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Enne alustamist
Lugege see juhend enne DreamStar-i seadme kasutamist hoolikalt läbi, et oleksite täielikult teadlik
seadme piirangutest.

Ohutusabinõud
HOIATUS


























See viitab siin juhendis vigastus- või õnnetusohule teile või teistele.

DreamStar-i seadmeid ei tohi kasutada ilma arstiretseptita. Mitte mingil juhul ei tohi proovida muuta
ettenähtud seadeid ilma meditsiinimeeskonna nõusolekuta.
Kasutage seda seadet ainult sihtotstarbeliselt ning selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Siin juhendis
esitatud nõuandeid ei tohi pidada tervishoiutöötaja suunistest tähtsamaks.
See seade ei ole mõeldud abivahendiks elutalituse puhul.
DreamStar-i seadmeid tuleb kasutada ainult arsti poolt soovitatud või teie tervishoiuteenuse osutaja käest
saadud voolikute, maskide, liitmike ja lisatarvikutega. Kontrollige, et iga lisatarviku kasutussuunised oleksid
pakendis olemas ja lugege need hoolikalt läbi.
Kui teil tekib kahtlus, et seade või mõni lisatarvik on defektne, kahjustatud või ei tööta korralikult, võtke
ühendust oma tervishoiuteenuse osutajaga.
Ärge proovige seadet lahti võtta või sellele muudatusi teha (elektrilöögioht). Seadet võivad hooldada ainult
kvalifitseeritud isikud. Võtke ühendust oma tervishoiuteenuse osutajaga.
Vajaduse korral võib seadme elektrivõrgust lahutada, eemaldades toitekaabli pistikupesast. Veenduge, et
toitekaabel oleks ligipääsetav.
Kui seade on ühendatud harupessa, siis ei tohi süsteemi külge ühendada täiendavat harupesa või
pikendusjuhet.
Ravi ajal tohib ühendada seadme USB-pessa ainult teie tervishoiuteenuse osutaja antud seadmeid.
Asetage seade stabiilsele horisontaalpinnale puhtasse keskkonda. Ärge kasutage seadet, kui see on
asetatud mõne teise seadme kõrvale või selle peale.
Veenduge, et te ei takistaks õhu väljalaskeava või mõnda muud seadme ava või hingamisvoolikut
juhuslikult ega tahtlikult. Ärge katke seadet kinni või asetage seda liiga seina lähedale. Vältige vedelike või
esemete sattumist õhu väljalaskeavasse.
Hoidke seade ja toitekaabel kõigist veeallikatest eemal (elektrilöögioht). Kasutage seadet ja selle
lisatarvikuid (toitekaableid) ainult siis, kui need on kuivad ja töökorras.
Hoidke kaabel kuumadest pindadest eemal.
Kui kasutusele tuleb võtta lisahapnik, järgige hoolikalt hapniku kasutamissuuniseid ja ohutusabinõusid.
Ärge kasutage seda seadet tuleohtlike aurude lähedal ning eriti integreeritud soojendusega niisutit
tuleohtlike anesteetikumide lähedal, olgu need kas eraldiseisval kujul või koos teiste ainetega
(plahvatusoht).
Kui mask on paigaldatud, siis veenduge, et seade tekitaks õhuvoolu. Ärge kunagi blokeerige maski
väljahingamisava, mis võimaldab õhu pidevat väljutamist. Seadme töö ajal suunab tekitatav õhk
väljahingatava õhu maski ventilatsiooniava kaudu välja. Kui seade ei tööta, tekib maskis värske õhu
puudus, põhjustades väljahingatava õhu uuesti sissehingamise ohtu, mis võib teatud tingimustel
põhjustada lämbumisohtu juba mõne minuti jooksul.
Kui seade ei tööta korralikult ja kui patsient kasutab ninamaski, on seadme takistus piisavalt väike, et
võimaldada patsiendil masina kaudu välja hingata või koguni oma suu avada. Kui kasutatakse
täisnäomaski, peab maskil olema lämbumisvastane klapp.
Elektrikatkestuse või rikke korral eemaldage mask.
Ärge jätke pikki voolikuid voodi peale. Need võivad magamise ajal teie pea või kaela ümber põimuda.
Hoidke seadet lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas ja kahjurite eest kaitstuna.

Kui seade on varustatud veepaagiga



Veepaagi kasutamisel tuleb jälgida, et vesi ei satuks seadme sisse, kuna see võib põhjustada
pöördumatuid kahjustusi. Seade tuleb asetada stabiilsele horisontaalpinnale ja seade ei tohi olla kaldu.
Niisutil on plaat, mis võib tavapärase töö ajal sarnaselt veepaagi põhjale kuumaks muutuda. Vältige nende
puutumist.
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Veepaaki tuleb puhastada enne esmakordset kasutamist, pärast mis tahes tehnilist sekkumist ja seejärel
regulaarselt, järgides jaotises „Puhastamine ja hooldus“ esitatud suuniseid lk 31.
Enne seadme teisaldamist või transportimist tuleb veepaak alati tühjendada.
Täitke veepaak seadmest eemal, et vältida vee sattumist seadmele.
Ärge kasutage seadet, kui avastate paagis lekke, mis on tingitud näiteks tihendi kvaliteedi halvenemisest.
Soojendusega niisutuse funktsiooni ei tohi kasutada keskkonnas, kus õhutemperatuur on üle 35 ˚C (95 ˚F),
kuna patsiendile edastatava õhu temperatuur võib ületada 43 ˚C (109,4 °F), mis võib põhjustada ülemiste
hingamisteede põletusohtu.
Niisuti lisamine võib mõjutada seadme tööd.
Kui veepaagi katet ei paigaldata korralikult tagasi, tekib õhulekke oht, mille tagajärjel võib kasutatav rõhk
ettenähtud rõhust erineda.

ETTEVAATUST






See viitab siin juhendis võimalikule materjali kahjustamise ohule selle
seadme või mõne muu seadme puhul.

Kui teie seadmel on veepaagi asemel hoopis kate, tuleb soojendusega niisutuse funktsioon välja lülitada.
Muidu võib seadme kütteelement jätkata seadme soojendamist, kuigi see ei küündiks ohtlike
temperatuurideni. Aga kui see on sisse lülitatud, seadke soojenduse tase minimaalsele väärtusele ja
teavitage oma koduhooldusteenuse osutajat.
Paigutage seade kindlasti nii, et keegi sellega kokku ei põrkaks või toitekaabli otsa ei komistaks.
Kui seade paigutatakse põrandale, siis veenduge, et see oleks tolmuvaba ning voodipesu, riided vms ei
blokeeriks seadme õhuvõtuava.
Nagu kõigi meditsiiniliste elektriseadmete puhul mõjutavad ka DreamStar-i seadmeid mobiilsete ja
kaasaskantavate raadiosagedusel töötavate sideseadmete (mobiiltelefonid, Wi-Fi jne) häired.

Sihtotstarve
DreamStar-i seadmed on ette nähtud obstruktiivse uneapnoe sündroomi (OUAS) all kannatavatele
patsientidele, kes kaaluvad üle 30 kg (66 naela) ja hingavad iseseisvalt. Neid võib kasutada kodus või
unekeskuses.

Vastunäidustused
Uuringud on näidanud, et positiivrõhu kasutamisel esineb teatud patsientidel vastunäidustus ühe
eelnevalt olemasoleva seisundi puhul.
 Raske bulloosne emfüseem või eelnevalt pneumotooraksi tekitatud tüsistustega emfüseem.
 Pneumotsefaal, trauma või hiljutine operatsioon kolju-nina-kurgu fistuli tüsistusega.
 Dekompenseeritud südamepuudulikkus või hüpotensioon, eriti vähenenud verehulga või südame
rütmihäirete puhul.
 Vedelikupuudus.
 Massiline ninaverejooks või varasemalt esinenud massiline ninaverejooks. Äge põskkoopapõletik,
keskkõrvapõletik või perforeeritud kuulmekile.
 Trahheotoomia.

Negatiivsed mõjud
Võtke ühendust oma tervishoiutöötajaga, kui DreamStar-i seadme kasutamisel ilmnevad järgmised
sümptomid: hingamisteede või nina kuivus, nahatundlikkus, vesine või veritsev nina, kõrvavalu,
põskkoopa vaevus, päevane unisus, tujumuutused, meeltesegadus, ärrituvus või mälukaotus.
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Süsteemi elementide kontrollimine
DreamStar-i seadmete komplekti kuuluvad järgmised komponendid.


Kandekohver



Eemaldatav toitekaabel





Voolik
Korduvkasutatav filter
Kate (valikuline)





Mälukaart
Patsiendijuhend
Veepaak (valikuline)

DreamStar-i seadmeid saab kasutada koos järgmiste valikuliste lisatarvikutega. Lisateavet
saadaolevate lisatarvikute kohta küsige oma koduhooldusteenuse osutajalt. Järgige kasutamise ajal
lisatarvikutega kaasasolevaid suuniseid.


Akukaabel



Sigaretisüütaja kaabel



Filtrihoidiku komplekt



Valikuline
kõrge
tõhususega
(ühekordselt kasutatav)



Pööratav väljalaskepõlv 70°, läbimõõt 22 mm
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Seadme kirjeldus
See DreamStar-i seade on varustatud kohandatud lisatarvikutega ja sellel on integreeritud
toitekaabel.

Seadme vaated
Joonis 1 – eestvaade

1
2
4

1

Ekraan

2
3
4

Vasakpoolne juhtnupp
Parempoolne juhtnupp
Tõusu- ja valikunupp

5

Sisse-/väljalülitusnupp

3
5

Võimaldab vaadata teavet.
Võimaldab valida ekraani vasakpoolses alanurgas kuvatavat
sümbolit. valida ekraani parempoolses alanurgas kuvatavat
Võimaldab
sümbolit.
Võimaldab kasutada tõusufunktsioone. Selle abil saab valida ka
kuvatavas menüüs
Lülitab
seadme
sisseseadme
või välja.seadistamise
Lisaks saab selle
järgmise
parameetri
ajal. abil seadme
seadistusmenüüdest väljuda.

Joonis 2 – paremvaade

Joonis 3 – tagantvaade ilma veepaagita

8
11
9

10

7 6
6

Toitepesa

7

Välise aku ühenduspesa

8

Õhuvõtufiltrid

Siia ühendatakse toitekaabel.
See võimaldab ühendada seadme välise aku või sigaretisüütaja
toitekaabliga.
Puhastavad seadmesse siseneva õhuvoolu tolmust.

9

Kütteelement

Soojendusega niisuti põhja kasutatakse veepaagi soojendamiseks.

10 Jada-/USB-port
11 Mälukaardipesa

6  Seadme kirjeldus

Saadaval DreamStar Info ja Auto seadmetel ning seda kasutab arst
või koduhooldusteenuse osutaja.
Siia saab sisestada mälukaardi.

DreamStar Intro, Info, Auto

Joonis 4 – kattega seadme tagantvaade

Joonis 5 – veepaagiga seadme tagantvaade

12
2
13

12
2
14
2
15

2

15
2

2
12

Väljalaske liitmi (tähisega

13

Veepaak (kui on olemas)

14

Kate (kui on olemas)

15

Õhu sisselaskeava tähisega

Õhu väljalaskeava, kuhu ühendatakse voolik.
Veepaak niisutuse jaoks, millele on märgitud vee maksimaalne
täitetase.

)

)

Seadmel olevad sümbolid
Sümbol

Kirjeldus

Sümbol

Kirjeldus

Sisse-/väljalülitusnupu sümbol.

Tõusu- ja valikunupu sümbol.

Vasakpoolse juhtnupu sümbol.

Parempoolse juhtnupu sümbol.

Seade on kaitstud kuni 12 mm
tahkete esemete ja vertikaalselt
langevate veepiiskade sattumise eest
seadmesse.

Seadme jäätmed tuleb kõrvaldada
olmejäätmetest eraldi. Lisateavet vt
„Seadme
jaotisest
kasutuselt
kõrvaldamine selle tööea lõpus“, lk 39.

II-klassi seade.

BF-tüüpi seade.

Alalisvoolu toiteallikas.

Salvestamine ja taasesitus.

Vt kasutusjuhendit.

Erihoiatus.

Seade vastab meditsiiniseadmeid
käsitleva Euroopa direktiivi 93/42/EÜ
nõuetele.
Sümbol
pakendil,
mis
näitab
hoiustamistemperatuuri piirangut.
Temperatuurivahemik: – 20 kuni
+ 60 °C (–4 kuni +140 °F)
Sümbol pakendil, mis näitab, et sisu
on õrn ja pakendit tuleb käsitleda
ettevaatlikult.
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Sümbol
pakendil,
mis
atmosfäärirõhu piirangut.

näitab

Sümbol pakendil, mis näitab suhtelise
õhuniiskuse piirangut.
Sümbol pakendil, mis näitab, et
pakendit tuleb kaitsta niiskuse ja vee
eest.
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Paigaldamine
Seadme standardne paigaldamine
Seade tarnitakse kas kattega (konfiguratsioon A) või veepaagiga (konfiguratsioon B).
1. Katte või veepaagi paigaldamine
A. Kattega seade
B. Veepaagiga seade
Klõpsake kate seadme tagaküljel aluse külge ja Kinnitage veepaagi põhi kütteelemendi külge ja
kallutage katet ettepoole, et see lukustada.
kallutage paaki ettepoole, et see lukustada.

2. Patsiendi vooliku ühendamine
A. Kattega seade
B. Veepaagiga seade
Ühendage patsiendi vooliku üks ots seadme Ühendage patsiendi vooliku üks ots veepaagi
tagaküljel oleva väljalaske liitmikuga.
katte peal oleva väljalaske liitmikuga.

3. Valmistage mask ette vastavalt maski kasutusjuhendis toodud suunistele. Ühendage

mask patsiendi vooliku teise otsa.
4. Ühendage toitekaabli üks ots seadme toitepesaga ja teine ots toiteallikaga.
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5. Esmakordsel sisselülitamisel lülitub ekraan sisse ja kuvab keele seadistamiskuva.
Vajutage parempoolset juhtnuppu

või vasakpoolset juhtnuppu

nii palju kui vaja, kuni leiate soovitud keele.
Pärast keele valimist vajutage sisse-/väljalülitusnuppu
, et liikuda
kuva päisesse, ja seejärel vajutage uuesti, et menüüst väljuda.
6. Ekraanil kuvatakse kellaaeg ja kuupäeva. Nüüd on seade kasutusvalmis.
HOIATUS
Kui veepaagi katet ei paigaldata korralikult, tekib õhulekke oht, mille tagajärjel võib kasutatav rõhk ettenähtud
rõhust erineda.

Paigaldamine akutoitel või (valikuliselt) sigaretisüütaja
kaabliga kasutamiseks
DreamStar-i seadme toitega varustamiseks saab kasutada 12 V spetsiaalset laetavat akut
(valikuline), ühendades akukaabli seadme välise aku ühenduspesaga (vt lk 6, Joonis 2, punkt 7).
Seadet saab varustada toitega ka sigaretisüütaja kaudu, kasutades spetsiaalset kaablit (valikuline).
Selle konfiguratsiooni puhul asendage standardse paigaldamise samm 4 järgmise sammuga.


Ühendage toitekaabli üks ots seadme välise aku ühenduspesaga (vt lk 6, Joonis 2, punkt 7) ja
teine ots otse sigaretisüütajasse.

Jätkake standardse paigaldamise sammudega 5–6.
ETTEVAATUST





Kasutage ainult akuga kaasasolevat aku toitekaablit.
Ärge ühendage aku toitekaablit 24 V sigaretisüütajasse.
Ärge kasutage 24 V akut.
Ärge ühendage DreamStar-i seadmega 12 V toiteallikat, mis on ühendatud vooluvõrku.

Märkus:
Kui seadet kasutatakse akutoitel, siis ei saa kasutada soojendusega niisutusfunktsiooni (kui on olemas) ja
pärast seadistusnupu vajutamist kuvatakse ekraanil järgmine kuva.

Näitab, et niisuti ei tööta, kuna
seade töötab akutoitel.
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Kasutamine
Veepaagi täitmine (kui olemas)

Tähis „Push“

1. Lülitage seade välja ja eemaldage

patsiendi voolik. Vajutage sõrmedega
seadme peal olevale tähisele „Push“, et
veepaak seadme küljest eemaldada.

2. Kallutage

paaki
tahapoole
eemaldage seadme küljest.

ja
Veepaak

3. Täitke veepaak ülemise ava kaudu kuni maksimaalse täitetaseme tähiseni.
4. Kinnitage

veepaak

uuesti

seadme

külge.

ETTEVAATUST





Ärge ületage maksimaalset täitetaset.
Ärge lisage veepaagis olevasse vette muid tooteid.
Ärge kasutage aluselist lahust (füsioloogilist soolalahust).
Kasutage ainult toasooja vett, ärge kasutage kuuma või külma vett.

Ravi alustamine
1. Pange mask pähe, nagu suunistes kirjeldatud. Kui teie tervishoiuteenuse osutaja on

aktiveerinud automaatse sisselülituse funktsiooni, käivitub masin teie esimeste
hingamiste peale maskis (v.a DreamStar Intro / Intro Evolve).
2. Vastasel korral vajutage ravi alustamiseks sisse-/väljalülitusnuppu

. Seadme
ekraanil kuvatakse kasutatav rõhk.
3. Kui ekraanil kuvatakse teada MASK UNPLUGGED, tähendab see, et mask ei ole korralikult
ühendatud. Kinnitage mask korralikult, et vältida lekkeid, ja vajutage sisse- /
väljalülitusnuppu
või tõusunuppu
. Seade taastab seadistatud rõhu ja teade
MASK UNPLUGGED kustub.
4. Heitke pikali ja paigutage voolik nii, et see järgiks teie liigutusi magamise ajal.
10  Kasutamine
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5. Ekraanil kuvada võidavaid sümboleid kirjeldatakse tabelis pealkirjaga „Ekraanil kuvatavate

sümbolite kirjeldus“ lk 12.
6. Kui teie seadmel on veepaak ja kui niisutusfunktsioon on aktiveeritud, lülitub
soojendusega niisutus automaatselt sisse. Saate suurendada
või vähendada
soojenduse taset, liigutades ribanäidikul olevat noolt parem- või vasakpoolse
seadistusnupu abil, nagu allpool näidatud.

HOIATUS
Pärast toitekatkestust jätkab seade tööd samas režiimis, mis oli aktiivne enne väljalülitumist.

Ravi peatamine
1. Eemaldage mask.
2. Lülitage DreamStar-i seade välja, hoides sisse-/väljalülitusnuppu

mitu sekundit all.

Maski lahtiühendamise funktsioon
Kui te maski eemaldate, lülitub seade automaatselt madalale voolutarbele. Seade lülitub tavapärasele
voolutarbele, kui ühendate uuesti maski või vajutate sisse-/väljalülitusnuppu

või tõusu nuppu

. Vastasel korral lülitub seade 30 minuti pärast välja. Seda funktsiooni võib kasutada öösel, kui
peate voodist välja tulema.

Seadme menüü kasutamine
Seadme esiküljel olevad neli nuppu võimaldavad kasutada seadme seadete menüüd, sirvida
erinevaid kuvasid või muuta teatud parameetrite väärtusi.
Parameetritele pääseb juurde, kui seade on oote- või töörežiimis. Juurdepääsetavad parameetrid on
rühmitatud erinevatel ekraanikuvadel järgmiselt.
 Seadme seaded seoses ettenähtud raviga
 Seadme üldseaded, nagu kuupäev ja kellaaeg
 Salvestatud vastavusandmed
 Meeldetuletused

Ekraanikuva kirjeldus
Kõigil ekraanikuvadel on:


esimene rida või kuva päis;



kuni neli parameetri rida vastavate väärtustega;



viimane rida, kus on näidatud erinevad sümbolid, mis
viitavad sellistele funktsioonidele nagu parameetri
väärtuse muutmine, kuval navigeerimine või kuvade
vahel lülitumine (vt tabelit „Ekraanil kuvatavate
sümbolite kirjeldus“).

DreamStar Intro, Info, Auto
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Ekraanil kuvatavate sümbolite kirjeldus
Sümbol

C

LEAK

Kirjeldus

Symbole

Signification

Juurdepääs seadme teabele.

Juurdepääs seadme seadetele.

Juurdepääs järgmisele saadaolevale
kuvale.

Juurdepääs eelmisele saadaolevale
kuvale.

Võimaldab suurendada ekraanil
kuvatava parameetri väärtust.

Võimaldab vähendada ekraanil
kuvatava parameetri väärtust.

Soojendusega niisutusfunktsioon on
aktiveeritud ilma soojenduseta või
seade töötab akutoitel.

Soojendusega niisutusfunktsioon on
aktiveeritud koos soojendusega.
Sümbol vilgub, kui soojendusega
niisuti töös tekkis probleem.

Ekraanil kuvatavaid parameetreid
saab muuta.

Ekraanil kuvatavad parameetrid on
teavitavad ja neid ei saa muuta.

Funktsioon aktiveeritud.

Funktsioon inaktiveeritud.

JAH.

EI.

Tõusuaja funktsioon (T.Ramp).
Sümbol vilgub, kui tõusufunktsioon on
valitud, kuid jätkuvalt inaktiveeritud.

Indekseeritud
tõusu
funktsioon
(I.Ramp). Vilgub, kui tõusufunkts. on
valitud, kuid jätkuvalt inaktiiv.

CPAP-töörežiim, DreamStar Auto /
Auto Evolve puhul.

A

Auto-CPAP-töörežiim, DreamStar
Auto / Auto Evolve puhul.

Näitab, et vastavust salvestatakse.

Vilgub, kui üks või mitu patsiendi
meeldetuletust on peagi aegumas.

Mugavuse kalibr. funkts. aktiveeritud
DreamStar Info / Info Evolve või
DreamStar Auto / Auto Evolve puhul.

Mälukaart on sisestatud.
Sümbol vilgub, kui mälukaart ei tööta.

Näitab lekketaset (v.a DreamStar Intro
Seadme kuvatud kuupäevad on
/ Intro Evolve puhul).
DD/MM/YYYY
vormingus päev/kuu/aasta.
Kuvab OK, +, ++, +++, ++++.
Näitab, et aku on ühendatud.

Näitab, et kaugjuhtimispult on
ühendatud.

Seadme töös on ilmnenud tõrge.
Sümbol kuvatakse vaheldumisi
veakoodiga.
Seadme DreamStar Intro või DreamStar Intro Evolve põhiseid seadeid vt jaotisest „Seadme DreamStar
Intro / Intro Evolve seadistamine “ lk 15.
Seadme DreamStar Info või DreamStar Info Evolve põhiseid seadeid vt jaotisest „Seadme DreamStar
Info / Info Evolve seadistamine “ lk 18.
Seadme DreamStar Auto või DreamStar Auto Evolve põhiseid seadeid vt jaotisest „Seadme DreamStar
Auto / Auto Evolve seadistamine “ lk 22.
Seadmete üldise teabe menüüd on kirjeldatud lk 27.
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Saadaolevad funktsioonid
Seadmed DreamStar Intro ja DreamStar Info (ja samaväärsed Evolve'i konfiguratsioonid) töötavad
püsirežiimis (CPAP), mis tähendab, et seade tagab kogu öö jooksul muutumatu rõhutaseme. Seade
DreamStar Auto või DreamStar Auto Evolve töötab kas püsirežiimis (CPAP) või automaatrežiimis
(Auto-CPAP), mis tähendab, et seade jälgib teie hingamist magamise ajal ja reguleerib rõhku
vastavalt teie vajadustele.
Seade sisaldab integreeritud toiteallikat ja selle saab varustada niisutusfunktsiooniga (Evolve'i
konfiguratsioon), mille saab aktiveerida või inaktiveerida koduhooldusteenuse osutaja.
Patsiendi meeldetuletuse funktsioon aitab teil sündmusi meeles pidada, nagu filtri- ja
maskivahetused, seadme kontrollid ning mälukaardilt vastavusandmete allalaadimised. Seda
funktsiooni, mis on tootevaliku kõigi seadmete puhul sama, on kirjeldatud jaotises „Aeguvate
meeldetuletuste teavitus “, lk 28.

Tõusufunktsioon
Kui koduhooldusteenuse osutaja selle aktiveerib, võimaldab tõusuaja funktsioon (T.Ramp) rõhku järkjärgult tõsta, et aidata teil uinuda: ravi algab madalamal rõhul, mida kutsutakse mugavusrõhuks,
seejärel tõuseb rõhk ravirõhu väärtusele. Auto-CPAP töörežiimis võimaldab tõusufunktsioon teil rõhu
tõstmise või langetamise käske viivitada.
Indekseeritud tõusu funktsioon (I.Ramp), mis on saadaval seadmetel DreamStar Info / Info Evolve ja
DreamStar Auto / Auto Evolve, võimaldab alustada ravi mugavusrõhul ning seejärel tõsta rõhku
CPAP-režiimis või aktiveerida Auto-CPAP-režiimi kohe kui seade hakkab tuvastama
hingamissündmusi, mis viitab sellele, et te magate.

Pressure Alter (Rõhu muutmine)
Kui arst või koduhooldusteenuse osutaja selle aktiveerib, võimaldab see funktsioon muuta
ettenähtud rõhku  1 cmH2O võrra.

Märkus:
See funktsioon on saadaval ainult CPAP-režiimis.

Comfort Calibration + (Mugavuse kalibreerimine +)
Mugavuse kalibreerimine + (C.C.+), mis on saadaval seadmetel DreamStar Info / Info Evolve ja
DreamStar Auto / Auto Evolve, tõstab ravirõhku sissehingamisel ja langetab seda väljahingamisel, et
muuta hingamine ravi ajal mugavamaks. Seda saab aktiveerida tõusu ajal või jooksvalt arst või
koduhooldusteenuse osutaja.

Seadme transportimine
Lahutage seade vooluvõrgust ja eemaldage seadme küljest lisatarvikud. Pange need kandekohvrisse
hoiule.

Seade DreamStar või DreamStar Evolve koos kattega
Kate tuleb seadme küljest eemaldada. Katte eemaldamiseks vajutage seadme peal olevale tähisele
„Push“. Seejärel tõstke katet tagasisuunas ja eemaldage seadme küljest. Asetage kate ja seade
kandekohvri eraldi kambritesse.

Seade DreamStar Evolve koos veepaagiga
Veepaak tuleb seadme küljest eemaldada ja tühjendada. Veepaagi eemaldamiseks vajutage seadme
peal olevale tähisele „Push“. Seejärel tõstke veepaaki tagasisuunas ja eemaldage seadme küljest.
Võtke see lahti, järgides jaotises „Puhastamine ja hooldus “ lk 31 toodud suuniseid, ja tühjendage
veepaak täielikult. Asetage veepaak ja seade kandekohvri eraldi kambritesse.
DreamStar Intro, Info, Auto
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ETTEVAATUST
Seadmesse vee sattumise ja sellest tuleneva pöördumatu kahjustuse vältimiseks tuleb veepaak enne seadme
teisaldamist või transportimist täielikult tühjendada.

Mälukaardi kasutamine
Välist mäluseadet saab kasutada kas seadmesse salvestatud uusimate vastavusandmete
talletamiseks või seadme seadistusparameetrite uuendamiseks. Järgige selle kaardi kasutamisel teie
koduhooldusteenuse osutaja antud suuniseid.
Kui seade töötab, lülitage see välja, enne kui kaardi mälukaardipessa sisestate: kuva päise paremale
poole ilmub sümbol
. Kui see sümbol vilgub, siis on kaart halvasti või valet pidi sisestatud või see
ei tööta. Sisestage kaart korralikult ja kui sümbol jätkuvalt vilgub, võtke ühendust oma
koduhooldusteenuse osutajaga.

Seadete uuendamine
Kui koduhooldusteenuse osutaja on konfigureerinud mälukaardi seadme seadeid uuendama, hakkab
seade seda automaatselt tegema, kui kaart sisestatakse. Kui uuendamine on lõppenud, kuvatakse
teade, mis palub kaardi eemaldada. Eemaldage kaart. Seda toimingut saab teha ainult ühe korra.

Andmete varundamine
Andmete varundamine algab automaatselt, kui sisestate kaardi seadmesse. Allalaaditavate andmete
edenemist saab jälgida indikaatori abil. Kui andmed on salvestatud, kuvab seade teate DOWNLOAD
FINISHED. REMOVE MEMORY CARD. (Allalaadimine lõppenud. Eemaldage mälukaart). Seejärel võite
mälukaardi oma koduhooldusteenuse osutaja kätte anda.

Märkused:



Andmete varundamise ja seadete uuendamise funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui seade on
ooterežiimis.
Kui kaart jäetakse seadmesse, siis ei saa seadet sisse lülitada ega ühtegi funktsiooni kasutada.
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Seadme DreamStar Intro / Intro
Evolve seadistamine
Seadete menüü kasutamine
Seadete menüü avamiseks vajutage parempoolset juhtnuppu
, et valida sümbol
kuvatakse ainult siis, kui seade on ooterežiimis. Seadete menüü kuva:


Sümbol

ekraani alaservas näitab, et kuvatavaid parameetreid ei saa muuta.



Sümbol

ekraani alaservas näitab, et kuvatavaid parameetreid saab muuta.

o

Valige muudetav parameeter, vajutades tõusunuppu vajalik arv kordi

o

Suurendage

või vähendage

, mis

.

parameetri väärtust, vajutades vastavaid juhtnuppe.

Kuva päisesse naasmiseks vajutage tõusunuppu

ekraani alaservas või sisse-/väljalülitusnuppu

.
Ühelt seadete kuvalt teisele liikumiseks valige ekraanil sümbol
juhtnuppu
juhtnuppu

. Eelmisele kuvale naasmiseks valige sümbol

, vajutades parempoolset
, vajutades vasakpoolset

.

Seadete menüüst väljumiseks vajutage sisse-/väljalülitusnuppu

või oodake 30 sekundit.

Märkus:
Järgmistel kuvadel esitatud väärtused on toodud näitena.

1. Soojenduse tase (kui on olemas veepaak)
See kuvatakse ainult siis, kui teie koduhooldusteenuse osutaja on seadme soojendusega
niisutusfunktsiooni aktiveerinud.

Vajutage


Ekraanil kuvatakse:

ooterežiimis.

 Vajutage
 Vajutage


Vajutage


Ekraanil kuvatakse:

Suurendage
või
vähendage
parameetri väärtust paremvõi
vasakpoolse
seadistusnupuga.

et valida
seade.

ekraani alaservas või



, et naasta kuva päisesse.

, et liikuda järgmisele kuvale.


Märkus:
Kui seade töötab akutoitel, siis ei saa soojendusega niisutusfunktsiooni kasutada (vt jaotist „Paigaldamine
akutoitel või (valikuliselt) sigaretisüütaja kaabliga kasutamiseks“ lk 9).
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2. Seaded
See kuvatakse ainult siis, kui teie koduhooldusteenuse osutaja on tõusufunktsiooni ja/või rõhu
muutmise funktsiooni aktiveerinud.






Ekraanil kuvatakse:

Vajutage

Ekraanil kuvatakse:

vajalik arv
kordi, et
liikuda
soovitud
parameetrile.


Suurendage
või vähendage
parameetri väärtust paremvõi vasakpoolse seadistusnupuga.
Siis vajutage
, et liikuda
järgmisele parameetrile.

 Vajutage

ekraani alaservas või

, et naasta kuva päisesse.

 Vajutage

, et liikuda järgmisele kuvale.

Comfort pressure: seadme poolt tekitatud rõhutase tõusufunktsiooni käivitumisel.
Ramp time: aeg, mis kulub seadmel ettenähtud rõhu saavutamiseks alates mugavusrõhust.
Set pressure: seadistatud rõhk, mida saab muuta 1 cmH2O võrra, kui teie tervishoiuteenuse osutaja
on rõhu muutmise funktsiooni aktiveerinud.

3. Parameetrite seadistamiskuva

Ekraanil kuvatakse:

Prescribed P.: teie arsti poolt määratud rõhutase.
Pressure Alter: sümbol
näitab, et see funktsioon on teie
koduhooldusteenuse osutaja poolt aktiveeritud.
Max ramp time: teie koduhooldusteenuse osutaja määratud maksimaalne
tõusuaeg.

 Vajutage

, et liikuda järgmisele kuvale.

4. Patsiendi meeldetuletuste seadistamiskuva
See kuvatakse ainult siis, kui teie koduhooldusteenuse osutaja on aktiveerinud meeldetuletuse, mis
teavitab teid näiteks filtri või maski vahetamise vajadusest.

Ekraanil kuvatakse:
Meeldetuletuse
aktiveerimise
meeldetuletuse vastas.
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 Vajutage

, et liikuda järgmisele kuvale.

5. Kella seadistamine
Kella saab seadistada ainult siis, kui seade on ooterežiimis.

Ekraanil kuvatakse:


Vajutage


Ekraanil kuvatakse:

vajalik arv
kordi, et liikuda
soovitud
parameetrile.

 Vajutage
Vajutage

ekraani alaservas või


Suurendage
või vähendage
parameetri väärtust paremvõi vasakpoolse seadistusnupuga.
Siis vajutage
, et liikuda
järgmisele parameetrile.

, et naasta kuva päisesse.

, et liikuda järgmisele kuvale.

6. Muud seaded

Ekraanil kuvatakse:


Vajutage
vajalik arv
kordi, et
liikuda
soovitud
parameetrile.

 Vajutage
Vajutage

ekraani alaservas või


Ekraanil kuvatakse:


Keele valimiseks vajutage järjest
vasakja
parempoolset
parameetrite seadistusnuppu.
Seejärel vajutage
, et valida
kontrastsuse seade.
Suurendage
või vähendage
kontrastsust parem- või
vasakpoolse seadistusnupuga.

, et naasta kuva päisesse.

, et menüüst väljuda.
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Seadme DreamStar Info / Info Evolve
seadistamine
Seadete menüü kasutamine
Seadete menüü avamiseks vajutage parempoolset juhtnuppu
, et valida sümbol
kuvatakse ainult siis, kui seade on ooterežiimis. Seadete menüü kuva:


Sümbol

ekraani alaservas näitab, et kuvatavaid parameetreid ei saa muuta.



Sümbol

ekraani alaservas näitab, et kuvatavaid parameetreid saab muuta.

o

Valige muudetav parameeter, vajutades tõusunuppu vajalik arv kordi

o

Suurendage

või vähendage

, mis

.

parameetri väärtust, vajutades vastavaid juhtnuppe.

Kuva päisesse naasmiseks vajutage tõusunuppu

ekraani alaservas või sisse-/väljalülitusnuppu

.
Ühelt seadete kuvalt teisele liikumiseks valige ekraanil sümbol
juhtnuppu
juhtnuppu

, vajutades parempoolset

. Eelmisele kuvale naasmiseks valige sümbol

, vajutades vasakpoolset

.

Seadete menüüst väljumiseks vajutage sisse-/väljalülitusnuppu

või oodake 30 sekundit.

Märkus:
Järgmistel kuvadel esitatud väärtused on toodud näitena.

1. Soojenduse tase (kui on olemas veepaak)
See kuvatakse ainult siis, kui teie koduhooldusteenuse osutaja on seadme soojendusega
niisutusfunktsiooni aktiveerinud.









Vajutage

Ekraanil kuvatakse:

Vajutage

Ekraanil kuvatakse:

et valida
seade.

ooterežiimis
või
töörežiimis.

 Vajutage

ekraani alaservas või

 Vajutage

, et liikuda järgmisele kuvale.


Suurendage

või
vähendage
parameetri
väärtust
parem- või vasakpoolse
seadistusnupuga.

, et naasta kuva päisesse.

Märkus:
Kui seade töötab akutoitel, siis ei saa soojendusega niisutusfunktsiooni kasutada (vt jaotist „Paigaldamine
akutoitel või (valikuliselt) sigaretisüütaja kaabliga kasutamiseks“ lk 9).
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2. Seaded
See kuvatakse ainult siis, kui teie koduhooldusteenuse osutaja on tõusufunktsiooni ja/või rõhu
muutmise funktsiooni ja/või kalibreerimise + funktsiooni aktiveerinud.

Ekraanil kuvatakse:


Vajutage


Ekraanil kuvatakse:

vajalik arv
kordi, et
liikuda
soovitud
parameetrile.

 Vajutage
 Vajutage

ekraani alaservas või


Kui
mugavuse
kalibreerimine
(C.C.+) on inaktiveeritud (OFF),
saab selle aktiveerida (ON),
vajutades vasak- või parempoolset
seadistusnuppu.
Siis vajutage
, et liikuda
järgmisele parameetrile.
Suurendage
või vähendage
parameetri väärtust paremvõi vasakpoolse seadistusnupuga.

, et naasta kuva päisesse.

, et liikuda järgmisele kuvale.

C.C. +: mugavuse kalibreerimine +
Comfort pressure: seadme poolt tekitatud rõhutase tõusufunktsiooni käivitumisel.
Ramp time: aeg, mis kulub seadmel ettenähtud rõhu saavutamiseks alates mugavusrõhust, kui
tõusuaeg (T.Ramp) on valitud, muidu seda parameetrit ei kuvata.
Pressure: seadistatud rõhk, mida saab muuta ± 1 cmH2O võrra, kui teie tervishoiuteenuse osutaja on
rõhu muutmise funktsiooni aktiveerinud.

3. Parameetrite seadistamiskuva

Ekraanil kuvatakse:

Prescribed P.: teie arsti poolt määratud rõhutase.
Ramp type: valitud tõusu tüüp – tõusuaeg (T.Ramp) või indekseeritud
tõus (I.Ramp).
Max ramp time: teie koduhooldusteenuse osutaja määratud maksimaalne
tõusuaeg.
C.C. + (Comfort Calibration +): mugavuse kalibreerimine + sümbolid
ja
näitavad, et see funktsioon on teie koduhooldusteenuse osutaja
poolt aktiveeritud.

 Vajutage

, et liikuda järgmisele kuvale.
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Ekraanil kuvatakse:
Pressure Alter: sümbol
näitab, et see funktsioon on teie
koduhooldusteenuse osutaja poolt aktiveeritud.

 Vajutage

, et liikuda järgmisele kuvale.

4. Patsiendi meeldetuletuste seadistamiskuva
See kuvatakse ainult siis, kui teie koduhooldusteenuse osutaja on aktiveerinud meeldetuletuse, mis
teavitab teid näiteks filtri või maski vahetamise vajadusest.

Ekraanil kuvatakse:
Meeldetuletuse aktiveerimise
meeldetuletuse vastas.

 Vajutage

kuupäev

on

näidatud

vastava

, et liikuda järgmisele kuvale.

5. Kella seadistamine
Kella saab seadistada ainult siis, kui seade on ooterežiimis.






Ekraanil kuvatakse:

Vajutage

Ekraanil kuvatakse:

vajalik arv
kordi, et
liikuda
soovitud
parameetrile.

 Vajutage
 Vajutage

ekraani alaservas või


Suurendage
või vähendage
parameetri väärtust paremvõi vasakpoolse seadistusnupuga.
Siis vajutage
, et liikuda
järgmisele parameetrile.

, et naasta kuva päisesse.

, et liikuda järgmisele kuvale.
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6. Muud seaded






Ekraanil kuvatakse:

Vajutage

Ekraanil kuvatakse:

vajalik arv
kordi, et
liikuda
soovitud
parameetrile.


Kui

teie

koduhooldusteenuse

osutaja seda võimaldab ( ), saate
keelt valida, kui vajutate järjest
vasakvõi
parempoolset
seadistusnuppu.
Siis vajutage
, et valida
kontrastsuse seade. Suurendage
või
vähendage
kontrastsust
paremvõi
vasakpoolse seadistusnupuga.
Sümbol
näitab, et automaatse
sisselülituse funktsioon ei ole teie
koduhooldusteenuse osutaja poolt
aktiveeritud.

Auto ON: see funktsioon võimaldab alustada ravi automaatselt ilma sisse-/väljalülitusnuppu
vajutamata.

 Vajutage

ekraani alaservas või

 Vajutage

, et menüüst väljuda.
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Seadme DreamStar Auto / Auto
Evolve seadistamine
Seadete menüü kasutamine
Seadete menüü avamiseks vajutage parempoolset juhtnuppu
, et valida sümbol
kuvatakse ainult siis, kui seade on ooterežiimis. Seadete menüü kuva:


Sümbol

ekraani alaservas näitab, et kuvatavaid parameetreid ei saa muuta.



Sümbol

ekraani alaservas näitab, et kuvatavaid parameetreid saab muuta.

o

Valige muudetav parameeter, vajutades tõusunuppu vajalik arv kordi

o

Suurendage

või vähendage

, mis

.

parameetri väärtust, vajutades vastavaid juhtnuppe.

Kuva päisesse naasmiseks vajutage tõusunuppu

ekraani alaservas või sisse-/väljalülitusnuppu

.
Ühelt seadete kuvalt teisele liikumiseks valige ekraanil sümbol
juhtnuppu
juhtnuppu

, vajutades parempoolset

. Eelmisele kuvale naasmiseks valige sümbol

, vajutades vasakpoolset

.

Seadete menüüst väljumiseks vajutage sisse-/väljalülitusnuppu

või oodake 30 sekundit.

Märkus:
Järgmistel kuvadel esitatud väärtused on toodud näitena.

1. Soojenduse tase (kui on olemas veepaak)
See kuvatakse ainult siis, kui teie koduhooldusteenuse osutaja on seadme soojendusega
niisutusfunktsiooni aktiveerinud.









Vajutage

Ekraanil kuvatakse:

Vajutage

Ekraanil kuvatakse:

et valida
seade.

ooterežiimis
või
töörežiimis.

 Vajutage
 Vajutage

ekraani alaservas või


Suurendage

või
vähendage
parameetri
väärtust
parem- või vasakpoolse
seadistusnupuga.

, et naasta kuva päisesse.

, et liikuda järgmisele kuvale.

Märkus:
Kui seade töötab akutoitel, siis ei saa soojendusega niisutusfunktsiooni kasutada (vt jaotist „Paigaldamine
akutoitel või (valikuliselt) sigaretisüütaja kaabliga kasutamiseks“ lk 9).
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2. Seaded
CPAP-režiim
See kuvatakse ainult siis, kui teie koduhooldusteenuse osutaja on tõusufunktsiooni ja/või rõhu
muutmise funktsiooni ja/või kalibreerimise + funktsiooni aktiveerinud.

Ekraanil kuvatakse:


Vajutage


Ekraanil kuvatakse:

vajalik arv
kordi, et
liikuda
soovitud
parameetrile.


Kui
mugavuse
kalibreerimine
(C.C.+) on inaktiveeritud (OFF),
saab selle aktiveerida (ON),
vajutades vasak- või parempoolset
seadistusnuppu.
Vajutage
,
et
liikuda
järgmisele parameetrile.
Suurendage
või
vähendage parameetri väärtust
paremvõi
vasakpoolse
seadistusnupuga.

 Vajutage

ekraani alaservas või

, et naasta kuva päisesse.

 Vajutage

, et liikuda järgmisele kuvale.


C.C. + (Comfort Calibration +): mugavuse kalibreerimine +.
Comfort pressure: seadme poolt tekitatud rõhutase tõusufunktsiooni käivitumisel.
Ramp time: aeg, mis kulub seadmel ettenähtud rõhu saavutamiseks alates mugavusrõhust, kui
tõusuaeg (T.Ramp) on valitud, muidu seda parameetrit ei kuvata.
Pressure: seadistatud rõhk, mida saab muuta ± 1 cmH2O võrra, kui teie tervishoiuteenuse osutaja on
rõhu muutmise funktsiooni aktiveerinud.

Auto-CPAP-režiim
See kuvatakse ainult siis, kui teie koduhooldusteenuse osutaja on tõusufunktsiooni ja/või
kalibreerimisfunktsiooni aktiveerinud.

Ekraanil kuvatakse:


Vajutage
vajalik arv
kordi, et
liikuda
soovitud
parameetrile.

 Vajutage

ekraani alaservas või

DreamStar Intro, Info, Auto


Ekraanil kuvatakse:


Kui
mugavuse
kalibreerimine
(C.C.+) on inaktiveeritud (OFF),
saab selle aktiveerida (ON),
vajutades vasak- või parempoolset
seadistusnuppu.
Vajutage
,
et
liikuda
järgmisele parameetrile.
Suurendage
või
vähendage parameetri väärtust
paremvõi
vasakpoolse
seadistusnupuga.

, et naasta kuva päisesse.
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 Vajutage

, et liikuda järgmisele kuvale.

C.C. + (Comfort Calibration +): mugavuse kalibreerimine +
Comfort pressure: seadme poolt tekitatud rõhutase tõusufunktsiooni käivitumisel või kui seade
tuvastab, et hingamist ei ole toimunud kauem kui 2 minutit.
Ramp time: aeg, mis kulub seadmel Auto-CPAP-režiimi aktiveerimiseks, kui tõusuaeg (T.Ramp) on
aktiveeritud, muidu seda parameetrit ei kuvata.

3. Parameetrite seadistamiskuva
CPAP-režiim

Ekraanil kuvatakse:

Prescribed P.: teie arsti poolt määratud rõhutase.
Ramp type: valitud tõusu tüüp – tõusuaeg (T.Ramp) või indekseeritud tõus
(I.Ramp).
Max ramp time: teie koduhooldusteenuse osutaja määratud maksimaalne
tõusuaeg.
C.C. + (Comfort Calibration +): mugavuse kalibreerimine + sümbolid
ja
näitavad, et see funktsioon on teie koduhooldusteenuse osutaja
poolt aktiveeritud.

 Vajutage

, et liikuda järgmisele kuvale.


Ekraanil kuvatakse:
Pressure Alter: sümbol
näitab, et see funktsioon on teie
koduhooldusteenuse osutaja poolt aktiveeritud.

 Vajutage

, et liikuda järgmisele kuvale.

Auto-CPAP-režiim

Ekraanil kuvatakse:

 Vajutage

Ramp type: valitud tõusu tüüp – tõusuaeg (T.Ramp) või indekseeritud tõus
(I.Ramp).
Max ramp time: teie koduhooldusteenuse osutaja määratud maksimaalne
tõusuaeg.
Min. Pressure: minimaalne rõhutase.
Max. Pressure: maksimaalne rõhutase.

, et liikuda järgmisele kuvale.
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Ekraanil kuvatakse:

C.C. + (Comfort Calibration +): mugavuse kalibreerimine + sümbolid
ja
näitavad, et see funktsioon on teie koduhooldusteenuse osutaja
poolt aktiveeritud.
Command on IFL: see funktsioon suurendab rõhku, kui vool on takistatud.
sümbol
näitab, et see funktsioon on teie koduhooldusteenuse
osutaja poolt aktiveeritud.
Max. P on apnea: maksimaalne rõhk apnoe funktsiooni puhul.
Pres. decrease: rõhulangus, kas kiire või aeglane, mille määrab
koduhooldusteenuse osutaja.

 Vajutage

, et liikuda järgmisele kuvale.

4. Patsiendi meeldetuletuste seadistamiskuva
See kuvatakse ainult siis, kui teie koduhooldusteenuse osutaja on aktiveerinud meeldetuletuse, mis
teavitab teid näiteks filtri või maski vahetamise vajadusest.

Ekraanil kuvatakse:
Meeldetuletuse
aktiveerimise
meeldetuletuse vastas.

 Vajutage

kuupäev

on

näidatud

vastava

, et liikuda järgmisele kuvale.

5. Kella seadistamine
Kella saab seadistada ainult siis, kui seade on ooterežiimis.








Ekraanil kuvatakse:

Vajutage

Ekraanil kuvatakse:

Suurendage
või vähendage
parameetri väärtust paremvõi
vasakpoolse
seadistusnupuga.

vajalik arv
kordi, et liikuda
soovitud
parameetrile.

 Vajutage ekraani alaservas või
 Vajutage

Siis vajutage
, et liikuda
järgmisele parameetrile.
, et naasta kuva päisesse.

, et liikuda järgmisele kuvale.
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6. Muud seaded






Ekraanil kuvatakse:

Vajutage

Ekraanil kuvatakse:


Kui

teie

koduhooldusteenuse

osutaja seda võimaldab ( ), saate
keelt valida, kui vajutate järjest
vasakvõi
parempoolset
seadistusnuppu.

vajalik arv
kordi, et liikuda
soovitud
parameetrile.

Siis vajutage
, et valida
kontrastsuse seade. Suurendage
või
vähendage
kontrastsust
paremvõi
vasakpoolse seadistusnupuga.
Sümbol
näitab, et automaatse
sisselülituse funktsioon ei ole teie
koduhooldusteenuse osutaja poolt
aktiveeritud.

Auto ON : see funktsioon võimaldab alustada ravi automaatselt ilma sisse-/väljalülitusnuppu
vajutamata.
 Vajutage

ekraani alaservas või

 Vajutage

, et menüüst väljuda.

, et naasta kuva päisesse.
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Muu teave
Üldine teave
Teave seadme DreamStar Intro või DreamStar Intro Evolve kohta
Kui seade on ooterežiimis, vajutage vasakpoolset
: kuvatakse üldise teabe menüü.

seadistusnuppu, et valida ekraanil sümbol


Ekraanil kuvatakse:
Hour counter: seadme töötunniloendur.
Total use: aeg, mille jooksul patsient reaalselt maski sisse hingas.
Tot. Session Nbr.: sisse-/väljalülituse seansside arv seadme mälus.

 Vajutage

, et liikuda järgmisele kuvale.


Kuvatakse viimane
seanss:

Date: viimase sisse-/väljalülituse seansi kuupäev.
Total duration: viimase seansi kogukestus.
Usage duration: aeg, mille jooksul patsient viimase seansi ajal reaalselt
maski sisse hingas.
Average pressure: viimase seansi ajal edastatud keskmine rõhk.

 Vajutage sisse-/väljalülitusnuppu

, et menüüst väljuda.

Märkus:
Seansi kuva on saadaval ainult siis, kui seade on ooterežiimis ja vähemalt üks seanss on salvestatud.

Seadmete DreamStar Info, DreamStar Auto, DreamStar Info Evolve ja
DreamStar Auto Evolve puhul
Kui seade on ooterežiimis, vajutage vasakpoolset
: kuvatakse üldise teabe menüü.

seadistusnuppu, et valida ekraanil sümbol


Ekraanil kuvatakse:
Hour counter: seadme töötunniloendur.
Total use: aeg, mille jooksul patsient reaalselt maski sisse hingas.
Tot. Session Nbr.: sisse-/väljalülituse seansside arv seadme mälus.

 Vajutage

, et liikuda järgmisele kuvale.
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Kuvatakse viimane
seanss:

Date: viimase sisse-/väljalülituse seansi kuupäev ja algusaeg.
Usage duration: aeg, mille jooksul patsient reaalselt maski sisse hingas.
Average pressure: seansi ajal edastatud keskmine rõhk.
Average leak: näitab keskmist leket, kuvades OK, +, ++, +++, või ++++.
A.H. index: obstruktiivsete apnoede ja hüpopnoede indeks.
Seansi kuupäev ja kellaaeg kuvatakse ekraani parempoolses ülaservas.

Kuvada saab viimase viie seansi kuvad alates uusimast kuni vanimani.
 Vajutage parempoolset juhtnuppu

, et liikuda järgmisele kuvale.

 Vajutage sisse-/väljalülitusnuppu

, et menüüst väljuda.

Märkus:
Seansi kuva on saadaval ainult siis, kui vähemalt üks seanss on salvestatud.

Aeguvate meeldetuletuste teavitus
See funktsioon on kõigi DreamStar-i toodete puhul sama.
Kui üks või mitu meeldetuletust hakkavad aeguma, muutub teabe juurdepääsu sümbol
vasakul alanurgas vilkuvaks ümbriku sümboliks
.

ekraani

Vajutades sümboli vastas asuvat nuppu, kuvatakse aken vastavate meeldetuletuste loendiga, nagu
järgnevalt näidatud.

Vajutage


Ekraanil kuvatakse:


Vajutage


Ekraanil kuvatakse:

vajalik arv kordi,
et liikuda
soovitud
meeldetuletusele
.

 Vajutage
 Vajutage
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ekraani alaservas või


Valige JAH
või
EI
parem- või
vasakpoolse
seadistusnupuga.
Vajutage
,
et
liikuda
järgmisele
meeldetuletusele.

, et naasta kuva päisesse.

, et menüüst väljuda.
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Kasutamine koos lisahapnikuga
(valikuline)
HOIATUSED








Hapniku kasutamisel tuleb alati järgida meditsiinimeeskonna või koduhooldusteenuse osutaja suuniseid.
Hapnikuallikas tuleks paigutada seadmest kaugemale kui üks meeter.
Ärge suitsetage hapnikuallika juuresolekul.
Ärge sisestage hapnikku seadme õhuvõtuavasse.
Järgige hoolikalt ravi alustamise ja peatamise suuniseid.
Hapnikukontsentraatori või vedelhapniku seadme kasutamisel peatage hapnikuvool, kui seadet ei kasutata.
Kui seade on välja lülitatud, kuid hapnikukontsentraator töötab, võib patsiendi voolikusse edastatav hapnik
seadmesse koguneda, tekitades tuleohu.
Hapniku maksimaalne vooluhulk ei tohi olla üle 12 l/min.

ETTEVAATUST
Antud hapnikuvoolu puhul erineb sissehingatava hapniku kontsentratsioon olenevalt rõhu seadetest, teie
hingamisest, kasutatava maski tüübist ja lekkemäärast. See ettevaatusabinõu kehtib enamiku püsiva
positiivrõhuga seadmete puhul.

Paigaldamine koos hapnikuadapteriga (valikuline)
Täiendava hapnikuallika kasutamisel peate kasutama ventiili, mis on loodud takistama hapniku
kogunemist seadmesse.
See ventiil tuleb paigaldada seadme ja patsiendi vooliku vahele.
Vaadake tootja suuniseid ventiili paigaldamise, puhastamise ja hoolduse osas.

Ravi alustamine ja peatamine
1. Väga tähtis on tagada, et DreamStar-i seade oleks sisse lülitatud ja tekitaks õhuvoolu,

enne kui hapnikuvool aktiveeritakse, et vältida hapniku kogunemist seadmesse.
2. Sarnaselt tuleb peatada hapnikuvool enne seadme väljalülitamist, et vältida hapniku
kogunemist seadmesse.
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Pööratava väljalaskepõlve (valikuline)
kasutamine
22 mm läbimõõdu ja 70° nurgaga pööratav väljalaskepõlv on DreamStar-i seadmete lisatarvik, mis on
loodud suurendama seadme kasutusmugavust, millega see ühendatud on.
See koosneb muhvi külge kinnitatud põlvest, mis pöörleb vertikaaltelje suhtes ().

Paigaldus
ETTEVAATUST
Pööratav väljalaskepõlv tuleb enne esmakordset kasutamist puhastada vastavalt järgmises jaotises toodud
suunistele.

Paigaldamiseks ühendage muhv seadme väljalaskeühenduse külge ja pööratav põlv patsiendi
vooliku külge ().





Patsiendi vooliku ots
Põlv

Pööratav põlv
Väljalaskeühendus

Muhv

Igakuine puhastamine
ETTEVAATUST



Ärge kasutage tugevatoimelist puhastusvahendit.
Ärge steriliseerige.




Eemaldage pööratav väljalaskepõlv seadme ja patsiendi vooliku küljest.
Puhastage pööratava väljalaskepõlve välisosa niiske lapi (riidelapp, pabersalvrätt), vähese vee ja
tilga õrnatoimelise puhastusvahendiga.
Eemaldage kõik puhastusvahendi jäägid, kasutades uut lappi (riidelapp, pabersalvrätt), mis on
niisutatud ainult veega.
Kuivatage pööratav väljalaskepõlv korralikult kuiva lapiga (riidelapp, pabersalvrätt).
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Puhastamine ja hooldus
Üksikasju maski ja vooliku hoolduse kohta vaadake nende kasutusjuhendist.
HOIATUS
Enne hingamisvooliku ja veepaagi puhastamist eemaldage need alati seadme küljest ja lahutage seade
vooluvõrgust.

ETTEVAATUST



Kasutage selleks ettenähtud puhastusvahendeid.
Ärge kasutage tugevatoimelist puhastusvahendit, abrasiivset käsna või tugevate harjastega harja.

Igapäevane
Veepaak (kui on olemas)



Tühjendage veepaak ja loputage puhta veega.
Jätke see õhu kätte kuivama otsese päikesevalguse käest eemal.

Iganädalane
Veepaak (kui on olemas)


Võtke veepaak lahti.
o

Eemaldage veepaak seadme küljest.

o

Avage kate, vajutades keskmist sakki ja kallutades katet tahapoole ①.

o

Eemaldage ülemine osa veepaagi põhja küljest.

o

Tühjendage veepaak veejääkidest.

o

Sisetoru eemaldamiseks toimige järgmiselt ②.
1 : Vajutage õrnalt klambrile (A), et vabastada toru lukustussüsteemi (B) küljest.
2 : Hoidke klamber allavajutatuna, tõmmates toru ettevaatlikult enda poole, et see
ülemise osa küljest eemaldada.

①

②

Käepide

Sisetoru
Ülemine
osa

Tihend
Põhi

A
B

Keskmine sakk
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Puhastage veepaagi erinevad osad sooja vee ja õrnatoimelise
puhastusvahendiga
(nt
vees
lahjendatud
kolm
tilka
nõudepesuvedelikku).
Loputage korralikult veega, et eemaldada kõik puhastusvahendi
jäägid.
Laske õhu käes kuivada.



Kui veepaak on kuiv, pange see uuesti kokku.







o
o
o

Sisestage sisetoru aukudesse ja veenduge, et klamber oleks
kinnitatud.
Asetage ülemine osa veepaagi põhjale
ja kallutage seda
ettepoole. Lukustage veepaak, vajutades käepidemele.
Täitke veepaak veega, enne kui selle seadmesse paigaldate.

Märkused:



Veepaagi erinevaid osi võib pesta ka nõudepesumasinas (60 °C-ga maksimaalselt kaks tundi).
Mikroorganismide kasvu vältimiseks ärge jätke vett veepaaki kauaks seisma.

Pestav filter



Tõmmake filtrihoidikut  enda poole, et see eemaldada .
Eemaldage filter filtrihoidikust .


Filtrihoidik



Filtrihoidik



Filter

Filtrihoidik








Peske filter ja filtrihoidik vee ning õrnatoimelise puhastusvahendiga puhtaks (nt üks tilk
nõudepesuvahendit filtrile ja filtrikorpusele, seejärel küürige).
Loputage korralikult veega, et eemaldada kõik puhastusvahendi jäägid.
Laske õhu käes kuivada.
o

Kuivatage filter puhta imava lapiga ja laske korralikult õhu käes kuivada.

o

Laske filtrikorpusel õhu käes kuivada.

Pärast kuivamist pange filter filtrihoidikusse ja paigaldage filtrihoidik seadme tagaküljele. Ärge
kasutage filtrit, mis ei ole täiesti kuiv.
Paigaldage kate või veepaak tagasi.
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Igakuine
Seade




Puhastage seadme välisosa niiske lapi (riidelapp, pabersalvrätt), vähese vee ja tilga õrnatoimelise
puhastusvahendiga.
Eemaldage kõik puhastusvahendi jäägid, kasutades uut lappi (riidelapp, pabersalvrätt), mis on
niisutatud ainult veega.
Kuivatage seade korralikult kuiva lapiga (riidelapp, pabersalvrätt).

Õhuvõtufiltrid



Kõrge tõhususega filter, mis on saadaval lisatarvikuna, ei ole pestav. See tuleb vahetada kord
kuus või sagedamini, kui näeb välja määrdunud.
Vahetage filtreid korrapäraselt kohe kui need on katki või määrdunud või kui seade kuvab vastava
meeldetuletuse.

Veepaak (kui on olemas)




Kui veepaak on lahti võetud ja puhastatud, võite seda 15 minutit leotada lahuses, milles on üks
osa äädikat ja üheksa osa vett.
Loputage korralikult veega, et eemaldada kõik äädika jäägid.
Laske õhu käes kuivada.
HOIATUSED







Ärge kasutage pihustatavat puhastusvahendit. Kahjulikud tootejäägid võivad sattuda õhu väljalaskeavasse,
õhuvõtufiltrisse või seadme sisse, põhjustades hingamisteede ärritust.
Ärge kunagi kasutage valgendit kontsentratsiooniga üle 0,1%. Näiteks: segage 200 ml 2,6% valgendit
5 l külma veega.
Enne seadme kasutamist tuleb alati veenduda, et õhuvõtufilter oleks paigaldatud.
Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb kontrollida, et kütteelement oleks täiesti kuiv.
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Veaotsing
Abistavad nõuanded
Probleem

Võimalik põhjus

Lahendus

Nina on külm.

Ruumitemperatuur on
liiga madal.
Varustatav õhk on liiga
külm.

Tõstke ruumitemperatuuri.

Nina on vesine.

Reaktsioon õhuvoolule ja
rõhutasemetele.

Võtke ühendust tehnilise
konnaga või oma raviarstiga.

Nina või kurk on kuiv
või ärritunud.

Õhk on liiga kuiv.

Kui seade on varustatud veepaagiga, kasutage
niisutusfunktsiooni. Suurendage soojenduse
taset, järgides vastava seadme parameetrite
seadistamis-protseduuri suuniseid. Kontrollige
veepaagi veetaset.
Vajaduse korral lisage vett vastavalt jaotises
„Veepaagi täitmine (kui olemas) “ lk 10 toodud
suunistele.

Veepaagis (kui on
olemas) ei ole vett.

Asetage patsiendi voolik katte alla oma keha
kõrvale, et vähendada soojuskadu.
meditsiinimees-

Nina-, põskkoopa või
kõrvavalu.

Põskkoopapõletik või
kinnine nina.

Pöörduge kohe oma raviarsti poole.

Nahapunetus
kokkupuutel maskiga.

Võimalikud valulised
kohad, mis viitavad liiga
pingul või liiga väiksele
maskile.
Allergiline reaktsioon
maski komponentidele.

Reguleerige maski. Võtke ühendust raviarsti või
koduhooldusteenuse osutajaga, et proovida
suuremat maski.

Kuivad või ärritunud
silmad

Õhuleke maski juures.

Korrigeerige maski asendit. Võtke ühendust
raviarsti või koduhooldusteenuse osutajaga, et
proovida suuremat maski

Seadme edastatav õhk
on liiga kuum.

Õhuvõtufiltrid võivad olla
määrdunud. Õhuvõtuava
on ummistunud.
Ruumitemperatuur on
liiga kõrge.

Puhastage või asendage filtrid, kui vaja (vt
jaotist „Puhastamine ja hooldus“ lk 31).
Liigutage voodipesust ja riietest eemale.
Langetage ruumitemperatuuri. Veenduge, et
DreamStar-i seade oleks soojusallikatest tublisti
eemal. Eemaldage patsiendi voolik katte alt.

Liiga kõrgest rõhust
tingitud
ebamugavustunne.

Seadme rõhk.

Ninas tekkiva rõhuga harjumine võtab veidi
aega. Kasutage rõhutõusu magama minnes (vt
jaotist „Tõusufunktsioon“ lk 13). Lõdvestuge ja
hingake aeglaselt nina kaudu.
Kui seadme edastatav rõhk tundub olevat
muutunud, võtke ühendust koduhooldusteenuse
osutajaga, et ta seadme rõhku kontrolliks.
Rõhk võib kasutamise ajal muutuda. Kui te pole
rõhuga rahul, paluge koduhooldusteenuse
osutajal seadet kontrollida.

Seade DreamStar Auto /
Auto Evolve on AutoCPAP-režiimis
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Lõpetage maski kasutamine. Võtke ühendust
raviarsti või koduhooldusteenuse osutajaga.
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Probleem

Võimalik põhjus

Lahendus

Seade ei kuva õiget
rõhku.

Tõus on aktiveeritud.

Veenduge, et tõusunäidik oleks kuvatud.
Inaktiveerige
tõusufunktsioon
vastavalt
konkreetse seadme seadistusprotseduurile.
Inaktiveerige rõhu muutmise funktsioon
vastavalt
konkreetse
seadme
seadistusprotseduurile.

Rõhu muutmise funkts.
on aktiveeritud CPAPrežiimis.
Uneapnoe sündroomi
sümptomid ilmnevad
uuesti.

DreamStar-i seade ei
lülitu sisse (ekraan ei
tööta).

DreamStar-i seadme
töös esineb häireid ja
see ei tööta korralikult.
Niisuti ei tundu vett
soojendavat.

Seade ei ole seatud
õigele rõhule või ei tööta
korralikult.
Teie füüsilise seisund või
rõhuvajadused võivad
olla muutunud.

Paluge oma koduhooldusteenuse osutajal
seadme tööd kontrollida.

Toitekaabel ei ole
korralikult toitepessa
ühendatud.
Toide puudub.

Kontrollige seadme, toitekaabli ja toiteallika
ühendusi.

Seadme sisene kaitse on
defektne.

Ühendage seade (nt lamp, raadio jne)
toiteallikasse ja kontrollige, et elektritoide
oleks olemas.
Võtke
ühendust
koduhooldusteenuse
osutajaga.

Väga tugev
elektromagnethäire.

Liigutage seade eemale häireallikatest nagu
halogeenlambid, juhtmevabad telefonid jne.

Soojenduse tase on
seatud väärtusele 0.
Kütteelement on
defektne.

Vesi on seadmesse
sattunud.

Patsiendi voolikus või
maskis on liigselt
veepiiskasid.
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Võtke ühendust raviarstiga.

Kui seade töötab akutoitel, siis ei saa
soojendusega niisutusfunktsiooni kasutada.
Valige soojenduse tase vahemikus 1 ja 10,
järgides vastava seadme parameetrite
seadistamisprotseduuri suuniseid.
Veenduge, et soojendusega niisuti näidik
oleks ekraanil kuvatud ja see ei vilguks.
Kui näidik vilgub või seda ei kuvata, võtke
ühendust koduhooldusteenuse osutajaga.
Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel
vähemalt 24 tundi kuivada. Taastage
toiteühendus
ja
seejärel
kontrollige
nõuetekohast toimimist.

Veetase veepaagis (kui
on olemas) on liiga
kõrge.
Väike kogus veepiiskasid
on normaalne, eriti
talvekuudel.
Veeauru liigne
kondenseerumine.

Kontrollige, et veetase ei oleks üle veepaagi
maksimaalse täitetaseme, kui on, valage
üleliigne osa välja.
Reguleerige soojenduse võimsus madalamale
tasemele,
järgides
vastava
seadme
seadistamisprotseduuri suuniseid.
Seadke patsiendi voolik teki alla.
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Probleem

Võimalik põhjus

Lahendus

Veepaagis on valged
pulbrilised setted.

Kraaniveest tingitud
katlakivi.

Eemaldage katlakivi käsna ja õrnatoimelise
puhastusvahendiga.
Leotage veepaaki lahuses, milles on üks osa
äädikat ja üheksa osa vett, nagu kirjeldatud
jaotises „Puhastamine ja hooldus“ lk 31.
Loputage hoolikalt kraaniveega. Puhastage
välisosa puhta lapiga.

Probleem

Võimalik põhjus

Lahendus

Ekraanil kuvatakse
teade MASK
UNPLUGGED.

Mask ei ole ühendatud.

Kontrollige maski, patsiendi vooliku ja seadme
ühendusi. See teade kaob, kui hingate maski
sisse pärast selle korralikult ühendamist või

Seadme teated

vajutate sisse-/väljalülitusnuppu

või

tõusunuppu
. Vastasel korral lülitub
seade 30 minuti pärast välja.
LEAK : ++ (või +++ või
++++) kuvatakse
ekraanil

Seade on tuvastanud
kõrge lekketaseme.

Reguleerige maski, maski pehmendust ja/või
rihmasid, kuni mask sobib korralikult pähe.
Lekketase peab langema, kuni ekraanil
kuvatakse LEAK : OK.
Vea
püsimisel
võtke
ühendust
oma
koduhooldusteenuse osutajaga.

Sümbol
vilgub
vaheldumisi koos
veakoodiga ekraani
keskel.

Seadme töös on
ilmnenud tõrge.

Eemaldage seade vooluvõrgust. Ühendage
uuesti vooluvõrku ja lülitage sisse.
Vea
püsimisel
võtke
ühendust
oma
koduhooldusteenuse osutajaga.

Sümbol
vilgub
vaheldumisi koos
veakoodiga niisuti
soojenduse taseme
kuva keskel.

Seade on tuvastanud
niisuti töös tõrke.

Eemaldage seade vooluvõrgust. Ühendage
uuesti vooluvõrku ja lülitage sisse.
Vea
püsimisel
võtke
ühendust
oma
koduhooldusteenuse osutajaga.
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Tehnilised andmed
Seadme parameetrid
Seadme rõhuvahemik:
Maksimaalne ühtlane piiratud rõhk patsiendi
ühenduspesas ühe aktiivse vea korral:
Maksimaalne seadistatav rõhk:
Tõusu kestus:
Helirõhutase on mõõdetud vastavalt standardile
NF EN ISO 17510-1: 2002:
Helirõhutase on mõõdetud vastavalt standardile
NF EN ISO 17510-1:2009:
Patsiendi poolne ühendusava:
Seadme planeeritud tööiga:
Õhuvõtufiltri tõhusus:

4 cmH2O kuni 20 cmH2O
Seade on reguleeritav 0,5 cmH2O sammuga
30 cmH2O
20 cmH2O
0–45 minutit 1 minut
Seade on reguleeritav 5-minutilise sammuga
26 dBA koos niisutusega
30 dBA ilma niisutuseta
30 dBA koos niisutusega
33 dBA ilma niisutuseta
Koonusekujuline 22 mm liitmik
5 aastat (8 tundi päevas)
Valikuline kõrge tõhususega filter
Ühekordselt kasutatav riidest HEPA-filter 90%
tõhususega üle 3 mikroni suuruste osakeste
puhul.
Suure tihedusega vaht (korduvkasutatav) 90%
tõhususega üle 20 mikroni suuruste osakeste
puhul.

Väärtused on määratletud tingimustes ATPD (Ambient Temperature and Pressure, Dry (ümbritsev temperatuur ja rõhk,
kuiv)).

Integreeritud niisuti parameetrid
Niisutuse määr:
Soojendusaeg:
Rõhukadu voolu tagajärjel:
Veepaagi vastavus:
Maksimaalne töörõhk:
Maksimaalne gaasitemperatuur, mis tuleb
patsiendi
voolikust:

> 10 mg H2O/l lekkevoolu
maksimaalse seade juures
< 45 minuti

< 60 l/min

0,59 cmH2O vooluhulga 1 l/s juures
0,73 cmH2O vooluhulga 1 l/s juures koos
pööratava
väljalaskepõlvega
14,2
ml/kPa
(veepaak tühi)
12,2 ml/kPa (veepaak täis)
20 cmH2O
43 °C

Väärtused on määratletud tingimustes ATPD (Ambient Temperature and Pressure, Dry (ümbritsev temperatuur ja rõhk,
kuiv)).

Seadme ja niisuti töötingimused
Rõhuvahemik:
Temperatuur:
Suhteline õhuniiskus:
Kõrgus merepinnast:
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730 kuni 1060 hPa
+5 kuni +40 °C (41 kuni 104 ºF) ilma niisutuseta
+5 kuni +35 °C (41 kuni 95 ºF) koos niisutusega
10 – 95% ilma kondensatsioonita
u 0  2700 m (09000 jalga)
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Transpordi- ja hoiustamistingimused
Rõhuvahemik:

500 hPa kuni 1060 hPa

Temperatuur:

–20 kuni +60 °C (–4 kuni +140 °F)

Suhteline õhuniiskus:

Kuni 95% ilma kondensatsioonita

Seadme elektrilised parameetrid
Universaalne sisemine elektritoide koos eemaldatava toitekabliga (mis on riikide lõikes erinev).
Sisendpinge (automaatne vahemik):
100–240 V vahelduvvool (–15%, +10%), 50 või 60 Hz
Maksimaalne voolutarve:
100 VA maksimaalse seade korral.*
Voolutarve 20 cmH2O rõhu ja 4 mm lekke
130 mA tõhusus 230 V vahelduvvoolu juures
korral:
Alalisvoolu toide (13 V)
Lubatud pingevahemik: 13 V (–15%, +25%).
*Voolutarve oleneb mudeli tüübist. DreamStar Auto Evolve koos aktiveeritud soojendusega
niisutusfunktsiooniga on kõige suurema voolutarbega seade.

Füüsilised parameetrid
Mõõtmed (S × L × K):

Töömaht (minimaalne gaasimaht
veepaagis):
Veepaagi kasulik maht:

u 200 × 230 × 120 mm
koos veepaagiga
u 260 × 350 × 150 mm
u 1,5 kg koos veepaagiga
u 1,4 kg koos kattega
811 ml
300 ml

Maksimaalne vedeliku täitetase:

Märgitud veepaagile

Kandekohvri mõõtmed (S × L × K):
Mass:

CE-märgis
DreamStar Intro, DreamStar Intro Evolve: 2011
DreamStar Info, DreamStar Info Evolve: 2011
DreamStar Auto, DreamStar Auto Evolve: 2011

Standarditele vastavus
Selle meditsiiniseadmega seotud ohtusid hinnati vastavalt standardile ISO 14971:2007, eriti
globaalse jääkohu osas.
DreamStar-i seade vastab järgmistele standarditele.
 CEI 60601-1:2005 + AC1:2006 + AC2:2007 + Amd1:2012. Elektrilised meditsiiniseadmed. 1. osa:
üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele.
 CEI 60 601-1-2:2007: Elektrilised meditsiiniseadmed. 1. osa: Üldised ohutusnõuded.
Kollateraalstandard: elektromagnetiline ühilduvus – nõuded ja testid.
 EN ISO 17510-1:2009. Uneapnoe hingamisteraapia seadmed
 EN ISO 8185:2009: Meditsiiniliseks kasutamiseks ettenähtud niisutid – niisutamissüsteemidele
esitatavad erinõuded
 Nõukogu direktiiv 93/42/EÜ meditsiiniseadmete kohta.
 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise
piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS).
 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete
kohta (WEEE).
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Seadme kasutuselt kõrvaldamine selle tööea lõpus
Euroopa Liidus tuleb seda seadet pidada elektri- ja elektroonikaseadmeks vastavalt direktiivis
2012/19/EL määratletule ning see tuleb koguda ja kõrvaldada kasutuselt olmejäätmetest eraldi,
millele viitab läbikriipsutatud prügikasti sümbol (vt jaotist „Seadmel olevad sümbolid“ lk 7).
Teistes riikides tuleb see seade kõrvaldada kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele. Nõuetele
mittevastav seadme kasutuselt kõrvaldamine selle tööea lõpus võib keskkonda kahjustada. Võtke
ühendust koduhooldusteenuse osutajaga.

DreamStar Intro, Info, Auto

Seadme kasutuselt kõrvaldamine selle tööea lõpusTehnilised andmed  39

40  Tehnilised andmed

DreamStar Intro, Info, Auto

Kodushooldusteenuse osutaja teave

Tootja:

Tootmistehas:

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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