 x 120 mm met reservoir
circa 260 x 350 x 150 mm
circa 1,5 kg met reservoir
circa 1,4 kg met deksel
811 ml
300 ml
Vermeld op het reservoir

CE markering
DreamStar™ Duo, DreamStar™ Duo Evolve : 2011.
DreamStar™ DuoST, DreamStar™ DuoST Evolve: 2011.
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Wettelijke voorschriften
De aan dit medische hulpmiddel verbonden risico’s en met name het algehele restrisico werden
geëvalueerd overeenkomstig de norm ISO 14971:2007.
Het apparaat van het DreamStar™ gamma voldoet aan de volgende normen:











IEC 60601-1:2005 + AC1:2006 + AC2:2007 + Amd1:2012: Medische elektrische toestellen – Deel
1: Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties.
IEC 60 601-1-2:2007: Medische elektrische apparatuur. Deel 1: Algemene eisen voor
productveiligheid. Verwante norm: Elektromagnetische compatibiliteit – Voorschriften en tests.
EN ISO 17510-1:2009: Ademhalingsapparatuur voor slaap-apneutherapie.
EN ISO 10651-6:2009: Longventilatoren voor medisch gebruik – Bijzondere eisen voor
basisveiligheid en essentiële eigenschappen – Deel 6: ventilatiehulpstukken voor in de thuiszorg,
in het kader van gebruik dat is geïndiceerd voor niet-invasieve ventilatie bij spontaan ademende
patiënten
EN ISO 8185:2009: Medische bevochtigers – Algemene voorschriften.
Richtlijn 93/42/ EG van de Raad voor medische apparaten.
Richtlijn 2011/65/EG van het Europese parlement en de Raad betreffende de beperking van het
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS).
Richtlijn 2012/19/EG van het Europese Parlement betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA).

Verwijdering van het apparaat bij het einde van de
levensduur
In de Europese Unie moet dit apparaat, overeenkomstig de Europese Richtlijn 2012/19/EU,
beschouwd worden als een elektrische en elektronische voorziening die gescheiden van het huisafval
moet worden ingezameld en verwerkt, zoals aangegeven door het symbool van de doorgekruiste
vuilnisbak (zie paragraaf "Symbolen op het apparaat", pagina 7).
In overige landen moet het ingezameld en verwerkt worden volgens de plaatselijke voorschriften.
Een onjuiste verwerking van het apparaat bij het einde van de levensduur kan schadelijke gevolgen
hebben voor het milieu.
Neem contact op met uw thuiszorgleverancier.
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Adresgegevens van uw Thuiszorgleverancier

Fabrikant:

Productielocatie:

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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