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Használat előtt
Kérjük, gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót a DreamStar készülék használatának megkezdése előtt,
hogy teljesen megértse a készülék működési feltételeit.

Biztonsági figyelmeztetések
FIGYELEM !

























A leírásban szereplő ilyen jelzés saját magára, vagy másra vonatkozó
sérülés- vagy balesetveszélyre hívja fel a figyelmet.

A DreamStar termékcsalád készülékei csak orvosi előírással használhatók. Az orvosi személyzet
beleegyezése nélkül semmilyen körülmények között ne próbálja meg az előírt beállításokat módosítani.
A készüléket csak a leírásban részletezett javasolt használatnak megfelelően használja. A leírásban közölt
tanácsok nem helyettesíthetik az Ön házi betegápolójának útmutatásait.
A készüléket nem arra tervezték, hogy létfontosságú funkciókkal kapcsolatos segítséget nyújtson.
The DreamStar termékcsalád készülékei csak az orvos által ajánlott pácienskörökkel, maszkokkal, és
tartozékokkal használhatók, vagy amelyeket az Ön házi betegápolója rendelkezésére bocsátott. Győződjön
meg róla, hogy minden egyes tartozékhoz van “Használati útmutató” a csomagban, és alaposan olvassa el
azokat.
Ha az a gyanúja, hogy a készülék, vagy valamely tartozék hibás, sérült vagy nem megfelelően működik,
keresse fel az házi betegápolóját.
Ne próbálja meg szétszedni vagy átalakítani a készüléket (elektromos áramütés veszélye!). A készülék
karbantartását kizárólag szakember végezheti. Kérjük keresse fel orvosát.
Szükség esetén a készülék a tápkábel kihúzúsával leválasztható az elektromos hálózatról. Győződjön meg
róla, hogy a tápkábel hozzáférhető.
Ha a készülék elosztóra van csatlakoztava, akkor arra az elosztóra ne csatlakoztasson további elosztókat
vagy hosszabbítót.
A kezelés ideje alatt csak az házi betegápolója által nyújtott eszközt csatlakoztassa a készülék USB
csatlakozójához.
A készüléket tiszta környezetben lévő, stabil vízszintes felületen helyezze el. Ne használja, amennyiben az
egy másik eszköz közelében vagy tetejére lett helyezve.
Legyen óvatos, hogy se véletlenszerűen, se szándékosan ne gátolja a kiáramló levegő útját, és ne tömítse el
a készülék vagy a gégecső valamely nyílását. Ne takarja le a készüléket, és ne tegye azt túl közel a falhoz.
Ne juttasson semmilyen folyadékot vagy tárgyat a kiáramló levegő útjába.
Kérjük, tartsa távol a készüléket és a tápkábelt bárminemű vízforrástól (áramütés veszélye!). Csak akkor
használja a készüléket és a tartozékokat (tápkábelek), ha azok szárazak és megfelelően működnek.
A kábelt tartsa távol bárminemű meleg felülettől.
Ha kiegészítő oxigént is használ, akkor körültekintően kövesse az útmutatásokat és az oxigén
használatának biztonsági előírásait.
Ne használja a készüléket káros vagy mérgező gőz közelében(robbanás és mérgezés veszély!).
Amint a maszk helyes pozícióban van, győződjön meg róla, hogy a készülék biztosítja a szükséges
légáramlást. Soha ne blokkolja el a maszk kilégzési nyílását, amelynek feladata a levegő folyamatos
kiáramlásának biztosítása. A készülék működése közben a termelt levegő a maszkon keresztül kiöblíti a
kilélegzett levegőt. Amikor a készülék nem üzemel, a maszkban túl kevés friss levegő tartózkodik, ami azt
a veszélyt hordozza, hogy Ön visszaszívja a már kilélegzett levegőt. Ez bizonyos körülmények között
veszélyeztetheti a beteg biztonságát.
Amennyiben a beteg által használt egység hibás de orrmaszkot visel, a készülék ellenállása elég alacsony
ahhoz, hogy a készüléken keresztül tudjon kilélegezni, vagy a száját kinyitva vegye levegőt. Amennyiben
teljes arcmaszkot használ, akkor a maszkhoz tartoznie kell egy fulladásgátló szelepnek is, ezt ellenőrizze.
Áramszünet vagy üzemzavar esetén vegye le a maszkot.
A gégecsö az ágy mellett legyen, ne az ágyon nagyobb méretben, mert alvás közben körbetekeredhetnek a
fején és a nyakán.
A készüléket mindig tartsa távol gyerekektől, háziállatoktól és kártevőktől.
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Amennyiben a készülék víztartállyal van felszerelve:













Amikor a víztartályt használja, legyen elővigyázatos, hogy elkerülje a kockázatát, hogy víz kerüljön a
készülékbe, mivel ez visszafordíthatatlan károsodást okozhat. A készüléket stabil vízszintes felületen
tárolja és ne döntse meg.
A párásítónak fűtő lemeze a víztartály talpánál normális működés során forróvá válik. Kerülje ennek
érintését.
A víztartályt az első használat előtt ki kell tisztítani. A tisztítást meg kell ismételni bármilyen technikai
beavatkozás után, és azt követően rendszeresen. Minden esetben be kell tartani a 31. oldalon található
“Tisztítás és karbantartás” fejezetben részletezett útmutatókat.
A készülék szállítása előtt minden esetben ürítse ki a víztartályt.
A víztartályt a készüléktől távol töltse fel, hogy garantált legyen a készülék szárazon tartása.
A tartályból való szivárgás jelzés esetén ne használja a készüléket. Ez például a tömítés elhasználódása
esetén fordulhat elő.
Ne használja a fűtött párásító funkciót, amennyiben a környezeti hőmérséklet nagyobb mint 35˚C (95˚F),
mivel a beteg által belélegzett levegő túllépheti a 43˚C-ot (109.4°F). Ez pedig felveti annak a kockázatát,
hogy leforrázza a felső légutakat.
Párásító hozzáadása befolyással lehet a készülék teljesítményére.
Amennyiben a víztartály vagy a fedél nem helyesen lett visszaszerelve, fennáll a levegő szivárgás veszélye,
ami eltérést eredményezhet az alkalmazott és az előírt nyomás értékek között.

VIGYÁZAT !






A leírásban szereplő ilyen jelzés ezen, vagy más készülék anyagára való
sérülés-kockázatra hívja fel a figyemlet.

Amennyiben a készülékéhez fedél járt a víztartály helyett, a fűtött párásító funkciót le kell tiltani.
Máskülönben a készülék fűtőeleme folyamatosan hőt termel a készülék számára, még ha a hőmérséklet
nem is érhet el veszélyes értéket. Amennyiben ez a funkció engedélyezett, akkor a hőszintet állítsa be a
minimális értékre, és figyelmeztesse a házi orvosát.
Győződjön meg róla, hogy a készülék úgy legyen elhelyezve, hogy senki ne botolhasson bele vagy eshessen
fel a tápkábel miatt.
Amennyiben a készüléket a földön helyezte el, győződjön meg róla, hogy semmi kosz, ágynemű, ruházat
vagy bármi olyan tárgy nincs a közelben, ami gátolhatná a levegő felvételét.
Minden más orvosi elektromos készülékhez hasonlóan, a DreamStar termékcsalád készüléke is sérülékeny
a mobil és hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs készülékek (mobiltelefonok, Wi-fi…) használatából
származó zavaró hatásokra.

Ajánlott használat
A DreamStar termékcsalád készülékeit Obstruktív Alvási Apnea (Légzéskimaradás) Szindrómában
(OSA) szenvedő, 30 kg (66 font) feletti súlyú és maguktól lélegző betegek kezelésére fejlesztették ki.
A készülékek otthon vagy alvásközpontban is használhatók.

Ellenjavallatok
A tanulmányok azt mutatják, hogy a pozitív nyomás használata ellenjavallot azok betegek esetében,
akikre az alábbi feltételek legalább egyike teljesül:
 Súlyos, tüdőben lévő óriás léghólyag, vagy korábban légmellel komplikált tüdőtágulás.
 Gáztartalmú koponyaüreg, koponya-orr-garati fekély szövődményeként keletkezett sérülés vagy
végrehajtott friss műtét.
 Dekompenzált szívelégtelenség vagy alacsony vérnyomás, különös tekintettel a csökkentett vér
mennyiségre vagy szívritmuszavarra.
 Kiszáradás.
 Jelentős orrvérzés vagy annak korábbi megléte. Akut arcüreggyulladás, középfülgyulladás vagy
perforált dobhártya.
 Gégemetszés.
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Mellékhatások
Kérjük, keresse fel a házi betegápolóját, amennyiben a DreamStar termékcsalád eszközének
használata közben az alábbi tünetek valamelyike jelentkezik: száraz légutak vagy orr, bőrérzékenység,
orrfolyás vagy orrvérzés, fülfájás, arcüreg- vagy homloküreg probléma, napközbeni álmosság,
hangulatváltozás, zavarodottság, ingerlékenység vagy memóriavesztés.

A rendszer elemeinek ellenőrzése
A DreamStar termékcsalád készülékei az alábbi alkatrészekkel kerülnek forgalomba:


Hordtáska



leválasztható tápkábel



Gégecső



memóriakártya



újrahasználható szűrő



betegtájékoztató



fedő doboz (opcionális)



víztartály (opcionális)

A DreamStar termékcsalád készülékei az alábbi opcionális kiegészítőkkel használhatók. Az elérhető
kiegészítőkre vonatkozó további információkért keresse fel az házi gondozóját. Használat közben
tartsa be a tartozékokkal együtt mellékelt útmutató előírásait.


akkumulátor kábel



szivargyújtó kábel



szűrő tartó készlet



opcionális nagy teljesítményű szűrő
(eldobható)



22 mm-es átmérőjű 70°–os forgatható
kimeneti könyök
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Készülékleírás
A DreamStar termékcsalád készüléke általános hozzávalókkal együtt kerül forgalomba, amely
magában fogal egy beépített tápegységet is.

A készülék nézetei
1. Ábra – Előlnézet

1
2
4

1

Kijelző

2

Bal szabályozó gomb

3

Jobb szabályozó gomb

4

Lépcsőzés és kiválasztó
gomb

5

Be/ki kapcsoló gomb

3
5

Az információk megtekintéséhez.
A képernyő bal alsó részében kijelzett jelzés kiválasztását teszi
lehetővé.
A képernyő jobb alsó részében kijelzett jelzés kiválasztását teszi
lehetővé.
A lépcsőzetes funkciókhoz való hozzéférést biztosítja. Arra is
használható, hogy a készülékbeállítás során kiválassza a kijelzett
menü következő paraméterét.
Ezzel be- és kikapcsolhatja a készüléket. Ugyenez használható a
készülék-beállítás menüből való kilépésre.

2. Ábra – Jobb oldali nézet

3. Ábra – Hátulnézet a víztartály nélkül

8
11
9

10

7 6
6

Hálózati port

7

Külső áramforrás port

8

Levegő bemeneti szűrők

Ez az a rész, ahová a tápkábel csatlakozik.
Ez lehetővé teszi a készülék külső áramforrásról, vagy szivargyújtó
kábelről való üzemeltetését.
Meggátolja, hogy por kerüljön a készülékbe kerülő levegőbe.

9

Fűtőelem

A fűtött párásító alapja a víztartály fűtéséhez használatos.

10

Soros kábel/USB csatlakozó A DreamStar Info és Auto készülékek esetében, ez csak az orvosa
vagy házi betegápolója által használandó.
Memória kártya csatlakozó
Csatlakozó, amelybe a memóriakártát illesztheti.

11
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4. Ábra – A készülék hátulnézetből, a fedéllel

5. Ábra – A készülék hátulnézetből, a víztartállyal

12
2
13

12
2
14

2

2
15
2

12
13

Kimeneti csatlakozó (
jelzés)
Víztartály (feltételes tartozék)

14

Fedél (feltételes tartozék)

15

Bemenő levegő (

15
2

Levegő kimenet, amihez a csövet kell csatlakoztatni.
Víztartály, párásítás esetén, amelyen be van jelölve a
maximális vízszint.

jelzés)

A készüléken található jelzések
Jelzés

Leírás

Jelzés

Leírás

Be-ki kapcsoló jele.

A lépcsőzetes felfutás kiválasztás jele.

A bal szabályozógomb jele.

A jobb szabályozógomb jele.

A készülék védve van maximum 12
mm-es nagyságú szilárd tárgyak ellen,
valamint függőlegesen eső
vízcseppek ellen.

Az elhasznált készüléket a háztartási
hulladéktól elkülönítetten kell kezelni.
További információkért hivatkozzon a
39. Oldalon lévő “A készülék
megsemmisítése annak
élettartamának lejártakor” fejezeben
foglaltakra.

2. osztályú készülék.

BF típusú készülék.

Egyenáramú tápkábel.

Rögzítés és visszajátszás.

Használati útmutatóra való
hivatkozás.

Különleges figyelmeztetés.

A készülék megfelel az orvosi
készülékekre vonatkozó 93/42/EC. Sz.
Európai Irányelvek követelményeinek.
A csomagoláson található jelzés
jelentése “Tárolási hőmérsékleti
határ”. Hőmérséklet: (-20°C) – (+60°C)
A csomagoláson található jelzés
jelentése: “Törékeny” – a csomagot
elővigyázatosan kell kezelni.
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A csomagoláson található jelzés
jelentése: “légköri nyomás határ”.
A csomagoláson található jelzés
jelentése: "relatív páratartalom felső
határa ".
A csomagoláson található jelentése:
“Tartsa szárazon”, mivel a csomagot
védeni kell nedvességgel és vízzel való
érintkezéstől.
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Üzembehelyezés
A készülék általános üzembehelyezése
A készülékhez tartozik vagy egy fedél (A konfiguráció), vagy egy víztartály (B konfiguráció).
1. A fedődoboz vagy víztartály üzembehelyezése
A. Fedődobozzal ellátott készülék
A készülék hátulján csatlakoztassa a fedelet
az alaphoz, majd a rögzítéshez billentse előre
a fedelet.

B. Víztartállyal ellátott készülék
Csatlakoztassa a víztartály alapját a
fűtőelemhez, majd a rögzítéshez billentse
előre a víztartályt.

2. A beteg légzőkörének csatlakoztatása
A. Fedődobozzal ellátott készülék
A
beteg
légzőkörének
egyik
végét
csatlakoztassa a készülék hátsó fedelének
hátulján lévő kimeneti csatlakozóhoz.

B. Víztartállyal ellátott készülék
A
beteg
légzőkörének
egyik
végét
csatlakoztassa a víztartály fedelének tetején
lévő kimeneti csatlakozóhoz.

3. A maszkot készítse elő a maszk velejárójaként kapott használati útmutatóban közölt
útmutatások szerint. Majd a maszkot csatlakoztassa a beteg légzőkörének másik végéhez.
4. Csatlakoztassa a tápkábel végét a készülék tápkábel bemenetéhez, a másik végét pedig az
áramforráshoz.
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5. Az első bekapcsoláskor megjelenik a kijelző és az a nyelvbeállítási oldalt mutatja:
Nyomja meg a jobb
vagy a bal
szabályozógombot
annyiszor, ahányszor szükséges, hogy a kívánt nyelvet
kiválaszthassa.
Miután kiválasztotta a nyelvet, a fejléchez való visszatéréshez nyomja
meg a Be/Ki gombot
, majd másodszor is nyomja meg ezt a
gombot, hogy kilépjen a menüből.
6. A kijelző a dátumot és az időt jelzi. A készülék ütemkész.
FIGYELEM !
Amennyiben a víztartály vagy a fedődoboz nem helyesen lett elhelyezve, fennáll a levegő szivárgás kockázata,
ami azt eredményezheti, hogy az alkalmazott nyomás eltér a felírt nyomás értéktől.

Üzembehelyezés akkumulátorról vagy (feltételesen)
szivargyújtóról való működtetés esetén
A DreamStar termékcsalád készüléke egy opcionális, újratölthető 12 V-os különleges akkumulátorról
működtethető, úgy, hogy az akkumulátor kábelt a készülék belső akkumulátorának bemenetéhez
csatlakoztatja (2. Ábra 7-es eszköze, 6. oldal).
A készüléket szivargyújtó foglalatról is lehet működtetni egy, kifejezetten e célra tervezett opcionális
kábellel. Ehhez a konfigurációhoz az általános beüzemelési eljáráshoz vonatkozó 4. lépés helyett a
következő lépést csinálja:


Csatlakoztassa a tápkábelt a készülék külső akkumulátorjának bemenetéhez (6. Oldalon található
2. Ábra 7-es eszköze), a tápkábel másik végét pedig közvetlenül a szivargyújtó foglalatba.
Folytassa a 5-es lépéssel az általános beüzemelési eljárás 6-os lépésen keresztül.
VIGYÁZAT !





Ne használjon más tápkábelt, csak kizárólag az akkumulátorhoz mellékelt kábelt.
Ne csatlakoztassa az akkumulátor tápkábeljét 24 V-os szivargyújtóra.
Ne használjon 24 voltos elemet.
A DreamStar termékcsalád készülékéhez ne csatlakoztasson hálozatra kapcsolt 12 V-os tápkábelt.

Megjegyzés:
Amikor a készülék akkumulátorról megy, a fűtött párásító funkció (opcionális) nem használható, és a
beállítási gomb megnyomására a következő kép oldal jelenik meg:
Azt jelzi, hogy a párásító nem
működik, mert a készülék
akkumulátorról üzemel

DreamStar Intro, Info, Auto
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Működés
A víztartály feltöltése (opcionális)
1.

Kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el a
gégecsövet. A víztartály készülékről való
leválasztásához az ujjával nyomja meg az
egység tetején található Press (magyarul:
“Nyomni”) jelzést.

2.

Billentse hátra a tartályt és távolítsa el a
tartályt a készülékről.

Nyomni" jelzés

Víztartály

3.

(A felső nyíláson kersztül) töltse fel a víztartályt a maximum jelzésig.

4.

Csatlakoztassa vissza a víztartályt a
készülék hátuljára.

VIGYÁZAT !





Vigyázzon, hogy ne töltsön a maximum szint felé.
Ne adjon semmilyen más anyagot a víztartályban lévő vízbe.
Ne használjon lúgos oldatot (fiziológiás só oldat).
Kizárólag szobahőmérsékletű vizet használjon, a tartály feltöltéséhez ne használjon hideg vagy meleg vizet.

A kezelés megkezdése
1. A kezelési útmutatóban leírtaknak megfelelően vegye fel a maszkot. Amennyiben a házi
betegápolója engedélyezte az Auto ON (automatikus BE) funkciót, a készülék az első, maszkon
keresztüli levegővételnél működésbe lép. (Kivétel a DreamStar Intro / Intro Evolve termékek).
2. Máskülönben, a kezelés megkezdéséhez nyomja meg a Be/Ki bombot
. A készülék kijelzője
a kiadott nyomás értéket mutatja.
3. Amennyiben a “MASK UNPLUGGED" (magyarul: NINCS MASZK CSATLAKOZTATVA) jelzés jelenik
meg a kijelzőn, ez arra utal, hogy a maszkot nem csatlakoztatták helyesen. Állítsa vissza helyesen
a maszkot, hogy elkerülje a szivárgást, majd nyomja meg a Be/Ki

gombot vagy a lépcsőzés

gombot. A készülék visszaállítja a beállított nyomást és a “MASK UNPLUGGED" (magyarul.
NINCS MASZK CSATLAKOZTATVA) jelzés eltűnik.
4. Feküdjön le és helyezze el úgy a csövet, hogy az követhesse az Ön alvás közbeni mozdulatait.
10  Működés
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5. A lehetséges, képernyőn megjelenhető jelzéseket a 12. Oldalon lévő “A kijelzőn található jelzések
leírása” foglalja össze.
6. Amennyiben a készüléke tartalmaz víztartályt is, és a párásító funkció aktiválva lett, a fűtőtt
párásító automatikusan bekapcsol. Az oszlopgrafikonon lévő nyíl jobb vagy bal oldali paraméter
állító gombbal való mozgatásával növelheti
vagy csökkentheti
a hőszintet, amint az
alábbi ábra mutatja.

FIGYELEM !
A tápegység üzemzavarát követően a készülék visszaáll ugyanazon módba, amelyben a szétkapcsolás előtti
(be/ki) állapotban volt.

A kezelés befejezése
1. Vegye le a maszkot.
2. A Be/Ki kapcsoló
néhány másodpercig történő megnyomásával kapcsolja ki a DreamStar
termékcsalád készülékét.

Kihúzott maszk funkció
Ha leveszi a maszkot, a készülék automatikusan alacsony üzemmódba kapcsol. A készülék csak
akkor állítja vissza a normális üzemmódot, ha visszaveszi a maszkot, vagy ha megnyomja a Be/Ki
vagy a lépcsőzés
gombot. Máskülönben a készülék 30 perc múlva kikapcsol. Ez a funkció
éjszaka használható, ha ki kell kelnie az ágyból.

Hozzáférés a készülék menühöz
A készülék elején található négy gomb arra szolgál, hogy hozzáférjen a készülékbeállítási menühöz,
lapozzon különböző oldalak között, vagy az adott oldalon belül módosíthassa egyes paraméterek
értékét.
A paraméterekhez csak a készülék készenléti vagy működési üzemmódjában lehet hozzáférni.
A hozzáférhető paraméterek több kijelző oldalon csoportosulnak, a következőket jelezve:
 az előírt kezeléshez kapcsolódó készülékbeállítások
 általános készülék beállítások, mint például dátum és idő
 rögzített biztonsági megoldások
 emlékeztetők

A kijelző leírása
Minden kijelző oldal tartalmaz:
 egy elsősoros fejlécet,
 maximum 4 paraméter sort az odatartozó
értékekkel,
 egy utolsó sort, amely az olyan funkciókhoz tartozó
jelzéseket mutatja, mint paraméter értékének
változtatása, az oldalon való mozgatás, vagy oldalról
oldalra való ugrás (lásd a “A kijelzőn található
jelzések leírása” c. táblázatot).
DreamStar Intro, Info, Auto
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A kijelzőn található jelzések leírása
Jelzés

Leírás

Jelzés

Hozzáférés a készülék információhoz.

Hozzáférés a készülékbeállításhoz.

A következő oldalhoz való hozzáférést
biztosítja, a képernyő kijelzőn jelenik
meg.

Az előző képernyő oldalhoz biztosít
hozzáférést.
A képernyőn megjelenő paraméter
értékének csökkentését teszi
lehetővé.
A fűtött párásító funkció hővel együtt
engedélyezett. A jelzés villog,
amennyiben a fűtött párásító
meghibásodott.
A kijelzett paraméterek csupán
informatív jellegűek, és nem lehet
azokat változtatni.

A kijelzett paraméter értékének
növelését teszi lehetővé.
A fűtött párásító funkció hő nélkül
aktiválva van, vagy a készülék
akkumulátorról megy.
A kijelzett paraméterek változtathatók.

C

LEAK

Leírás

Funkció engedélyezve.

Funkció megtagadva.

IGEN.
Idő lépcsőzés funkció (T.Ramp).
A jelzés villog, amikor a lépcsőzés
funkció ugyan ki van választva, de nem
engedélyezett.

NEM.
Kijelölt lépcsőzési funció (I.Ramp).
A jelzés villog, amikor a lépcsőzetes
funkció ugyan ki van választva, de
nem engedélyezett.
Auto-CPAP működési mód, a
DreamStar Auto / Auto Evolve
termékek esetében.
A jelzés villog, amikor egy vagy több
beteg emlékeztetője lejáróban van.

CPAP működési mód, a DreamStar
Auto / Auto Evolve termék esetében.
Azt jelzi, hogy a biztonsági megoldások
rögzítődnek.
A Comfort Calibration (magyarul:
kényelmi kalibráció) funkció
engedélyezetta DreamStar Info / Info
Evolve vagy DreamStar Auto / Auto
Evolve termékeken.
A szivárgás szintjét jelzi (kivéve a
DreamStar Intro / Intro Evolve
termékeket).
Jelzés: OK, +, ++, +++, ++++.
Azt jelzi, hogy akkumulátor van
csatlakoztatva.

A

Memóriakártya jelen van.
A jelzés villog, amennyiben a
memóriakártya nem működőképes.

DD/MM/YYYY

A készülék által mutatott nap/hó/év
formátumúak.
Azt jelzi, hogy távirányító van
csatlakoztatva.

A készülék működési hibát jelzett. A
jelzés felváltva jelenik meg a
hibaüzenettel kódjával.
A DreamStar Intro vagy DreamStar Intro Evolve készülékekre érvények speciális beállításokról a 15.
Oldalon olvashat, a "A DreamStar Intro / Intro Evolve készülék beállítása" fejezetben.
A DreamStar Info vagy DreamStar Info Evolve készülékekre érvények speciális beállításokról a 18.
Oldalon olvashat, a "A DreamStar Info / Info Evolve készülék beállítása" fejezetben.
A DreamStar Auto vagy DreamStar Auto Evolve készülékekre érvények speciális beállításokról a 22.
Oldalon olvashat, a "A DreamStar Auto / Auto Evolve készülék beállítása" fejezetben.
A készülékhez tartozó Általános leírás menüt a 27. Oldal taglalja.
12  Működés
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Elérhető funkciók
A DreamStar Intro és DreamStar Info készülékek (és az Evolve konfigurációval egyenértékűek)
folytonos módban (CPAP) üzemelnek., vagyis a készülék az éjszaka folyamán állandó nyomás
értéket biztosít. A DreamStar Auto vagy DreamStar Auto Evolve készülékek vagy folytonos (CPAP),
vagy automatikus módban (Auto-CPAP) üzemelnek, és alvása során a készülék nyomonköveti a
légzését, és az igényeinek megfelelően állítja a nyomás értékét.
A készülék tartalmaz egy beépített tápegységet, és fel lehet szerelni párásító funkcióval is (Evolve
konfiguráció) – amelyet a házi betegápolója engedélyezhet vagy letilthat.
A betegemlékezető funkció abban segíthet, hogy emlékezteti Önt különböző eseményekre, mint
például szűrő vagy maszk csere, készülék ellenőrzés, biztonsági adatok mentése memórikártyára. Ez
a funkció a termékcsalád minden készülékén azonos, és a 28. Oldal “Lejáratra vonatkozó
emléleztető” fejezetében kerül leírásra.

Lépcsőzés funkció
Amennyiben az otthoni betegápolója engedélyezte ezt a funkciót, a Idő Lépcsőzés funkció (T.Ramp)
lehetővé teszi, hogy a nyomást fokozatosan növelje, hogy az segítse Önt az elalvásban: a kezelés
csökkentett nyomáson (kényelmes nyomás) kezdődik, majd a nyomás nő egészen a terápiás
nyomás értékig. Auto-CPAP módban, a lépcsőzés funkció lehetővé teszi, hogy késleltesse a nyomás
növelésére vagy csökkentésére kiadott utasítás végrehajtását.
Az Kijelölt Lépcsőzés funkció (I.Ramp) a DreamStar Info / Info Evolve és DreamStar Auto / Auto
Evolve termékeken érhető el. Ez szintén azt teszi lehetővé, hogy a kezelést a kényelmes nyomáson
kezdje el, majd a CPAP módban növelje a nyomás értéket, vagy: amint a készülék olyan légzési
folyamatot észlel, amely arra utal, hogy Ön már alszik, aktiválja az Auto-CPAP módot.

Nyomás változtatás (Pressure Alter)
Amennyiben az orvosa, vagy az otthoni betegápolója engedélyezte, e funkció lehetővé teszi, hogy az
előírt nyomást  1 cmH2O értékkel változtassa.

Megjegyzés:
Ez a funkció csak CPAP módban érhető el.

Kényelmi kalibráció + (Comfort Calibration +)
A Comfort Calibration + (C.C.+) (magyarul: kényelmi kalibráció) funkció a DreamStar Info / Info
Evolve és DreamStar Auto / Auto Evolve készülékeken elérhető, és azt segíti elő, hogy belélegzés
során növelje, kilégzés során pedig csökkentse a kezelési nyomást azért, hogy a kezelés során
könnyebbé tegye a légzést. Ezt az orvos, vagy a házi betegápoló engedélyezheti akár a lépcsőzetes,
akár a folyamatos mód során.

A készülék szállítása
Húzza ki a készüléket és a tartozékokat távolítsa el a készülékről. A szállító hordtáskában tárolja.

DreamStar vagy DreamStar Evolve készülék fedéllel
A készülék tetején található “Push” (magyarul: „Nyomja meg”) gomb megnyomásával távolítsa el a
fedelet a készülékről. Ezután emelje vissza a fedelet, és vegye le a készülékről. A fedelet és a
készüléket a hordtáska külön rekeszeibe tegye.

DreamStar Evolve készülék víztartállyal
Válassza le a víztartályt a készülékről és ürítse ki. A víztartályt az eszköz tetején található “Push”
(magyarul: „Nyomja meg”) gomb megnyomásával válassza le a készülékről. Ezt követően emelje meg
a víztartály hátulját, és csatlakoztassa le a készülékről. Emelje vissza a víztartályt. A „Tisztítás és
karbantartás” (31. Oldal) fejezetben közölt útmutatások szerint szedje szét és ürítse ki teljesen a
víztartályt. A tartályt és a készüléket a hordtáska külön rekeszeibe tegye.
DreamStar Intro, Info, Auto
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VIGYÁZAT !
Annak érdekében, hogy elkerülje víz bekerülését a készülékbe, és ezáltal visszafordíthatathlan károsodást
okozzon, a víztartályt teljesen ürítse ki, mielőtt elmozdítaná vagy szállítaná a készüléket.

A memóriakártya használata
Egy külső tárolóközeget használhat a készüléken tárolt legfrissebb biztonsági adatok tárolására, vagy
arra is, hogy frissítse a készülék paraméter beállításait. Egy ilyen kártya használatakor hivatkozzon a
házi betegápolója által rendelkezésére bocsátott útmutatásokra.
Ha a készülék üzemel, akkor mielőtt behelyezné a memóriakártyát a memóriakártya csatlakozóba,
először kapcsolja ki a készüléket: a fejléc jobb oldalán a
jelzés jelenik meg. Amennyiben ez a
jelzés villog, az annak a jele, hogy a kártya nem megfelelően vagy ellentétes irányban lett behelyezve,
vagy nem működőképes. Próbálja újra helyesen behelyezni, de ha a jelzés ismét világít, akkor keresse
fel a házi betegápolóját.

A beállítások frissítése
Amennyiben az ápolója úgy konfigurálta a memóriakártyát, hogy így frissíthesse a készülék
beállításait, a kártya behelyezése után a készülék automatikusan bekapcsolódik. Amint a frissítés
befejeződött, megjelenik egy üzenet, ami arra kéri, hogy vegye ki a kártyát. Ekkor vegye ki. Ez a
művelet csak egyszer hajtható végre.

Adatok biztonsági másolata
A biztonsági adatmentés automatikusan elindul, amikor a memóriakartyát a készülékbe helyezi. Egy
kijelző lehetővé teszi, hogy az adat elmentés folyamatát nyomon kövesse. Amint az adatok rögzítésre
kerültek, a készüléken megjelenik egy üzenet: "DOWNLOAD FINISHED. REMOVE MEMORY CARD."
(magyarul: „A letöltés befejeződött. Távolítsa el a memóriakártyát.”). Eztután a memóriakártyát
odaadhatja a házi betegápolójának.

Megjegyzések:



A biztonságimásolat-adatokhoz és a frissített beállítási funkciókohoz csak készenléti üzemmódban
férhet hozzá.
Amennyiben a kártyát benne hagyta a készülékben, a készüléket nem fogja tudni bekapcsolni és nem
fog tudni a funkciókhoz hozzáférni.
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A DreamStar Intro / Intro Evolve
készülék beállítása
Hozzáférés a beállítási menühöz
A készülékbeállításhoz való hozzáféréshez nyomja meg a jobb oldali szabályzó gombot
, hogy,
amennyiben a készülék készenléti üzemmódban van, kiválaszthassa a kijelzőn megjelenő
jelzést. A Beállítás oldalon az alábbiakkal találkozhat:


Az oldal alján található

jelzés azt jelzi, hogy a kijelzett paraméterek nem változtathatók.



Az oldal alján található

jelzés azt jelzi, hogy a kijelzett paraméterek változtathatók:

o

Válassza ki a változtatni kívánt paramétert a lépcsőzés
ahányszor szükséges.

o

A szabályzó gombok megnyomásával növelje

annyiszori megnyomásával,

vagy csökkentse

a paraméter értékét.

A fejléchez való visszatéréshez nyomja meg az oldal alján található lépcsőzés

, vagy a Be/ki

gombot.
Az egyik beállítási oldalról a másikra való ugráshoz válassza a kijelzőn található

jelzést a jobb

oldali szabályzógomb

megnyomásával. Az előző oldalra való visszatéréshez válassza a

jelzést a bal oldali szabályozógomb

megnyomásával.

A beállítási menüből való kilépéshez, nyomja meg a Be/ki
másodpercet.

gombot, vagy várjon 30

Megjegyzés:
A következő oldalakon a kijelzett értékek csak példaértékűek.

1. lépés: Hőszint (amennyiben a víztartály tartozék)
Ez az oldal csak akkor jelenik meg, ha a házi gondozója engedélyezte a készülék fűtött párásító
funkcióját.

Nyomja meg
a


A kijelző kinézete:

gombot
készenléti
üzemmódban




Az oldal átvált:

Nyomja meg a

gombot a
beállítás
kiválasztásához.

 A fejlécéhez való visszatéréshez nyomja le a
 A következ oldalra ugráshoz nyomja le a


A jobb, vagy bal oldali
paraméter változtató
gombbal növelje
vagy csökkentse
a paraméter értéket.

gombot az oldal alján, vagy a

gombot.

gombot.

Megjegyzés:
Amikor a készülék akkumulátorról üzemel, a fűtött párásító funkció nem használható, (lásd
„Üzembehelyezés akkumulátorról vagy (feltételesen) szivargyújtóról való működtetés esetén” című
bekezdést a 9. oldalon).
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2. lépés: Beállítások
Ez az oldal csak akkor jelenik meg, ha a házi gondozó aktiválta a lépcsőzés és/vagy nyomás
változtató funkciókat.

A kijelző kinézete:


Nyomja le a


Az oldal átvált:

A jobb, vagy bal oldali paraméter
változtató gombbal növelje
vagy csökkentse
a paraméter
értéket.
A következő menü paraméterhez való
hozzáféréshez ezután nyomja meg a

gombot
annyiszor,
ahányszor
szükséges,
hogy
hozzáférjen
a kívánt
paraméter
beállításhoz.

 A fejlécéhez való visszatéréshez nyomja le a
 A következő oldalra ugráshoz nyomja le a



gombot.

gombot az oldal alján, vagy a

gombot.

gombot.



Comfort pressure (magyarul: kényelmes nyomás): A készülék által leadott nyomás érték akkor, amikor
a lépcsőzetes funkció elkezdődik.
Ramp time (magyarul: Lépcsőzési idő): A készüléknek az előírt nyomás eléréséhez szükséges idő,
amennyiben a kezdeti nyomás megegyezik a kényelmes nyomással.
Pressure (magyarul: nyomás): Az előírt nyomás érték, amelyet  1 cmH2O értékkel lehet változtatni,
amennyiben a házi gondozó engedélyezte a nyomás változtató funkciót.

3. lépés: A paraméter kijelző beállítása

A kijelző kinézete:

Prescribed P. (magyarul: előírt nyomás): Az orvos által előírt nyomás.
Pressure Alter (magyarul: Nyomás változtatás): A
jelzés azt mutatja,
hogy a funkciót a házi gondozója engedélyezte.
Max. ramp time (magyarul: Max. lépcsőzési idő): A házi gondozó által
beállított maximális lépcsőzési idő.

 A következő oldalra ugráshoz nyomja le a

gombot.

4. lépés: A betegemlékeztető kijelző beállítása
Ez az oldal csak akkor jelenik meg, ha a házi gondozó aktiválta az emlékeztetőt, hogy ezzel
emlékeztesse Önt például arra, hogy cserélje ki a szűrőt vagy a maszkot.

A kijelző kinézete:
Az emlékeztető aktivációjának időpontját az emlékeztetővel szemben
láthatja.
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 A következő oldalra ugráshoz nyomja le a

gombot.

5. lépés: Az óra beállítása
Az időt csak készenléti üzemmódban lehet állítani.

A kijelző kinézete:


Nyomja le a


Az oldal átvált:



A jobb, vagy bal oldali paraméter
változtató gombbal növelje
vagy
csökkentse
a
paraméter értéket.
A következő menü paraméterhez
való hozzáféréshez ezután nyomja

gombot
annyiszor,
ahányszor
szükséges,
hogy
hozzáférjen a
kívánt
paraméter
beállításhoz.

meg a

 A fejlécéhez való visszatéréshez nyomja le a
 A következő oldalra ugráshoz nyomja le a

gombot.

gombot az oldal alján, vagy a

gombot.

gombot.

6. lépés: Különféle beállítások

A kijelző kinézete:


Nyomja meg a


Az oldal átvált:

gombot
annyiszor,
ahányszor
szükséges,
hogy
hozzáférjen a
kívánt
paraméter
beállításhoz.

 A fejlécéhez való visszatéréshez nyomja le a
A menüből való kilépéshez nyomja meg a

DreamStar Intro, Info, Auto


A nyelvet a bal vagy jobb oldali
paraméter
változtató
gomb
folyamatos lenyomásával tudja
kiválasztani.
Ezután nyomja meg a
gombot a kontraszthoz való
hozzáféréshez.
A bal vagy jobb oldali paraméter
változtató gombbal növelheti
vagy
csökkentheti
a
kontrasztot.

gombot az oldal alján, vagy a

gombot.

gombot.
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készülék beállítása
Hozzáférés a beállítási menühöz
A készülékbeállításhoz való hozzáféréshez nyomja meg a jobb oldali szabályzó gombot
, hogy,
amennyiben a készülék készenléti üzemmódban van, kiválaszthassa a kijelzőn megjelenő
jelzést. A Beállítás oldalon az alábbiakkal találkozhat:


Az oldal alján található

jelzés azt jelzi, hogy a kijelzett paraméterek nem változtathatók.



Az oldal alján található

jelzés azt jelzi, hogy a kijelzett paraméterek változtathatók:

o

Válassza ki a változtatni kívánt paramétert a lépcsőzés gomb
ahányszor szükséges.

o

A szabályzó gombok megnyomásával növelje

annyiszori megnyomásával,

vagy csökkentse

a paraméter értékét.

A fejléchez való visszatéréshez nyomja meg az oldal alján található lépcsőzés

, vagy a Be/ki

gombot.
Az egyik beállítási oldalról a másikra való ugráshoz válassza a kijelzőn található

jelzést a jobb

oldali szabályzógomb

megnyomásával. Az előző oldalra való visszatéréshez válassza a

jelzést a bal oldali szabályozógomb

megnyomásával.

A beállítási menüből való kilépéshez, nyomja meg a Be/ki
másodpercet.

gombot, vagy várjon 30

Megjegyzés:
A következő oldalakon a kijelzett értékek csak példaértékűek.

1. lépés: Hőszint (amennyiben a víztartály tartozék)
Ez az oldal csak akkor jelenik meg, ha a házi gondozója engedélyezte a készülék fűtött párásító
funcióját.









Nyomja meg a

A kijelző kinézete:

Nyomja meg a

Az oldal átvált:

gombot
készenléti
vagy
működési
üzemmódban.

A jobb, vagy bal oldali
paraméter
változtató
gombbal növelje
vagy csökkentse
a
paraméter értéket.

gombot a
beállítás
kiválasztásához

 A fejlécéhez való visszatéréshez nyomja le a
 A következő oldalra ugráshoz nyomja le a



gombot az oldal alján, vagy a

gombot.

gombot.

Megjegyzés:
Amikor a készülék akkumulátorról üzemel, a fűtött párásító funkció nem használható, (lásd
„Üzembehelyezés akkumulátorról vagy (feltételesen) szivargyújtóról való működtetés esetén” című
bekezdést a 9. oldalon).
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2. lépés: Beállítások
Ez az oldal csak akkor jelenik meg, ha a házi gondozó aktiválta a lépcsőzés és/vagy nyomás
változtató és/vagy Comfort Calibration + (magyarul: kényelmi kalibráció +) funkciókat.

A kijelző kinézete:


Nyomja meg a


Az oldal átvált:

gombot
annyiszor,
ahányszor
szükséges, hogy
hozzáférjen a
kívánt
paraméter
beállításhoz.

meg a
gombot.
A jobb, vagy bal oldali paraméter
változtató gombbal növelje
vagy csökkentse
a paraméter
értéket.

 A fejlécéhez való visszatéréshez nyomja le a
 A következő oldalra ugráshoz nyomja le a


Amennyiben a Comfort Calibration
(C.C.+)
(magyarul:
kényelmi
kalibráció)
funkció
nincs
engedélyezve (OFF), a jobb vagy bal
oldali paraméter változtató gomb
lenyomásával tudja engedélyezni
(ON).
A következő menü paraméterhez
való hozzáféréshez ezután nyomja

gombot az oldal alján, vagy a

gombot.

gombot.

C.C. +: Comfort Calibration + (magyarul: kényelmi kalibráció +).
Comfort pressure (magyarul: Kényelmes nyomás): A készülék által leadott nyomás érték akkor,
amikor a lépcsőzés funkció elkezdődik.
Ramp time (magyarul: Lépcspzési idő): Az az idő, ami ahhoz szükséges, hogy a készülék, a kényelmes
nyomásról indulva, elérje az előírt nyomást. Csak abban az esetben, amikor az idő lépcsőzés
(T.Ramp) ki lett választva, ellenkező esetben ez a paraméter nem kerül kijelzésre.
Pressure (magyarul: Nyomás): beállított nyomás, az előírt nyomás szintje, amely 1 cmH2O értékkel
eltérhet, amennyiben a házi betegápolója kiválasztotta a Pressure Alter (magyarul: Nyomás
változtató) funkciót.

3. lépés: A paraméter kijelző beállítása

A kijelző kinézete:

Prescribed P. (magyarul: előírt nyomás): Az orvos által előírt nyomás.
Ramp type (magyarul: lépcsőzés típusa): a kiválasztott lépcsőzés típusa,
T.Ramp (idő lépcsőzés) vagy I.Ramp (kijelölt lépcsőzés).
Max. ramp time (magyarul: max. lépcsőzési idő): Az házi betegápoló által
beállított maximális lépcsőzési idő.
C.C. +: Comfort Calibration + (magyarul: kényelmi kalibráció). A
és
jelzések azt mutatják, hogy a házi betegápolója engedélyezte e
funkciót.

 A következő oldalra való ugráshoz nyomja meg a

DreamStar Intro, Info, Auto

gombot.
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A kijelző kinézete:
Pressure Alter (magyarul: Nyomás változtatás): A
hogy a házi betegápolója engedélyezte e funkciót.

 A következő oldalra való ugráshoz nyomja meg a

jelzés azt mutatja,

gombot.

4. lépés: A beteg emlékeztető kijelző beállítása
Ez az oldal csak akkor jelenik meg, ha a házi gondozója aktiválta az emlékeztetőt, hogy az
emlékeztesse Önt például arra, hogy cserélnie kell a szűrőt vagy a maszkot.

A kijelző kinézete:
Az emlékeztető aktivációjának időpontját az emlékeztetővel szemben
láthatja.

gombot.

 A következő oldalra való ugráshoz nyomja meg a

5. lépés: Az óra beállítása
Az időt csak készenléti üzemmódban lehet állítani.

A kijelző kinézete:


Nyomja meg a





Az oldal átvált:
A jobb, vagy bal oldali paraméter
változtató gombbal növelje
vagy csökkentse
a paraméter
értéket.
A következő menü paraméterhez
való hozzáféréshez ezután nyomja

gombot
annyiszor,
ahányszor
szükséges,
hogy
hozzáférjen a
kívánt
paraméter
beállításhoz.

 A fejlécéhez való visszatéréshez nyomja le a
 A következő oldalra való ugráshoz nyomja meg a
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meg a

gombot.

gombot az oldal alján, vagy a

gombot.

gombot.
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6. lépés: Különféle beállítások

A kijelző kinézete:


Nyomja meg a


Az oldal átvált:

Amennyiben


a házi

betegápoló

lehetővé tette
, a nyelvet a bal
vagy
jobb
oldali
paraméter
változtató
gomb
folyamatos
lenyomásával tudja kiválasztani.

gombot
annyiszor,
ahányszor
szükséges,
hogy
hozzáférjen a
kívánt
paraméter
beállításhoz.

Ezután nyomja meg a
gombot a kontraszthoz való
hozzáféréshez.
A bal vagy jobb oldali paraméter
változtató gombbal növelheti
vagy
csökkentheti
a
kontrasztot.
A
jelzés azt mutatja, hogy a házi
betegápoló nem engedélyeze az
Auto ON tulajdonságot.

Auto ON : ez a funkció azt teszi lehetővé, hogy a kezelés automatikusan elkezdődjön, anélkül, hogy
megnyomná a Be/Ki gombot.
 A fejlécéhez való visszatéréshez nyomja le a
A menüből való kilépéshez nyomja meg a

DreamStar Intro, Info, Auto

gombot az oldal alján, vagy a

gombot.

gombot.
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A beállítás menühöz való hozzáférés
A készülékbeállításhoz való hozzáféréshez nyomja meg a jobb oldali szabályzó gombot
, hogy,
amennyiben a készülék készenléti üzemmódban van, kiválaszthassa a kijelzőn megjelenő
jelzést. A Beállítás oldalon az alábbiakkal találkozhat:


Az oldal alján található

jelzés azt jelzi, hogy a kijelzett paraméterek nem változtathatók.



Az oldal alján található

jelzés azt jelzi, hogy a kijelzett paraméterek változtathatók:

o

Válassza ki a változtatni kívánt paramétert a lépcsőzés gomb
ahányszor szükséges.

o

A szabályzó gombok megnyomásával növelje

annyiszori megnyomásával,

vagy csökkentse

a paraméter értékét.

A fejléchez való visszatéréshez nyomja meg az oldal alján található lépcsőzés

, vagy a Be/ki

gombot.
Az egyik beállítási oldalról a másikra való ugráshoz válassza a kijelzőn található

jelzést a jobb

oldali szabályzógomb

megnyomásával. Az előző oldalra való visszatéréshez válassza a

jelzést a bal oldali szabályozógomb

megnyomásával.

A beállítási menüből való kilépéshez, nyomja meg a Be/ki
másodpercet.

gombot, vagy várjon 30

Megjegyzés:
A következő oldalakon a kijelzett értékek csak példaértékűek.

1. lépés: Hőfok szabályzás (amennyiben a víztartály
tartozék)
Ez az oldal csak akkor jelenik meg, ha a házi gondozója engedélyezte a készülék fűtött párásító
funkcióját.









Nyomja meg a

A kijelző kinézete:

Nyomja meg a

Az oldal átvált:

gombot
készenléti vagy
működési
üzemmódban.

A jobb, vagy bal oldali
paraméter
változtató
gombbal növelje
vagy csökkentse
a
paraméter értéket.

gombot a
beállítás
kiválasztásához

 A fejlécéhez való visszatéréshez nyomja le a
 A következő oldalra való ugráshoz nyomja meg a



gombot az oldal alján, vagy a

gombot.

gombot.

Megjegyzés:
Amikor a készülék akkumulátorról üzemel, a fűtött párásító funkció nem használható, (lásd
„Üzembehelyezés akkumulátorról vagy (feltételesen) szivargyújtóról való működtetés esetén” című
bekezdést a 9. oldalon).
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2. lépés: Beállítások
CPAP mód
Ez az oldal csak akkor jelenik meg, ha a házi gondozó aktiválta a lépcsőzés és/vagy nyomás
változtató és/vagy Comfort Calibration + (magyarul: kényelmi kalibráció +) funkciókat.






A kijelző kinézete:

Nyomja meg a

Az oldal átvált:

gombot
annyiszor,
ahányszor
szükséges,
hogy
hozzáférjen a
kívánt
paraméter
beállításhoz.


Amennyiben a Comfort Calibration
(C.C.+) (magyarul: kényelmi kalibráció)
funkció nincs engedélyezve (OFF), a
jobb vagy bal oldali paraméter
változtató gomb megnyomásával
tudja engedélyezni (ON).
A következő menü paraméterhez való
hozzáféréshez ezután nyomja meg a
gombot.
A jobb, vagy bal oldali paraméter
változtató gombbal növelje
vagy
csökkentse
a paraméter értéket.

 A fejlécéhez való visszatéréshez nyomja le a
 A következő oldalra való ugráshoz nyomja meg a

gombot az oldal alján, vagy a

gombot.

gombot.

C.C. +: Comfort Calibration + (magyarul: kényelmi kalibráció)
Comfort pressure (magyarul: kényelmes nyomás): A készülék által leadott nyomás érték akkor, amikor
a lépcsőzés funkció elkezdődik.
Ramp time (magyarul: lépcsőzési idő): Az az idő, ami ahhoz szükséges, hogy a készülék, a kényelmes
nyomásról indulva, elérje az előírt nyomást. Csak abban az esetben, amikor az idő lépcsőzés
(T.Ramp) ki lett választva, ellenkező esetben ez a paraméter nem kerül kijelzésre.
Pressure (magyarul: nyomás): beállított nyomás, az előírt nyomás szintje, amely 1 cmH2O értékkel
eltérhet, amennyiben a házi betegápolója kiválasztotta a Pressure Alter (magyarul:
Nyomásváltoztató) funkciót.

Auto-CPAP mód
Ez az oldal csak akkor jelenik meg, ha a házi gondozó aktiválta a lépcsőzés és/vagy kalibráció
funkciókat.

A kijelző kinézete:


Nyomja meg a
gombot
annyiszor,
ahányszor
szükséges,
hogy
hozzáférjen a
kívánt
paraméter
beállításhoz.
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Az oldal átvált:


Amennyiben a Comfort Calibration
(C.C.+)
(magyarul:
kényelmi
kalibráció) funkció nincs engedélyezve
(OFF), a jobb vagy bal oldali
paraméter
változtató
gomb
lenyomásával tudja engedélyezni
(ON).
A következő menü paraméterhez való
hozzáféréshez ezután nyomja meg a
gombot.
A jobb, vagy bal oldali paraméter
változtató gombbal növelje
vagy
csökkentse
a paraméter értéket.
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 A fejlécéhez való visszatéréshez nyomja le a
 A következő oldalra való ugráshoz nyomja meg a

gombot az oldal alján, vagy a

gombot.

gombot.

C.C. +: Comfort Calibration + (magyarul: kényelmi kalibráció)
Comfort pressure (magyarul: Kényelmes nyomás): A készülék által előállított nyomás érték akkor,
amikor a lépcsőzés funkció elkezdődik vagy amikor a készülék azt észlelte, hogy több mint 2 percen
keresztül nem volt légzési ciklus.
Ramp time (magyarul: Lépcsőzési idő): Az az idő, ami ahhoz szükséges, hogy a készülék
engedélyezze az Auto-CPAP funkciót. Csak abban az esetben, amikor az idő lépcsőzés (T.Ramp) ki
lett választva, ellenkező esetben ez a paraméter nem kerül kijelzésre.

3. lépés: A paraméter kijelző beállítása
CPAP módban

A kijelző kinézete:

Prescribed P. (magyarul: előírt nyomás): Az orvos által előírt nyomás.
Ramp type (magyarul: lépcsőzés típus): a kiválasztott lépcsőzés típusa,
T.Ramp (idő lépcsőzés) vagy I.Ramp (kijelölt lépcsőzés).
Max. ramp time (magyarul: Max. lépcsőzési idő): A házi betegápoló által
beállított maximális lépcsőzési idő.
C.C. +: Comfort Calibration + (magyarul: kényelmi kalibráció). A
és
jelzések azt mutatják, hogy a házi betegápolója engedélyezte e
funkciót.

 A következő oldalra való ugráshoz nyomja meg a

gombot.


A kijelző kinézete:
Pressure Alter (magyarul: Nyomás változtatás): A
hogy a házi betegápolója engedélyezte e funkciót.

 A következő oldalra való ugráshoz nyomja meg a

jelzés azt mutatja,

gombot.

Auto-CPAP módban

A kijelző kinézete:

Ramp type (magyarul: lépcsőzés típus): a kiválasztott lépcsőzés típusa,
T.Ramp (idő lépcsőzés) vagy I.Ramp (kijelölt lépcsőzés).
Max. ramp time (magyarul: max. lépcsőzési idő): A házi betegápoló által
beállított maximális lépcsőzési idő.
Min. Pressure (magyarul : minimális nyomás): minimális nyomás szint.
Max. Pressure (magyarul : maximális nyomás): maximális nyomás szint.

 A következő oldalra való ugráshoz nyomja meg a
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A kijelző kinézete:

C.C. +: Comfort Calibration + (magyarul: kényelmi kalibráció). A
és
jelzések azt mutatják, a házi betegápoló engedélyezte e funkciót.
Command on IFL (magyarul: IFL parancs): ez a parancs növeli a nyomást,
amennyiben az áramlás korlátozott. A
jelzés azt mutatja, hogy a házi
betegápoló engedélyezte e funkciót.
Max. P on apnea (magyarul: Maximális nyomás légzésszünet esetén):
”maximális nyomás a légzésszünet esetén” utasítás.
Pres. Decrease (magyarul: nyomás csökkentés): nyomás csökkentés, Gyors
vagy Lassú ütemben – ezt a házi betegápoló állítja be.
gombot.

 A következő oldalra való ugráshoz nyomja meg a

4. lépés: A betegemlékeztető kijelző beállítása
Ez az oldal csak akkor jelenik meg, ha a házi gondozója aktiválta az emlékeztetőt, hogy az
emlékeztesse Önt például arra, hogy cserélnie kell a szűrőt vagy a maszkot.

A kijelző kinézete:
Az emlékeztető aktivációjának időpontját az emlékeztetővel szemben
láthatja.

gombot.

 A következő oldalra való ugráshoz nyomja meg a

5. lépés: Az óra beállítása
Az időt csak készenléti üzemmódban lehet állítani.








A kijelző kinézete:

Nyomja meg a

Az oldal átvált:
A jobb, vagy bal oldali paraméter
változtató gombbal növelje
vagy csökkentse
a paraméter
értéket.

gombot
annyiszor,
ahányszor
szükséges,
hogy
hozzáférjen a
kívánt
paraméter
beállításhoz.

 A fejlécéhez való visszatéréshez nyomja le a
 A következő oldalra való ugráshoz nyomja meg a

A következő menü paraméterhez
való hozzáféréshez ezután nyomja
meg a

gombot.

gombot az oldal alján, vagy a

gombot.

gombot.
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6. lépés: Különféle beállítások






A kijelző kinézete:

Nyomja meg a

Az oldal átvált:


Amennyiben a házi betegápoló
lehetővé tette , a nyelvet a bal
vagy
jobb
oldali
paraméter
változtató
gomb
folyamatos
lenyomásával tudja kiválasztani.

gombot
annyiszor,
ahányszor
szükséges,
hogy
hozzáférjen a
kívánt
paraméter
beállításhoz.

Ezután nyomja meg a
gombot a kontraszthoz való
hozzáféréshez.
A bal vagy jobb oldali paraméter
változtató gombbal növelheti
vagy
csökkentheti
a
kontrasztot.
A
jelzés azt mutatja, hogy a házi
betegápoló nem engedélyeze az
Auto ON tulajdonságot.

Auto ON : ez a funkció azt teszi lehetővé, hogy a kezelés automatikusan elkezdődjön, anélkül, hogy
megnyomná a Be/Ki gombot.

 A fejlécéhez való visszatéréshez nyomja le a
 A menüből való kilépéshez nyomja meg a
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gombot.

gombot.
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További információk
Általános információk
A DreamStar Intro vagy DreamStar Intro Evolve készülékről
Amikor a készülék készenléti állapotban van, nyomja le a bal
paraméter beállító gombot, hogy a
kijelzőn kiválaszthassa a
jelzést: megjelenik az Általános információk menü.

A kijelző kinézete:

Hour counter (magyarul: óra számláló): A készülék használati ideje.
Total use (magyarul: teljes használat): Arra vonatkozó teljes időtartam,
amikor a beteg ténylegesen a maszkon keresztül lélegzett.
Tot. Session Nbr (magyarul: teljes használat száma).: A Be/Ki alkalmak
száma a készülék memóriájában.

 A következő oldalra való ugráshoz nyomja meg a

gombot.


Kijelezve a legutolsó
alkalom:

Date (magyarul: dátum): A legutolsó Be/Ki alkalom ideje.
Total duration (magyarul: teljes időtartam): A legutolsó alkalom
időtartama.
Usage duration (magyarul: használati időtartam): Arra vonatkozó teljes
időtartam, amikor a beteg ténylegesen a maszkon keresztül lélegzett a
legutolsó alkalomkor.
Average pressure (magyarul: átlagos nyomás): A legutolsó alkalommal
használt átlagos nyomás.

 A menüből való kilépéshez nyomja meg a Be/Ki gombot

.

Megjegyzés:
Ez az oldal lehetőség csak akkor elérhető, ha a készülék készenléti állapotban van és ha legalább már egy
alkalom rögzítésre került.

A DreamStar Info, DreamStar Auto, DreamStar Info Evolve és DreamStar
Auto Evolve készülékekről
Amikor a készülék készenléti állapotban van, nyomja le a bal
paraméter beállító gombot, hogy a
kijelzőn kiválaszthassa a
jelzést: megjelenik az „Általános információk” menü.

A kijelző kinézete:

Hour counter (magyarul: óra számláló): A készülék használati ideje.
Total use (magyarul: teljes használat): Arra vonatkozó teljes időtartam,
amikor a beteg ténylegesen a maszkon keresztül lélegzett.
Tot. Session Nbr (magyarul: teljes használat száma).: A Be/Ki alkalmak
száma a készülék memóriájában.

 A következő oldalra való ugráshoz nyomja meg a
DreamStar Intro, Info, Auto
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Kijelezve a legutolsó
alkalom:

Date (magyarul: dátum): Dátum és a legutóbbi Be/ki program kezdési
órája.
Usage duration (magyarul: használati időtartam): az az időtartam, ami alatt
a beteg ténylegesen a maszkon keresztül lélegzett.
Average pressure (magyarul: átlagos nyomás): A program alatt használt
áltagos nyomás érték.
Average leak (magyarul: átlagos szivárgás): Az átlagos szivárgás szintjét
jelzi, a következőket jelzi ki: OK, +, ++, +++, vagy ++++.
A.H. index: Obstruktív apnea és hypopnea index (AHI).
A kezelési program dátumát és idejét a kijelző jobb felső részében láthatja.

Az öt legutolsó használat oldalai jelezhetők ki, a legújabbtól a legrégebbig terjedő sorrendben.
 A következő oldalra való ugráshoz nyomja meg a jobb szabályzógombot
 A menüből való kilépéshez nyomja meg a Be/Ki gombot

.

.

Megjegyzés:
A használat oldal csak akkor elérhető, ha legalább már egy használat rögzítve volt.

Lejáratra vonatkozó emléleztető
Ez a funkció a DreamStar termékcsalád minden egyes eszközén megegyezik.
Amikor egy vagy több emlékeztető lejárata közeleg, a kijelző bal also részén található információ
hozzéférési jelzés
átvált villogó boríték jelzésre
.
A jelzéssel ellentétesen található gomb megnyomásával egy olyan oldalt hozhat fel, amely
tartalmazza az emlékeztetőket, mint azt a következő példa mutatja.

Nyomja
meg a


A kijelző kinézete:

gombot


Nyomja meg a
gombot
annyiszor,
ahányszor
szükséges, hogy
hozzáférhessen
a kívánt
emlékeztetőhöz.

 A fejlécéhez való visszatéréshez nyomja le a
 A menüből való kilépéshez nyomja meg a
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Az oldal átvált:


Nyomja meg az IGEN-t
vagy a NEM-et
a jobb vagy bal
paraméter
változtató
gombbal.
Nyomja meg a
gombot,
hogy
hozzáférjen a követkető
emlékeztetőhöz.

gombot az oldal alján, vagy a

gombot.

gombot.
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Használat oxigén hozzáadásakor
(opcionális)
FIGYELEM !








Amikor oxigént használ, minden esetben tartsa be az orvosi csapat vagy a házi betegápoló útmutatásait.
Az oxigén forrást legalább egy méterrel a készülék fölött kell elhelyezni.
Oxigén jelenlétében ne gyújtson rá.
Ne juttasson oxigént a készülék levegő felvételi egységébe.
Gondosan kövesse a kezelés kezdetére és befejezésére vonatkozó útmutatásokat.
Amennyiben levegő sűrítőt vagy folyékony oxigén egységet használ, mindenképpen zárja el az oxigént,
amikor nem működteti a készüléket. Ha a levegő sűrítő továbbra is megy, amikor a készülék ki van
kapcsolva, a beteg légzőkörébe juttatot oxigén összegyűlhet a készülékben, ezáltal tűzveszélyt idézve elő.
A maximális oxigén áramlási sebesség ne legyen nagyobb 12 l/perc-nél.

VIGYÁZAT !
Adott oxigén áramlás mellett, a belélegzett oxigén koncentrációja változik, függően a nyomás beállítás
tulajdonságaitól, az Ön légzésétől, a maszk típusától és a szivárgás mértékétől. Ezt az elővigyázatosságot a
legtöbb Folyamatos Pozitív Légúti Nyomás készülék esetén figyelembe kell venni.

Üzembehelyezés oxigén adapterrel (opcionális)
Amikor kiegészítő oxigénellátást használ, akkor egy olyan szelepet kell használnia, amelyet úgy
fejlesztettek ki, hogy megakadályozza az oxigén felhalmozódását a készülékben.
E szelepet a készülék és a beteg légzőköre közé kell beiktatni.
Hivatkozzon a gyártó által közölt, a szelep üzembehelyezésre, tisztításra és karbantartásra vonatkozó
útmutatásokra.

A kezelés kezdése és befejezése
1. Fontos, hogy az oxigén áramlás megindítása előtt bekapcsolja a DreamStar készüléket és az
biztoisítsa a levegő áramlását, hogy így elkerülje az oxigén felhalmozódását a készülékben.
2. Hasonlóan, a készülék kikapcsolása előtt zárja el az oxigén áramlást, hogy így elkerülje az oxigén
felhalmozódását a készülékben.
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A forgatható kimeneti könyök
használata (opcionális)
A 22 mm-es átmérőjű, 70°-os forgatható kimeneti könyök a DreamStar készülékek egyik tartozéka,
amelyet arra terveztek, hogy kényelmesebbé tegye azon készülék használatát, amelyhez csatlakozik.
Ez egy alapra rögzített hajlított csövet tartalmaz, és függőleges tengely mentén szabadon forgatható
().

Üzembehelyezés
VIGYÁZAT !
Első használat előtt a forgatható kimeneti könyököt meg kell tisztítani az alábbi fejezetben közölt útmutatások
szerint.

Az üzembehelyezéshez csatlakoztassa az alapot a készülék külső csatlakozójához, a forgatható
hajlított csövet pedig a beteg légzőkörének végéhez ().





Hajlított cső

Alap

A beteg
légzőkörének vége
Forgatható
kimeneti könyök
Kimeneti
csatlakozó

Havi tisztítás
VIGYÁZAT !



Ne használjon erős mosószert.
Ne fertőtlenítse.




A forgatható kimeneti könyököt válassza le a készülékről és a beteg légzőköréről.
A forgatható kimeneti könyök külső részét tisztítsa meg nedves törlővel (szövet vagy papírtörlő),
egy kevés vizet és egy csepp enyhe mosószert használva.
A legkisebb mosószer mennyiséget is kerülje az eljárás új (szövet vagy papír) törlővel való
megismétlésénél. A törlőt kizárólag vízzel nedvesítse.
A forgatható kimeneti könyököt száraz törlővel (szövet vagy papírtörlő) törölje át.
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Tisztítás és karbantartás
Kérjük, hivatkozzon a maszkhoz és a csövezethez tartozó kezelési útmutatóra, ha azokra vonatkozó
karbantartással kapcsolatos részletekre van szüksége.
FIGYELEM !
Válassza le a készüléket az áramforrástól, és tisztítás előtt mindig válassza le a légzőkört és a víztartályt a
készülékről.

VIGYÁZAT !


Kizárólag az e célra készült tisztító anyagot használja.



Ne használjon erős mosószert, súroló szivacsot vagy erős kefét.

Naponta
Víztartály (amennyiben velejáró)



Ürítse ki a víztartályt és öblítse ki tiszta vízzel.
Hagyja, amíg a napon teljesen megszárad.

Hetente
Víztartály (amennyiben velejáró)


A víztartály leszerelése.
Vegye le a víztartályt a készülékről.
A középső fül lenyomásával és visszafelé forgatásával nyissa ki a fedelet ①.
Válassza szét a víztartály felső részét az alaptól.
Ürítsen ki minden vizet, ami a tartályban maradt.
A belső csövezet eltávolításához ②:
1. A csövezet zárról (B) való leválasztásához finoman nyomja meg a kapcsot (A).
2. A kapcsot tartsa lenyomva, miközben finoman maga felé húzza a csövet, hogy azt
eltávolítsa a felső részről.

o
o
o
o
o

①

②
Nyél

Belső cső
Felső
rész

A
Tömítés

Alap

B

Középső fül
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③





A víztartály  egyes részeit mossa el meleg vízzel és enyhe
mosószerrel (például 3 csepp folyékony mosogatószer vízben
feloldva).
Jól öblítse ki vízzel, hogy minden mosószer maradványt eltávolítson.
Engedje természetes módon megszáradni.

④



Amint megszáradt, szerelje vissza a víztartályt
o
o
o

Helyezze a belső csövet a lyukakba és győződjön meg róla, hogy
biztonságosan rögzítve van.
A felső részt helyezze a víztartály alapjára , és billentse előre. A
fogantyú területének lenyomásával zárja le a víztartályt.
A készülékre való visszahelyezés előtt töltse fel a víztartályt.

Megjegyzés:



A víztartály különbüző részei is elmoshatók mosogatószerrel (maximum 60°C-on, 2 óra hosszáig).
A mikroorganizmusok növekedésének megakadályozása végett kerülje el, hogy a tartályban víz
poshadjon.

Mosható szúrő:



A szűrőtartót  húzza maga felé, hogy leválassza azt .
Válassza le a szúrőt a szúrőtartóról .


Szúrőtartó



Szúrőtartó



Szűrő

Szúrő
-tartó





A szűrőt és a szűrőtartót mossa át meleg vízzel és enyhe mosószerrel (például egy csepp
folyékony mosogatószert tegyen a szűrőre és a szűrőtartóra, és aztán súrolja...)
Jól öblítse át, hogy így az összes mosószert kiürítse.
Szárítás :
o
o




Bélelje ki a szűrőt egy tiszta adszorbens törlővel, hogy azzal szárazra törölje, majd hagyja, hogy az
egész egység természetes úton megszáradjon.
A szűrő tartót engedje természetes úton megszáradni.

Miután megszáradt, a szűrőt helyezze vissza a szűrő tartóra, és aztán azt helyezze vissza a
készülék hátuljára. Ne használjon olyan szűrőt, amely nem teljesen száraz.
Helyezze vissza a víztartály fedelét.
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Havonta
Készülék




Az egység külső részét tisztítsa meg nedves törlővel (szövet vagy papírtörlő), egy kis vizet és egy
csepp enyhe mosószert használva.
A legkisebb mosószer mennyiséget is kerülje az eljárás új (szövet vagy papír) törlővel való
megismétlésénél. A törlőt kizárólag vízzel nedvesítse.
Száraz törlővel (szövet vagy papírtörlő) alaposan törülje át a készüléket.

Levegő bemeneti szűrő:



Az opcionális nagy hatásfokú szűrőt nem szabad tisztítani. Ezt havonta egyszer cserélni kell, de
ha láthatóan koszos, akkor még gyakrabban.
Rendszeresen cserélje a szűrőket. Amint megrongálódtak, koszosak vagy maga a készülék
emlékezteti a cserére, akkor cserélnie kell.

Víztartály (opcionális):




Miután a víztartályt szétszerelte és kitisztította, áztassa 15 percen kersztül egy 1 rész fehér ecetet
és 9 rész vizet tartakmazó oldatban.
Jól öblítse át vízzel, hogy biztosan kiürítsen minden csepp esetet.
Engedje természetes úton megszáradni.
FIGYELEM !






Ne használjon spray mosószert. Káros termék maradványok bekerülhetnek a kiáramló levegőbe, a
bemeneti levegő szűrőbe vagy a készülék belsejébe, ezáltal légúti irritációt okozva.
Soha ne használjon 0.1%-osnál erősebb hipót. Például: öntön 200 ml 2,6 % -os hipót 5 liter hideg vízbe.
Soha ne használja a készüléket anélkül, hogy meggyőződne róla, hogy egy bemeneti levegő szűrő fel van
szerelve.
Ellenőrizze, hogy a fűtőelem teljesen száraz, mielőtt a készüléket visszakapcsolja a tápegységre.

DreamStar Intro, Info, Auto

Tisztítás és karbantartás  33

Hibaelhárítás
Hasznos tanácsok
Probléma

Lehetséges ok

Javaslat

Az Ön orra hideg.

A szoba hőmérséklete
túl alacsony.
A szállított levegő túl
hideg.
Légáramra és
nyomásra való reakció.
A levegő túl száraz.

Növelje a szoba hőmérsékletét.

Orrfolyás.
Az orr vagy a torok
száraz vagy irritált.

Nincs víz a víztartályban
(opcionális).

Orr-, arcüreg- vagy
fülfájás.
Bőrpír a maszkkal
való érintkezés
helyén.

Száraz vagy irritált
szemek.
A készülék által
szállított levegő túl
meleg.

Rossz közérzet a túl
nagy nyomás érzete
miatt.

Arcüreggyulladás vagy
orrdugulás.
Nyomás általi sebhely
oka az lehet, hogy a
fejrész túl szorosan van
feltéve, vagy túl kicsi
méretű.
Allergiás reakció a
maszk anyagára.
Levegő szivárgás a
maszk körül.
Lehet, hogy a levegő
bementi szűrők
koszosak.
A levegő bemenet
blokkolva van.
A helyiség
hőmérséklete túl
magas.
A készülék nyomása.

A DreamStar Auto /
Auto Evolve készülék
Auto-CPAP módba van
állítva.
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Fedje le a beteg légzőkörét és a testéhez közel
működtesse, hogy csökkentse a hőveszteséget.
Keresse fel az orvosi technikai csoportot, vagy a
jelenlévő orvost.
Amennyiben a készülékhez víztartály is járt,
használja a párásító funkciót. A megfelelő készülék
paraméter
beállítási
eljárásához
vonatkozó
útmutatásokat követve növelje a hőszintet.
Ellenőrizze a tartályban lévő víz szintjét. Amennyiben
szükséges, a 10. Oldalon részletezett “A víztartály
feltöltése
(opcionális)”
c.
fejezetben
leírt
útmutatásoknak megfelelően növelje a vízszintet.
Azonnal keresse fel a jelenlévő orvost.
Állítsa be a fejrészt. Keresse fel a jelenlévő orvost
vagy házi betegápolót, hogy kipróbálhasson egy más
méretű maszkot.

Hagyja abba a maszk használatát. Keresse fel a
jelenlévő orvost vagy házi betegápolót.
Állítsa vissza a maszkot. Kérje meg a jelenlévő
orvost vagy házi betegápolót, hogy prábáljon meg
egy más méretű maszkot.
Amennyiben szükségs, tisztítsa vagy cserélje a
szűrüket (l. “Tisztítás és karbantartás”, 31. oldal).
Menjen távol minden ágyneműtől és ruházattól.
Csökkentse a helyiség hőmérsékletét. Győződjön
meg róla, hogy a DreamStar termékcsalád készüléke
kellően távol van mindenféle hőforrástól. Vegye ki a
beteg légzőkörét a takaró alól.
Az, hogy hozzászokjon az orr nyomáshoz, időt vesz
igénybe. Lefekvéskor használja a nyomás lépcsőzést
(lásd "Lépcsőzés funkció”, 13. oldal). Engedje el
magát és lélegezzen lassan orron keresztül.
Amennyiben úgy tűnik, hogy a készülék által adott
nyomás változott, keresse fel a házi betegápolóját,
hogy ellenőrizze a készülék nyomást.
A nyomás változhat a működés során. Amennyiben
elégedetlen a nyomással, kérje meg a házi
betegápolóját, hogy ellenőrizze a készüléket.
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Probléma

Lehetséges ok

Javaslat

A készülék nem a A lépcsőzés
helyes nyomás értéket engedélyezett.
írja ki.

Az alvás közbeni apnea
(légzéskimaradás)
tünetei visszatérnek.

A DreamStar
termékcsalád készüléke
nem kapcsol be (nincs
kijelzés).

Úgy tűnik, hogy a
DreamStar
termékcsalád készüléke
meg van zavarva és
nem műküdik
megfelelően.
Úgy tűnik, hogy a
párásító nem melegíti a
vizet.

funkció Ellenőrizze, hogy a lépcsőzés kijelző megjelenik-e
a kijelzőn. Tiltsa le a lépcsőzés funkciót, a szóban
forgó készülékre vonatkozó beállítási eljárást
követve.
A nyomásváltoztató
Tiltsa le a nyomásváltoztató (Pressure Alter)
funkció engedélyezett
funkciót, a szóban forgó készülékre vonatkozó
CPAP módban
beállítási eljárást követve.
A készülék nem a
Kérje meg a házi betegápolóját, hogy ellenőrizze
helyes nyomásra lett
a készülék működlését.
beállítva, vagy nem
működik helyesen.
Megváltozott a fizikai
Keresse fel a jelenlévő orvost.
állapota vagy a más
nyomásra van
sszüksége.
A tápkábel nem
Ellenőrizze a készülék, a tápkábel és az
helyesen van
áramforrás közti kapcsolatokat.
csatlakoztatva a
hálózati portra.
Áramkimaradás.
Próbáljon egy más eszközt (pl. lámpa, rádió stb.)
az áramforrásra, hogy ellenőrizze, hogy az ad-e le
áramot.
A készülék belső
Keresse fel a házi betegápolóját.
biztosítéka hibás.
Nagyon magas
A készüléket tegye távol zavarforrásoktól, mint
elektromágneses zavar. például halogénlámpák, vezeték nélküli telefonok
stb.

A hőszint 0-ra let állítva.

A fűtőelem
meghibásodott.

Víz cseppent a
készülékbe.
A maszkban vagy a
beteg légzőkörében
fölösleges mennyiségű
vízcsepp jelenik meg.
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A víztartályban
(opcionális) lévő
vízszint túl magas.
Kis mennyiségű
vízcsepp jelenléte nem
gond, különösen téli
hónapokban.
Nagy mennyiségű
vízgőz lecsapódás.

Amikor a készülék akkumulátorról megy, a fűtött
párásító funkció nem használható.
Állítsa be a hőszintet 1 és 10 közé, a megfelelő
készülékre vonatkozó paraméter beállítási
eljárást taglaló útmutatásokat követve.
Ellenőrizze, hogy a fűtött párásító kijelző
megjelenik-e a kijelzőn, és nem villog-e.
Amennyiben a jelzés villog vagy nem jelenik meg,
keresse fel a házi betegápolóját.
Húzza ki a készüléket, és engedje legalább 24
óráig száradni. Majd kapcsolja vissza a hálózatra
és ellenőrizze, hogy helyesen működik-e.
Ellenőrizze, hogy a vízszint nincs-e a víztartály
maximális feltöltési szintje felett; amennyiben
igen, öntse ki a felesleges vizet.
Csökkentse a hőértéket egy alacsonyabb szintre,
a megfelelő készülékre vonatkozó eljárás
útmutatásait követve.
Helyezze a beteg légzőkörét a takarója alá.
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Probléma

Lehetséges ok

Javaslat

Fehér, porszerű
csapadék jelenik meg a
víztartályban.

A csapvízből származó
vízkő nyom.

Dörzsölje le e nyomokat egy szivaccsal és enyhe
mosószerrel. A víztartályt áztassa be egy 1 rész
fehér ecetet és 9 rész vizet tartalmazó oldattal, a
“Tisztítás és karbantartás” részben leírtaknak
megfelelően (31. Oldal). Jól öblítse ki csapvízzel.
A külső részt tiszta szövettel törölje szárazra.

Készülék üzenetek
Kód

Lehetséges ok

Javaslat

MASK UNPLUGGED
(magyarul: A MASZK
NINCS
CSATLAKOZTATVA)
jelzés a kijelzőn.

A maszk nincs
csatlakoztatva.

Ellenőrizze a maszk, a beteg légzőköre és a
készülék közötti kapcsolatokat. Az üzenet
eltűnik, amikor helyesen visszacsatlakoztatott
maszkon keresztül vesz levegőt vagy amikor

LEAK (magyarul:
A készülék nagy fokú
SZIVÁRGÁS) : ++ (or +++ szivárgást észlelt.
or ++++) jelzés a
kijelzőn.

megnyomja a Be/Ki
vagy a lépcsőzés
gombot. Különben a készülék 30 perc múlva
kikapcsol.
Addig állítsa a maszkot, a maszk párnázatát
és/vagy a hevedert, amiíg jól illeszkedik. A
szivárgás szintnek csökkennie kell, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik: LEAK : OK (magyarul:
Szivárgás: OK).
Amint a hiba továbbra is fennáll, keresse fel a
házi betegápolóját.

A
jelzés és a
hibakód felváltva villog
a kijelző közepén.

A készülék működési
hibát észlelt.

Válassza le a készüléket minden elektromos
áramforrásról. Csatlakoztassa vissza, és
kapcsolja be.
Ha a hiba továbbra is fennáll, keresse fel a házi
betegápolóját.

A
jelzés és a
hibakód felváltva villog
a párásító hőszint
oldalon közepén.

A készülék hibát észlelt
a párásító
működésében.

Válassza le a készüléket minden elektromos
áramforrásról. Csatlakoztassa vissza, és
kapcsolja be.
Ha a hiba továbbra is fennáll, keresse fel a házi
betegápolóját.
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Technikai tulajdonságok
A készülék műszaki adatai
Készülék nyomás határa:
A beteg csatlakozó portjára gyakololt maximális
egyenletes nyomás egyetlen hibaállapot esetén:
A beállítható maximális nyomás:
Lépcsőzési időtartam:
Hangnyomásszint,a NF EN ISO 17510-1 : 2002
szabvány előírásai szerint megállapítva:
Hangnyomásszint, a NF EN ISO 17510-1:2009
szabvány előírásai szerint megállapítva:
A beteg oldali csatlakozó nyílás:
A készülék tervezett élettartama:
A levegő bemeneti szűrő hatékonysága:

4 cmH2O -tól 20 cmH2O -ig
Az érték 0,5 cmH2O lépésekkel változtatható.
30 cmH2O
20 cmH2O
0 -tól 45 percig  1 perc
Az érték 5 perces lépésekkel változtatható.
26 dBA párásítóval
30 dBA párásító nélkül
30 dBA párásítóval
33 dBA párásító nélkül
22 mm-es átmérőjű kúpos csatlakozó
5 év (napi 8 óra)
Opcionális nagy teljesítményű szűrő.
Eldobható HEPA szövet papír, amely 3 mikronnál
nagyobb részecskékre 90%-os hatékonyságú.
Nagy sűrűségű hab (újrahasználható), amely a
20 mikronnál nagyobb részecskékre 90%-os
hatékonyságú.

Az értékek az ATPD (Ambient Temperature and Pressure, Dry) feltételei szerint lettek meghatározva.

A beépített párásító műszaki adatai
Párásító sebesség:
Felfűtési idő:
Nyomásveszteség az áramlási sebesság
függvényében:
A víztartály teljesítménye:
Maximális üzemi nyomás:
A beteg csövezetéből kiáramló maximális gáz
hőmérséklet:

> 10 mg H2O/l, maximális < 60 l/min-es
szivárgás áramlás beállítása mellett
< 45 perc
0,59 cmH2O, 1 l/sec mellett
0,73 cmH2O, 1 l/sec mellett, forgatható kimeneti
könyökkel
14.2 ml/kPa (üres tartály)
12.2 ml/kPa (teli tartály)
20 cmH2O
43°C

Az értékek az ATPD (Ambient Temperature and Pressure, Dry) feltételei szerint lettek meghatározva.

A készülék és párásító működési feltételei
Nyomás:
Hőmérséklet:
Relatív páratartalom:
Tengeszint feletti magasság:
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730 hPa - 1060 hPa
(+5 °C) – (+ 40 °C) párásító nélkül
(+5° C) – (+35 °C) párásítóval
10% és 95% között, kondenzáció nélkül
Kb. 0  2 700 m
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Szállítási és tárolási feltételek
Nyomás:
Hőmérséklet:
Relatív páratartalom:

500 hPa - 1060 hPa
(-20°C) – (+60°C)
Max. 95% kondenzáció nélkül.

A készülék elektromos tulajdonságai
Univerzális belső elektromos áram, leválasztható elektromos tápkábellel (országonként eltérő lehet).
Bemeneti feszültség (auto körű):
Maximális energia fogyasztás:
20cmH2O és 4mm-es szivárgás mellett érvényes
áram fogyasztás:
Egyenáramú tápegység (13 V)

100 - 240 VAC (-15%, +10%), 50 vagy 60Hz
hálózati frekvencia mellett
100VA a maximális beállításnál.*
130 mA eff. 230 VAC esetén
Megengedett feszültség érték: 13V (-15%, +25%).

*Az áramfogyasztás mértéke a model típustól függ. A legtöbb áramot a fűtött párásítóval ellátott DreamStar
Auto Evolve igényli.

Fizikai tulajdonságok
Méretek (D x W x H):
A hordtáska méretei (D x W x H):
Súly:
Működési térfogat (a víztartályban lévő gáz
minimális térfogata):
A víztartály használható térfogata:
Maximális folyadék feltöltési szint:

Kb. 200 x 230 x 120 mm A víztartállyal
Kb. 260 x 350 x 150 mm
Kb. 1.5 kg a víztartállyal
Kb. 1.4 kg a fedéllel
811 ml
300 ml
A víztartályon van jelezve.

CE minősítés
DreamStar Intro, DreamStar Intro Evolve : 2011
DreamStar Info, DreamStar Info Evolve : 2011
DreamStar Auto, DreamStar Auto Evolve : 2011.

Szabvány teljesítések
Ezen orvosi készülékre vonatkozó kockázatok az ISO 14971:2007 számú szabványnak megfelelően
lettek felbecsülve, különös tekintettel a maradandó globális kockázatokra.
A DreamStar termékcsalád készüléke teljesíti az alábbi szabványokat.
 IEC 60601-1:2005 + AC1:2006 + AC2:2007 + Amd1:2012: Orvosi elektromos készülékek. 1. rész:
Általános alapvető biztonsági és szükséges működési követelmények.
 IEC 60 601-1-2:2007: Orvosi elektromos készülékek. 1. rész: Általános biztonsági követelmények.
Párhuzamos szabvány: Elektromágneses Electromagnetic kompatibilitás – Követelmények és
tesztek.
 EN ISO 17510-1:2009: Alvási apnea (légzéskimaradás) kezelésére való készülékek.
 EN ISO 8185:2009: Orvosi használatra készített légzőszervi párásítók – Különleges
követelmények a légzési párásító rendszerekkel kapcsolatban.
 A Tanács 93/42/EC sz. irányelve az orvosi eszközökre vonatkozólag.
 Az Európai Parlament és Tanács 2011/65/EU sz. irányelve az elektronikai és elektromos
készülékekben található bizonyos veszélyes összetevők korlátozott használatáról (RoHS).
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Az Európai Parlament és Tanács 2012/19/EU sz. irányelve az elektromos és elektronikus
készülékek hulladákainak kezeléséről (WEEE).

A készülék megsemmisítése annak élettartamának
lejártakor
A 2012/19/EU irányelvnek megfelelően az Európai Unió területén a készüléket elektromos és
elektronikus készülék egységnek kell tekinteni, és a hulladákként a háztartási hulladéktól elkülöntve
kell összegyűjteni és kezelni, amint azt a kiikszelt hulladékgyűjtő jelzés is mutatja (lásd "A készüléken
található jelzések", 7. oldal).
Más országokban a készülékkel a helyi szabályzatok szerint kell eljárni.
A készülék nem megfelelő megsemmisítése annak élettartamának lejártakor veszélyes lehet a
környezetre.
Kérjük, keresse fel az házi betegápolóját.
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Házi betegápoló adatok
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