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Före användning
Läs noga denna handbok innan du använder DreamStar™ så att du förstår begränsningarna vid
användning av denna utrustning.

Säkerhetsinstruktioner
VARNING:


























Betyder i den här handboken att det finns risk för skada eller olyckor för dig
själv eller andra.

För användning av DreamStar™ krävs ordination från en läkare. Du ska alltså under inga omständigheter
själv ändra någon av de förinställda inställningarna utan en tillåtelse från sjukvårdspersonalen.
Använd endast apparaten enligt rekommenderad användning som anges i den här handboken. Råden som
ges i den här handboken ersätter inte instruktionerna från din sjukvårdspersonal.
Den här apparaten är inte avsedd för akutvård.
Apparaterna i sortimentet DreamStar™ ska endast användas med kretsarna, maskerna, kopplingarna och
tillbehören som rekommenderas av en läkare eller levereras av hjälpmedelsleverantören. Kontrollera att du
har instruktioner för användning av de olika tillbehören, och läs igenom dem noga.
Kontakta din hjälpmedelsleverantör om du anser att apparaten eller en av dess tillbehör är skadade, trasiga
eller inte fungerar riktigt.
Försök inte att öppna eller ändra apparaten (risk för elstötar). Underhåll av denna utrustning ska endast
utföras av behörig personal. Kontakta din hjälpmedelsleverantör.
Om nödvändigt, kan strömmen brytas på apparaten genom att koppla ifrån elkabeln. Se till att den alltid är
tillgänglig.
Om apparaten är ansluten till ett grenuttag får inget ytterligare grenuttag och ingen ytterligare
förlängningssladd anslutas till systemet.
Under behandlingen får endast enheter som tillhandahålls av hemsjukvården anslutas till enhetens USBport.
Placera apparaten på ett horisontellt stabilt underlag på en ren och torr plats. Använd inte apparaten om
den står nära eller på en annan apparat.
Blockera inte oavsiktligt eller avsiktligt luftöppningen eller någon annan öppning på utrustningen eller
patientkretsen. Täck inte över apparaten och ställ den inte i närheten av en vägg.. Se till att vätskor eller
föremål inte kommer in genom luftöppningen.
Det är speciellt viktigt att elkabeln hålls borta från vatten i alla former (risk för dödande elchock). Använd
endast apparaten och dess tillbehör (elkabel) när de är torra och fungerande.
Håll elkabeln på avstånd från alla varma källor.
I händelse av extra syrgasförsörjning ska du vara noga med att följa säkerhetsinstruktionerna för
användning av syrgas.
Använd inte apparaten i närvaro av brandfarliga ångor och använd i synnerhet inte värmebefuktaren i
närheten av anestetiska, lättantändliga ångor, vare sig i ren form eller uppblandad med andra gaser (risk för
explosion).
Efter att masken är på plats, se till att apparaten skapar ett luftflöde. Var noga med att aldrig blockera
öppningen i masken, som tillåter luften att kontinuerligt avledas, för att reducera inandningen av koldioxid
till ett minimum. När apparaten är igång kommer den luft som produceras att trycka ut den luft som
utandas genom öppningen i masken. Om apparaten inte är igång kommer inte tillräckligt med frisk luft
längre att produceras. Återandning av utandningsluft i mer än några minuter kan under vissa
omständigheter leda till kvävning.
Om apparaten har ett funktionsfel och om patienten har en näsmask, är apparatens motstånd tillräckligt
lågt så att patienten kan andas genom maskinen eller så räcker det att patienten öppnar munnen. Om
patienten är utrustad med en helmask bör denna ha en ventil som motverkar asfyxi.
Avlägsna masken vid ett strömavbrott eller vid ett funktionsfel på apparaten.
Lämna inte onödiga längder av slang på sängen. De kan rullas runt ditt huvud eller hals när du sover.
Avlägsna barn och husdjur eller skadedjur från utrustningen

Om apparaten har en vattenbehållare:


Patienten bör iaktta försiktighet vid användning av vattenbehållaren för att undvika att vatten kommer in i
apparaten, eftersom detta skulle kunna orsaka permanenta skador.
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Därför bör apparaten placeras på en horisontell och stabil yta och inte luta. Se till att vattenbehållaren är
tömd innan apparaten flyttas.
På avfuktaren finns en platta som kan bli varm vid normal användning, precis som botten på behållaren.
Undvik att vidröra dem.
Apparaten bör därefter rengöras regelbundet i enlighet med anvisningarna i avsnittet “Rengöring och
service" på sidan 31.
Vattenbehållaren bör rengöras före första användningen eller efter all form av reparation eller tekniskt
ingrepp.
Fyll inte på behållaren i närhet av apparaten eftersom den då riskerar att utsättas för stänk/väta.
Använd aldrig apparaten om ett läckage har upptäckts i vattenbehållaren orsakat av till exempel slitage.
Den inbyggda värmebefuktaren bör inte användas när den omgivande temperaturen överstiger 35°C
eftersom den luft som patienten då inandas riskerar att överstiga 43°C, vilket kan innebära risk för irritation
eller brännskador på de övre andningsvägarna.
Tillsats av en luftfuktare kan modifiera apparatens prestanda.
Det finns risk för luftläckage om vattenbehållaren eller locket inte sätts tillbaka på rätt sätt, vilket kan leda
till en variation i det använda trycket i förhållande till det bestämda trycket.

FÖRSIKTIGHET:








I den här handboken betyder det att det finns en risk för materialskador på
denna eller någon annan enhet.

Om apparaten har ett lock i stället för en vattenbehållare måste du avaktivera värmebefuktningsfunktionen.
Annars kan det hända att apparaten blir onödigt varm, även om den ökade temperaturen ej innebär någon
risk för patienten. Om du trots allt kan ställa in värmeeffekten ska du ställa in den på lägsta möjliga värde
och kontakta vårdentreprenör för kontroll av apparaten.
Placera apparaten så att personer inte kan snubbla över elkabeln.
Om apparaten står på marken, se till att den står på en plats utan damm, skräp, kläder eller andra föremål
som kan täppa till luftintaget.
Efter att ha förvarat apparaten en tid eller efter transport, försäkra dig om att den används under de
förhållanden som beskrivs i denna handbok.
I likhet med annan elektromedicinsk utrustning kan DreamStar™ utsättas för störningar av bärbar eller
flyttbar radiokommunikationsutrustning (mobiltelefoner, Wi-Fi, m.m).
Produkter från DreamStar-sortimentet måste kontrolleras för att se till att de fungerar korrekt när de är nära
en AM-, FM- eller sändningsantenn.

Rekommenderad användning
Apparaterna i sortimentet DreamStar™ är avsedda för behandling av patienter som lider av
obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) hos patienter som väger över 30 kg och andas spontant. De
kan användas inom hemsjukvården eller i ett sovcentrum.
DreamStar™-enheten bör inte användas i närheten av CT-skannrar, MRT-enheter, RF-kirurgiska
enheter eller i transportfarkoster (på land, till sjöss eller i luften).

Kontraindikationer
Studier har visat att användningen av det positiva trycket inte rekommenderas hos vissa patienter
som redan har en av de följande sjukdomarna:
 Allvarligt bullöst emfysem eller tidigare sådan, komplicerat av pneumothorax.
 Pneumoencefalus, trauma eller nyligen genomgången operation med efterverkningar i form av
kranionasofyringeal fistel.
 Okompenserat hjärtfel eller lågt blodtryck, speciellt i kombination med minskad blodvolym eller
med störningar av hjärtrytmen.
 Dehydrering.
 Massiv epistaxis eller tidigare massiv epistaxis. Akut bihåleinflammation, otitis media eller
perforation av trumhinnan.
 Derivation i de övre luftvägarna.
 Trakeotomi.
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Oönskade effekter
Kontakta din sjukvårdspersonal om något av följande symptom skulle visa sig efter användning av
apparaten i sortimentet DreamStar: uttorkning av näsa eller luftvägar, förhöjd hudkänslighet, rinnande
eller blödande näsa, öronvärk, irritation i bihålan, dåsighet under dagen, humörsvängningar,
disorientering, irritabilitet eller minnesförlust.

Kontroll av systemets delar
Apparaten i sortimentet DreamStar™ levereras med följande komponenter:


Bärväska



Elkabel



Slang



Minneskort



Återanvändbart filter



Patientinstruktion



Lock (tillval)



Befuktningsbehållare (tillval)

Apparaterna i sortimentet DreamStar™ kan även användas med följande tillbehör som föreslås som
tillval. Kontakta din hemvårdsentreprenör för ytterligare information om tillgängliga tillbehör. Vid
användningen, följ instruktionerna som levereras med tillbehören.


Batterikabel



Kabel till cigarettändaruttag



Sats med filter och hållare



Fint luftfilter (engångsfilter)



Böjt utrör med 70°rotation , diameter 22 mm
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Beskrivning av apparaten
Apparater i sortimentet DreamStar™ är utrustade med specifika tillbehör och en inbyggd
elförsörjning.

Bilder av apparaten
Figur 1 – Sedd framifrån

1
2
4

1
2

Displayen
Vänster inställningsknapp

3

Höger inställningsknapp

4

Ramp- och väljarknapp

5

På/Av-knappen

3
5

Visar informationen.
Gör det möjligt att välja den funktion som föreslås längst ned till
vänster på displayen.
Gör det möjligt att välja den funktion som föreslås längst ned till
höger på displayen.
Gör det möjligt att komma åt rampfunktionerna. Gör det även
möjligt att ställa in apparatens parametrar i menyn som visas.
Används för att slå på eller av apparaten. Gör det även möjligt att
lämna menyer under inställningen av apparaten.

Figur 2 – Sedd från höger sida

Figur 3 – Sedd bakifrån utan vattenbehållare

8
11
9

10

7 6
6
7
8
9
10
11

Elektrisk anslutning
Här kopplar du in elkabeln.
Anslutning för det externa Gör det möjligt att förse apparaten med ström från ett externt
batteriet
batteri eller ett cigarettändaruttag.
Luftfilter
Förhindrar att damm kommer in i apparaten eller i luftflödet.
Värmeelement
Värmebefuktarens bas som används för att värma vattnet i
behållaren.
Seriekontakt/mini USB
Finns på apparaterna Info och Auto och är avsett att användas av
läkaren eller din hemvårdsentreprenör.
Kontakt i vilket minneskortet ska sättas i.
Kontakt för minneskortet
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Figur 4 - Sedd bakifrån. Apparat utrustad med ett lock

Figur 5 - Sedd bakifrån. Apparat utrustad med en vattenbehållare

12
2
13
2

12
2
14
2
15
2
12

Anslutning

till

13

(markeras av
)
Vattenbehållare
(i förekommande fall)

14
15

Lock (i förekommande fall)
Luftintag (markeras av
)

15
2

luftuttaget Luftutgång till vilket slangen ansluts.
Vattenbehållare vid befuktning på vilken en maximal vattennivå
anges.

Symboler på apparaten
Symbol

Beskrivning

Symbol

Beskrivning

Symbol på På/Av-knappen.

Symbol på ramp- och väljarknappen.

Symbol på vänster
inställningsknapp.

Symbol på höger inställningsknapp.

Apparaten
är
skyddad
mot
inträngande av fasta föremål större
än 12 mm samt mot lodrätt
fallande vattendroppar.

Uttjänad apparaten som ska skaffas
bort separat från hushållsavfall.
Ytterligare information finns i avsnittet
"Kassering av förbrukad apparat" på
sidan 38.

Apparat av klass II-modell.

Apparat av typ BF-modell.

Likströmsförsörjning.

Registrering och omsändning.

Se instruktionsmanual

Särskild varning

Denna
apparat
är
i
överensstämmelse
med
EUdirektiv 93/42/EG beträffande
medicintekniska produkter.
På emballaget betyder denna
symbol:”Temperaturgräns”.
Temperaturområde:- 20℃ till +60℃
På emballaget:den här symbolen
betyder "Ömtåligt” och anger hur
kollit ska hanteras försiktigt.

DreamStar Intro, Info, Auto

På förpackningen betyder den här
symbolen "Gräns för atmosfärtryck".
På förpackningen betyder den här
symbolen
"Gräns
för
relativ
luftfuktighet".
På emballaget:den här symbolen
betyder "Ska förvaras på torr plats” och
anger att kollit ska skyddas mot fukt
och vatten.
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Installation
Standardinstallation
Apparaten levereras antingen med ett lock (konfiguration A) eller med en vattenbehållare (konfiguration
B).
1. Installering av apparatens lock eller behållare
A. Apparat med lock
Snäpp fast lockets nedre del bak på apparaten
och skjut locket framåt för att låsa fast det.

B. Apparat med vattenbehållare
Snäpp fast vattenbehållarens nedre del på
värmeelementet och skjut locket framåt för att
låsa fast det.

2. Anslut av den ringförsedda slangen
A. Apparat med lock
B. Apparat med vattenbehållare
Anslut den ena muffen på patientslangen till Anslut den ena muffen på patientslangen till
luftutgången som sitter på apparatens bakre luftutgången
som
sitter
upptill
på
kåpa.
vattenbehållarens lock.

3. Gör i ordning masken enligt anvisningarna i dess bruksanvisning. Anslut masken till den fria
muffen på patientslangen.
4. Koppla nätkabelns ända i kontakten på apparatens högersida och den andra ändan av kabeln i
vägguttaget.
5. När apparaten spänningssätts för första gången tänds skärmen och visar skärmen för
språkinställning:
8  Installation
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Tryck på den högra inställningsknappen

eller den vänstra

inställningsknappen
så många gånger som är nödvändigt tills
det önskade språket visas på displayen.
Efter att språket valts, tryck på PÅ-/AV-knappen
för att gå upp
till sidhuvudet igen och klicka en andra gång för att lämna menyn.
6. Displayen visar dagens datum och tid. Apparaten är nu klar för användning.
VARNING
Det finns risk för luftläckage om vattenbehållaren eller locket inte installeras riktigt, vilket kan leda till en
variation i det använda trycket i förhållande till det bestämda trycket.

Installera strömtillförsel genom batteri eller
cigarettändaruttag
Apparater i sortimentet DreamStar™ kan försörjas med ett särskilt avsett 12 volts batteri, genom att
ansluta batterikabeln till det externa batteriuttaget (markering 7 i Figur 2 på sidan 6).
Apparaten kan även försörjas via ett cigarettändaruttag genom att använda den särskilt avsedda
kabeln. För detta ändamål byter du ut steg 4 i standardinstallationen mot följande steg:


Anslut cigarettändarkabeln till apparatens uttag för externt batteri (markering 7 i Figur 2 på sidan
6).
FÖRSIKTIGHET






Använd inte en annan batterikabel än den som tillhandahålls med batteriet.
Koppla inte batterikabeln till ett cigarettändaruttag på 24 V.
Använd inte med ett 24 V-batteri.
Anslut inte en 12-volts strömförsörjningsenhet till vägguttaget på apparater i sortimentet DreamStar.

OBS!
Om apparaten är kopplad till ett batteri, kan inte värmebefuktningsfunktionen användas och skärmsidan
nedan visas när inställningsknappen trycks ner:
Anger att befuktaren inte fungerar
på grund av en anslutning till
batteriet.

DreamStar Intro, Info, Auto
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Användning
Påfyllning av vattenbehållaren (i förekommande fall)
Markering "Push"

1.

Stäng av apparaten och ta bort patientens
slang.
Tryck
med
fingrarna
på
markeringen ”Push” placerad ovanpå
apparaten lock för att lösgöra behållaren
från apparaten.

2.

Tippa behållaren bakåt
behållaren ur apparaten.

och

dra

ut

Behållare

3.

Fyll på behållaren med vattnen (genom den övre öppningen) till den markerade maxnivån.

4.

Sätt tillbaka vattenbehållaren bak på
apparaten.

FÖRSIKTIGHET





Se till att inte överskrida markeringen för maximal vattennivå.
Du ska aldrig tillföra någon annan produkt än vatten i behållaren.
Använd inte alkalisk lösning (saltlösning).
Använd endast rumstempererat vatten. Fyll inte vattenbehållaren med kylt eller uppvärmt vatten.

Börja behandlingen
1. Placera masken enligt anvisningarna i dess bruksanvisningen. Om Auto ON funktionen har
aktiverats av din hemvårdare, startar aggregatet vid dina första andetag i masken (utom med
DreamStar ™ Intro / Intro Evolve).
2. Om inte, tryck på PÅ-/AV-knappen
för att sätta igång behandlingen. Apparatens skärm
anger levererat tryck.
3. Om meddelandet "MASK URKOPPLAD" visas på displayen, betyder det att masken är felkopplad.
Placera masken rätt för att i största möjliga utsträckning undvika läckage, och tryck på
strömbrytaren / standby-eller rampknappen. Det inställda trycket återupprättas och meddelandet
"MASK URKOPPLAD" försvinner.
4. Lägg dig ner och placera andningsslangen så att den följer dina rörelser när du sover.
De olika symboler som visas på displayen sammanfattas i tabellen "
5. Beskrivning av symbolerna som visas på displayen" på sidan 12.
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6. Om värmebefuktningsfunktionen har aktiverats på apparaten sätts värmebefuktaren på
automatiskt. Ndu kan öka
eller minska värmestyrkan genom att flytta plien på grafen med
hjälp av höger-eller vänster reglageknapp, som bilden visar nedan.

VARNING
Efter ett strömavbrott återupptar apparaten samma funktionsläge som före avbrottet (start/standbyläge).

Avsluta behandlingen
1. Ta av dig masken.
2. För att stänga av apparaten i sortimentet DreamStar™, håll PÅ-/AV-knappen
några sekunder.

intryckt under

Funktion bortkopplad mask
Om du tar bort masken, går apparanten automatiskt ner till spar-läge. Maskinen återgår till normal
funktion när du ansluter din mask eller om du trycker på strömbrytaren / standby

-eller

rampknappen
. Annars stannar maskinen efter 30 minuter. Denna funktion kan användas på
natten om du behöver för gå upp.

Åtkomst till apparatens meny
De fyra knapparna på framsidan av apparaten gör att du kan komma åt apparatens inställningsmeny,
bläddra fram olika sidor eller eventuellt ändra värdet för vissa parametrar på de här sidorna.
Parametrarna är tillgängliga såväl när apparaten är i standbyläge som när den är igång. De
tillgängliga parametrarna har grupperats i flera olika displayfönster som visar:
 apparatens inställningar för din behandling
 apparatens allmänna inställningar såsom datum och tid
 registrerade övervakningsdata
 påminnelser.

Beskrivning av ett displayfönster
Varje skärmsida omfattar:






en första rad eller sidhuvud
max fyra radparametrar med deras individuella
värden
en sista rad som innehåller olika symboler vilka till
exempel används för att ändra parametrarnas
värden, eller för att röra sig inom en sida eller från
sida till sida (se tabell "
Beskrivning av symbolerna som visas på displayen").

DreamStar Intro, Info, Auto
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Beskrivning av symbolerna som visas på displayen
Symbol

Beskrivning

Symbol

Åtkomst till apparatens data.

Åtkomst till apparatens inställningar.

Gör det möjligt att gå till nästa
displaysida.
Gör det möjligt att höja värdet på
den parameter som visas på
displayen.

Gör det möjligt att återgå till
föregående displaysida.
Gör det möjligt att sänka värdet på
den parameter som visas på
displayen.
Aktiverad värmebefuktningsfunktion
med värmetillförsel.
Symbolen blinkar om det finns
problem
på
den
värmande
luftfuktaren.
De parametrar som visas på
displayen kan inte ändras.

Värmebefuktningsfunktion aktiverad
utan värme eller med en apparat
kopplad till ett batteri.
De parametrar som
displayen kan ändras.

C

Beskrivning

visas

på

Aktiv funktion.

Inaktiv funktion.

JA.
Ramp tid (T.Ramp) funktionen.
Symbolen blinkar när rampen är
vald, men inaktiv.

NEJ.

CPAP-funktionsläge på apparaten
DreamStar™ Auto / Auto Evolve.

Idexerad Rampfunktion (I.Ramp)
funktionen. Symbolen blinkar när
rampen är vald, men inaktiv.

A

Auto-CPAP-funktionsläge
på
apparaten DreamStar™ Auto / Auto
Evolve.
Symbolen blinkar om en eller flera
patientpåminnelser förfaller.

Indikator på att övervakningsfunktionen är i drift.
Kalibreringsfunktion för komfort
Minneskort finns.
C.C.+ aktiverad på DreamStar™ Info
Symbolen blinkar om minneskortet är
/ Info Evolve eller DreamStar™ Auto
ur funktion.
/ Auto Evolve.
Nivå indikator för läckage (utom
med DreamStar ™ Intro / Intro
Datumen som visas av apparaten
DD/MM/ÅÅÅÅ
LÄCKAGE
Evolve).
visas i formatet dag/månad/år.
Visar OK, +, ++, +++, ++++.
Anger att ett batteri är anslutet.

Anger att en fjärrkontroll är ansluten.

Apparaten har detekterat ett
funktionsfel.
Symbolen
visas
växelvis med felkoden.
Läs avsnittet "Hur apparaten DreamStar™ Intro / Intro Evolve regleras" på sidan 15 om du vill veta
mer om särskilda inställningar för apparaten DreamStar™ Intro eller DreamStar™ Intro Evolve.
Läs avsnittet "Hur apparaten DreamStar™ Info / Info Evolve regleras" på sidan 19 om du vill veta mer
om särskilda inställningar för apparaten DreamStar™ Info eller DreamStar™ Info Evolve.
Läs avsnittet "Hur apparaten DreamStar™ Auto / Auto Evolve regleras" på sidan 23 om du vill veta
mer om särskilda inställningar för apparaten DreamStar™ Auto eller DreamStar™ Auto Evolve.
Menyn Global information för de olika apparaterna beskrivs på sidan 27.
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Tillgängliga funktioner
Apparaterna DreamStar™ Intro och DreamStar™ Info (och motsvarande i Evolve-konfigurationen)
arbetar i kontinuerligt läge (CPAP). Det innebär att trycket ligger fast vid en konstant nivå hela natten.
Apparaten DreamStar™ Auto eller DreamStar™ Auto Evolve fungerar antingen på konstant läge
(CPAP) eller på automatiskt läge (Auto-CPAP). Apparaten övervakar då din andning under sömnen
och justerar trycket beroende på dina behov.
Apparaten har inbyggd strömförsörjning och kan utrustas med en värmebefuktningsfunktion (Evolvekonfiguration) som kan aktiveras eller avaktiveras av hjälpmedelsleverantören.
Påminnelsefunktionen kan hjälpa patienten att komma ihåg saker som att exempelvis byta ut filtret
eller masken, hur apparaten styrs eller hur man kan ta fram övervakningsdata från minneskortet.
Funktionen är densamma på alla apparater i serien och beskrivs i avsnittet "När en påminnelse till
patienten infaller" på sidan 28.

Rampfunktion
Om den aktiveras av en hemvårdsentreprenör, ser rampfunktionen till att du gradvis kan öka trycket
för att hjälpa dig att somna: behandlingen inleds alltså med ett lägre komforttryck varefter trycket
höjs upp till behandlingstrycket. I Auto-CPAP-läget fördröjer rampfunktionen aktiveringen av
inställningarna för tryckökning eller tryckminskning.
Indeexerad ramp-funktion (I.Ramp) finns på DreamStar ™ Info / Info DreamStar Evolve ™ och Auto /
Auto Evolve tillåter dig också att starta din behandling med behagligt tryck, med en tryckökning eller
CPAP-läge aktivera Auto-CPAP så fort kameran börjar upptäcka respiratoriska händelser som tyder
på att du somnat.

Pressure Alter
Om den aktiveras av läkaren eller hjälpmedelsleverantören ger den möjlighet att ändra det bestämda
trycket på  1 cmH2O.

OBS!
Den här funktionen finns inte på CPAP-läget.

Comfort Calibration +
Om funktionen Comfort Calibration + (C.C.+) som finns på DreamStar™ Info/Info Evolve och
DreamStar™ Auto/Auto Evolve aktiveras av läkaren eller hjälpmedelsleverantören och med avsikt att
öka behandlingstrycket under inandningen och minska det under utandningen för att underlätta och
ge en mer komfortabel behandling. Den kan aktiveras via rampen eller permanent av läkare eller
hemvårdaren.

Transportera apparaten
Koppla ur apparaten och koppla från apparatens tillbehör. Lägg ner den i transportväskan.

Apparaten DreamStar™ eller DreamStar™ Evolve med lock
Du måste ta bort locket från apparaten. Frigör locket på maskinen genom att trycka på knappen
”Push” överst på apparaten. Tippa därefter locket bakåt och avlägsna det från maskinen. Lägg locket
och apparaten i de separerade facken i transportväskan.

DreamStar Intro, Info, Auto
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Apparaten DreamStar™ Evolve med vattenbehållare
Du måste ta bort vattenbehållaren från apparaten och tömma den. Frigör behållaren på maskinen
genom att trycka på knappen ”Push” överst på apparaten. Tippa därefter behållaren bakåt och
avlägsna den från maskinen. Montera sedan ner den enligt instruktionerna i avsnittet "Rengöring och
service" sidan 31 och töm den helt och hållet. Lägg behållaren och apparaten i de separata facken i
bärväskan.
FÖRSIKTIGHET
Behållaren måste absolut tömmas innan den flyttas samt före längre transporter, för att undvika att vatten
tränger in i apparaten, vilket kan orsaka irreparabla skador.

Använda ett minneskort
Ett externt lagringsmedium kan användas för att spara aktuella övervakningsdata som apparaten
lagrat eller uppdatera inställningsparametrarna för din apparat. Följ anvisningarna från
hjälpmedelsleverantören om hur du använder minneskortet.
Om apparaten går, stäng av den genom att trycka på AV/PÅ-knappen under 2 sekunder innan
minneskortet sätts i uttaget: symbolen
visas till höger om displayens rubrik. Om symbolen
blinkar har kortet antingen satts i fel, eller åt fel håll eller så fungerar det inte. Sätt i det riktigt och
kontakta din hjälpmedelsleverantören om symbolen fortfarande blinkar.

Uppdatering av inställningarna
Om hjälpmedelsleverantören har konfigurerat minneskortet för en uppdatering av maskinens
inställningar startas den om automatiskt när kortet sätts i apparaten. Efter att uppdateringen
avslutats visas ett meddelande som uppmanar dig att avlägsna kortet. Ta ur det. Detta kan göras
endast en gång.

Spara data
Sparningen av data startar automatiskt när kortet sätts i apparaten. Via förloppsindikatorn kan du
följa hur stor del av uppgifterna som har hämtats. När dina data har sparats visas följande
meddelande: ”SPARNING SLUTFÖRD. TA UT MINNESKORTET". Ta ut minneskortet som du fått av
din hjälpmedelsleverantören.

Anmärkningar:



Funktionerna för att spara data och uppdatera inställningarna är endast tillgängliga om apparaten är i
standbyläge
Om du glömmer kvar kortet i apparaten går det inte längre att starta den eller få åtkomst till dess olika
funktioner.
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Hur apparaten DreamStar™ Intro /
Intro Evolve regleras
Åtkomst till inställningarna
För att komma åt apparatens inställningar, tryck på höger inställningsknapp
för att välja
symbolen
som visas på skärmen, enbart när apparaten är i standby. På inställningarnas sida
som visas:


Symbolen
som visas.

som visas längst ned på skärmen anger att det inte går att ändra parametrarna



Symbolen
visas.

som visas längst ned på skärmen anger att det går att ändra parametrarna som

o

Välj parametern som ska ändras genom att trycka flera gånger på rampknappen

o

Öka

eller minska

.

värdet på parametern genom att trycka på inställningsknapparna.

Tryck på rampknappen
vid slutet av sidan eller på AV/PÅ-knappen
för att gå tillbaka till
sidans rubrik.
För att gå från en inställningssida till en annan, välj symbolen
som visas på skärmen genom att
trycka på höger inställningsknapp

. För att gå tillbaka till föregående sida, välj symbolen

genom att trycka på vänster inställningsknapp

.

För att lämna inställningsmenyn, tryck på PÅ-/AV-knappen

eller vänta 30 sekunder.

OBS!
De värden som visas på följande sidor är bara exempel.

Steg 1: värmeeffekt (i förekommande fall)
Den här sidan visas endast
värmebefuktningsfunktion.

om

hjälpmedelsleverantören









Tryck

Sidan visas:

Tryck på

Sidan ändras:

för att välja
inställningen

till
standbyläge

 Tryck på

vid slutet av sidan eller

 Tryck på

för att gå till nästa sida.

har

aktiverat

apparatens


Öka

eller minska
värdet
på
parametern med höger
eller
vänster
inställningsknapp.

för att gå tillbaka till sidans rubrik.



OBS!
Om apparaten är kopplad till ett batteri kan värmebefuktningsfunktionen inte användas (se avsnittet
"Installera strömtillförsel genom batteri eller cigarettändaruttag" på sidan 9).

DreamStar Intro, Info, Auto

Hur apparaten DreamStar™ Intro / Intro Evolve regleras  15

DreamStar™ Intro / Intro Evolve

Steg 2: inställningar
Den här sidan visas endast om rampen och/eller funktionen Pressure Alter har aktiverats av
hemvårdsentreprenören.







Sidan visas:

Tryck

Sidan ändras:
Öka
eller minska
värdet på
parametern med höger eller vänster
inställningsknapp.

det antal
gånger som
krävs för att
komma åt
inställningen
av önskad
parameter.

 Tryck på

vid slutet av sidan eller

 Tryck på

för att gå till nästa sida.



Tryck på
för att gå till nästa
parameter i menyn.

för att gå tillbaka till sidans rubrik.

Komforttryck: den trycknivå som apparaten producerar i rampfunktionens inledningsskede.
Ramptid: den tid det tar för apparaten att nå det bestämda trycket med utgångspunkt från
komforttryck.
Reglerat tryck: värdet för den bestämda trycknivån kan ändras med  1 cmH2O om funktionen
Pressure Alter har aktiverats aav din hemhjälp.

Steg 3: visning av inställda parametrar

Sidan visas :

Bestämt tryck: Den trycknivå som läkaren ordinerat patienten.
Pressure Alter: symbolen
visar att funktionen har aktiverats av
hemvårdsentreprenören.
Maximal ramptid: maximal ramptid ställs in av hemvårdsentreprenören.

 Tryck på

för att gå till nästa sida.

Steg 4: visning av inställda patientpåminnelser
Den här sidan visas endast om hemvårdsentreprenören har aktiverat en av påminnelserna för att
påminna dig om att till exempel byta filtret eller masken.


Sidan visas:
Datumet för aktiveringen av påminnelsen visas mitt emot motsvarande
påminnelse.

 Tryck på

för att gå till nästa sida.
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DreamStar™ Intro / Intro Evolve

Steg 5: ställa in klockan
Du kan endast ställa in tiden när apparaten är i standbyläge.







Sidan visas:

Tryck på

Sidan ändras:
Öka
eller minska
värdet
på parametern med höger eller
vänster inställningsknapp.

det antal
gånger som
krävs för att
komma åt
inställningen
av önskad
parameter.

 Tryck på
 Tryck på

vid slutet av sidan eller



Tryck på
för att gå till nästa
parameter i menyn.

för att gå tillbaka till sidans rubrik.

för att gå till nästa sida.

Steg 6: olika inställningar






Sidan visas:

Tryck på

Sidan ändras:

det antal
gånger som
krävs för att
komma åt
inställningen
av önskad
parameter.

 Tryck på

vid slutet av sidan eller

 Tryck på

för att lämna menyn.

DreamStar Intro, Info, Auto


Språket kan väljas genom att trycka
flera gånger på vänster eller höger
inställningsknapp.
Tryck därefter på
för att
komma åt kontrasten.
Öka
eller minska
kontrasten med höger eller vänster
inställningsknapp.

för att gå tillbaka till sidans rubrik.
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Hur apparaten DreamStar™ Info / Info
Evolve regleras
Åtkomst till inställningarna
För att komma åt apparatens inställningar, tryck på höger inställningsknapp
för att välja
symbolen
som visas på skärmen, endast när apparaten är i standby. På inställningarnas sida
som visas:


Symbolen
som visas.

som visas längst ned på skärmen anger att det inte går att ändra parametrarna



Symbolen
visas.

som visas längst ned på skärmen anger att det går att ändra parametrarna som

o

Välj parametern som ska ändras genom att trycka så många gånger det behövs på rampknappen
.

o

Öka

eller minska

värdet på parametern genom att trycka på inställningsknapparna.

Tryck på rampknappen
vid slutet av sidan eller på AV/PÅ-knappen
för att gå tillbaka till
sidans rubrik.
För att gå från en inställningssida till en annan, välj symbolen
som visas på skärmen genom att
trycka på höger inställningsknapp

. För att gå tillbaka till föregående sida, välj symbolen

genom att trycka på vänster inställningsknapp

.

För att lämna inställningsmenyn, tryck på PÅ-/AV-knappen

eller vänta 30 sekunder.

OBS!
De värden som visas i följande sidor är bara exempel.

Steg 1: värmeeffekt (i förekommande fall)
Den här sidan visas endast
värmebefuktningsfunktion.

om

hjälpmedelsleverantören









Tryck

Sidan visas:

Tryck på

Sidan ändras:

till
standbyläge

för att välja
inställningen

 Tryck på

vid slutet av sidan eller

 Tryck på

för att gå till nästa sida.

har

aktiverat

apparatens


Öka

eller minska
värdet
på
parametern med höger
eller
vänster
inställningsknapp.

för att gå tillbaka till sidans rubrik.

OBS!
Om apparaten är kopplad till ett batteri kan värmebefuktningsfunktionen inte användas (se avsnittet
"Installera strömtillförsel genom batteri eller cigarettändaruttag" på sidan 9).
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DreamStar™ Info / Info Evolve

Steg 2: inställningar
Den här sidan visas endast om rampen och/eller funktionen Pressure Alter och/eller funktionen
Comfort Calibration + har aktiverats av hjälpmedelsleverantören.









Sidan visas:

Tryck på

Sidan ändras:

Om Comfort Calibration-funktionen
(C.C.+) inaktiverats (OFF), kan du
aktivera den (ON) genom att trycka
ner
vänster
eller
höger
inställningsknapp.

det antal
gånger som
krävs för att
komma åt
inställningen
av önskad
parameter.

 Tryck på

vid slutet av sidan eller

 Tryck på

för att gå till nästa sida.

Tryck på
för att gå till nästa
parameter i menyn.
Öka
eller minska
värdet
på parametern med höger eller
vänster inställningsknapp.
för att gå tillbaka till sidans rubrik.

C.C. +: Comfort Calibration +.
Komforttryck: den trycknivå som apparaten producerar i rampfunktionens inledningsskede.
Ramptid: den tid det tar för apparaten att nå det bestämda trycket med utgångspunkt från
komforttryck när tidsrampen (T.Ramp) blivit vald, annars visas inte denna parameter.
Tryck: inställt tryck, bestämd trycknivån kan ändras med  1 cmH2O pm funktionen Pressure Alter har
aktiverats av din hemhjälp.

Steg 3: visning av inställda parametrar

Sidan visas:

Bestämt tryck: Den trycknivå som läkaren ordinerat patienten.
Ramp Typ: Typen är vald på rampen T.Ramp 8tidsrampen) eller på
I.Ramp (indexerad ramp).
Maximal
ramptid:
:
maximal
ramptid
ställs
in
av
hjälpmedelsleverantören.
C.C. +: Comfort Calibration +. Symbolen
och
funktionen har aktiverats av hjälpmedelsleverantören.

 Tryck på

visar att

för att gå till nästa sida.


Sidan visas:
Pressure Alter: symbolen
hemvårdsentreprenören.

 Tryck på

visar att funktionen har aktiverats av

för att gå till nästa sida.


DreamStar Intro, Info, Auto
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DreamStar™ Info / Info Evolve

Steg 4: visning av inställda patientpåminnelser
Den här sidan visas endast om hjälpmedelsleverantören har aktiverat en av påminnelserna för att
påminna dig om att till exempel byta filtret eller masken.


Sidan visas:
Datumet för aktiveringen av påminnelsen visas mitt emot motsvarande
påminnelse.

 Tryck på

för att gå till nästa sida.

Steg 5: ställa in klockan
Du kan endast ställa in tiden när apparaten är i standbyläge.







Sidan visas:

Tryck på

Sidan ändras:


Öka
eller minska
värdet
på parametern med höger eller
vänster inställningsknapp.

det antal
gånger som
krävs för att
komma åt
inställningen
av önskad
parameter.

Tryck på
för att gå till nästa
parameter i menyn.

 Tryck på

vid slutet av sidan eller

 Tryck på

för att gå till nästa sida.

för att gå tillbaka till sidans rubrik.

Steg 6: olika inställningar






Sidan visas:

Tryck på

Sidan ändras:

det antal
gånger som
krävs för att
komma åt
inställningen
av önskad
parameter.
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Om

er

hemhjälp

gett

dig

behörigheten kan språket väljas
genom att successivt trycka på
höger eller vänster reglageknapp.
Tryck därefter på
för att
komma åt kontrasten. Öka
eller minska
kontrasten med
höger eller vänster inställningsknapp.
Symbolen
visar när funktionen
Auto ON inte aktiverats av din
hemhjälp.
DreamStar Intro, Info, Auto

DreamStar™ Info / Info Evolve

Auto ON: funktionalitet för att starta bearbetningen automatiskt utan att trycka på strömbrytaren /
standby.

 Tryck på

vid slutet av sidan eller

 Tryck på

för att lämna menyn.

DreamStar Intro, Info, Auto

för att gå tillbaka till sidans rubrik.
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Hur apparaten DreamStar™ Auto /
Auto Evolve regleras
Åtkomst till inställningarna
För att komma åt apparatens inställningar, tryck på höger inställningsknapp
för att välja
symbolen
som visas på skärmen, endast när apparaten är i standby. På inställningarnas sida
som visas:


Symbolen
som visas.

som visas längst ned på skärmen anger att det inte går att ändra parametrarna



Symbolen
visas.

som visas längst ned på skärmen anger att det går att ändra parametrarna som

o

Välj parametern som ska ändras genom att trycka så många gånger det behövs på rampknappen
.

o

Öka

eller minska

värdet på parametern genom att trycka på inställningsknapparna.

Tryck på rampknappen
vid slutet av sidan eller på AV/PÅ-knappen
för att gå tillbaka till
sidans rubrik.
För att gå från en inställningssida till en annan, välj symbolen
som visas på skärmen genom att
trycka på höger inställningsknapp

. För att gå tillbaka till föregående sida, välj symbolen

genom att trycka på vänster inställningsknapp

.

För att lämna inställningsmenyn, tryck på PÅ-/AV-knappen

eller vänta 30 sekunder.

OBS!
De värden som visas i följande sidor är bara exempel.

Steg 1: värmeeffekt (i förekommande fall)
Den här sidan visas endast
värmebefuktningsfunktion.

om

hjälpmedelsleverantören









Tryck

Sidan visas:

Tryck

Sidan ändras:

till
standbyläge

har

aktiverat

apparatens


Öka

för att välja
inställningen

 Tryck på

vid slutet av sidan eller

 Tryck på

för att gå till nästa sida.

eller minska
värdet
på
parametern med höger
eller vänster inställningsknapp.

för att gå tillbaka till sidans rubrik.


OBS!
Om apparaten är kopplad till ett batteri kan värmebefuktningsfunktionen inte användas (se avsnittet
"Installera strömtillförsel genom batteri eller cigarettändaruttag" på sidan 9).
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DreamStar™ Auto / Auto Evolve

Steg 2: inställningar
I CPAP-läge
Den här sidan visas endast om rampen och/eller funktionen Pressure Alter och/eller funktionen
Comfort Calibration + har aktiverats av hjälpmedelsleverantören.









Sidan visas:

Tryck på

Sidan ändras:

Om Comfort Calibration-funktionen
(C.C.+) inaktiverats (OFF), kan du
aktivera den (ON) genom att trycka
ner
vänster
eller
höger
inställningsknapp.

det antal
gånger som
krävs för att
komma åt
inställningen
av önskad
parameter.

 Tryck på

vid slutet av sidan eller

 Tryck på

för att gå till nästa sida.

Tryck på
för att gå till nästa
parameter.
Öka
eller minska
värdet
på parametern med höger eller
vänster inställningsknapp.
för att gå tillbaka till sidans rubrik.

C.C. +: Comfort Calibration +.
Komforttryck: den trycknivå som apparaten producerar i rampfunktionens inledningsskede.
Ramptid: den tid det tar för apparaten att nå det bestämda trycket med utgångspunkt från
komforttryck när tidsrampen (T.Ramp) blivit vald, annars visas inte denna parameter.
Tryck: inställt tryck, bestämd trycknivån kan ändras med  1 cmH2O om funktionen Pressure Alter
blivit aktiverad av din hemhjälp.

I Auto CPAP-läge
Den här sidan visas endast om rampfunktionen och/eller Comfort Calibration-funktionen har
aktiverats av hjälpmedelsleverantören.









Sidan visas:

Tryck på

Sidan ändras:

Om Comfort Calibration-funktionen
(C.C.+) inaktiverats (OFF), kan du
aktivera den (ON) genom att trycka
ner
vänster
eller
höger
inställningsknapp.

det antal
gånger som
krävs för att
komma åt
inställningen av
önskad
parameter.

 Tryck på

vid slutet av sidan eller

 Tryck på

för att gå till nästa sida.

DreamStar Intro, Info, Auto

Tryck på
för att gå till nästa
parameter.
Öka
eller minska
värdet
på parametern med höger eller
vänster inställningsknapp.
för att gå tillbaka till sidans rubrik.
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DreamStar™ Auto / Auto Evolve

C.C. +: Comfort Calibration +.
Komforttryck: trycknivå som apparaten ger när rampfunktionen startar eller när ingen andningscykel
kunnat spåras på två minuter.
Ramptid: Tiden det tar för att aktivera Auto-CPAP funktionen när tidsrampen(T.Ramp) är aktiverad.
Annars visas inte denna parameter.

Steg 3: visning av inställda parametrar
I CPAP-läge

Sidan visas:

Bestämt tryck: Den trycknivå som läkaren ordinerat patienten.
Ramp Typ: Ramptypen som valts, T-Ramp (tidsramp) eller I-Ramp
(indexerad ramp).
Maximal ramptid: maximal ramptid ställs in av hjälpmedelsleverantören.
C.C. +: Comfort Calibration +. Symbolen
och
funktionen har aktiverats av hjälpmedelsleverantören.

 Tryck på

visar att

för att gå till nästa sida.


Sidan visas:
Pressure Alter: symbolen
hemvårdsentreprenören.

 Tryck på

visar att funktionen har aktiverats av

för att gå till nästa sida.

I Auto CPAP-läge

Sidan visas:

 Tryck på

Ramp Typ: Ramptypen som valts, T-Ramp (tidsramp) eller I-Ramp
(indexerad ramp).
Maximal ramptid: maximal ramptid ställs in av hjälpmedelsleverantören.
Minimitryck: lägsta trycknivå
Maxtryck: högsta trycknivå

för att gå till nästa sida.


Sidan visas:

 Tryck på

C.C. +: Comfort Calibration +. Symbolen
och
visar att
funktionen har aktiverats av hjälpmedelsleverantören.
Agera på IFL: tryckökningskommando vid händelse av begränsat flöde.
Max tryck apnea: Maximalt tryck vid andningsuppehåll.
Tryckminskning: : tryckminskning, snabb eller långsam, som ställs in av
hjälpmedelsleverantören.

för att gå till nästa sida.
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DreamStar™ Auto / Auto Evolve

Steg 4: visning av inställda patientpåminnelser
Den här sidan visas endast om hjälpmedelsleverantören har aktiverat en av påminnelserna för att
påminna dig om att till exempel byta filtret eller masken.


Sidan visas:
Datumet för aktiveringen av påminnelsen visas mitt emot motsvarande
påminnelse.

 Tryck på

för att gå till nästa sida.

Steg 5: ställa in klockan
Du kan endast ställa in tiden när apparaten är i standbyläge.







Sidan visas:

Tryck på

Sidan ändras:
Öka
eller minska
värdet på parametern tack vare
höger
eller
vänster
inställningsknapp.

det antal
gånger som
krävs för att
komma åt
inställningen av
önskad
parameter.

 Tryck på

vid slutet av sidan eller

 Tryck på

för att gå till nästa sida.



Tryck på
för att gå till nästa
parameter i menyn.

för att gå tillbaka till sidans rubrik.

Steg 6: olika inställningar






Sidan visas:

Tryck på

Sidan ändras:

det antal
gånger som
krävs för att
komma åt
inställningen
av önskad
parameter.


Om

din

hemhjälp

gett

dig

behörighet
kan språket kan
väljas genom att trycka flera
gånger på vänster eller höger
inställningsknapp.
Tryck därefter på
för att
komma åt kontrasten. Öka
eller minska
kontrasten med
höger eller vänster inställningsknapp.
Symbolen
visar
när
funktionen Auto ON inte aktiverats
av din hemhjälp.
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DreamStar™ Auto / Auto Evolve

Auto ON: funktionalitet för att starta bearbetningen automatiskt utan att trycka på strömbrytaren /
standby.

 Tryck på

vid slutet av sidan eller

 Tryck på

för att lämna menyn.

för att gå tillbaka till sidans rubrik.
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Övrig information
Menyn Global information
På apparaten DreamStar™ Intro och DreamStar™ Intro Evolve
Tryck på vänster inställningsknapp
när apparaten står på standby för att välja symbolen
på skärmen. Menyn Global information visas.


Sidan visas:
Timräknare: Den tid som apparaten varit i bruk.
Tot. anv. tid: : Den faktiska tid som patienten andats i masken.
Tot. ant. sess.: : Apparatens antal lagrade sessioner på/av

 Tryck på

för att gå till nästa sida.


Den sista sessionen
visas:

 Tryck på PÅ-/AV-knappen
OBS!

Datum: Datum för den senaste sessionen på/av.
Total tid: Total tid för den senaste sessionen.
Användningstid: Den faktiska tid som patienten andats i masken under
den sista sessionen.
Medeltryck: Medeltrycket under den sista sessionen.
för att lämna menyn.

Sessionens sida är endast tillgänglig om apparaten är i standbyläge.

På apparaterna DreamStar™ Info, DreamStar™ Auto, DreamStar™ Info
Evolve och DreamStar™ Auto Evolve
Tryck på vänster inställningsknapp
när apparaten står på standby för att välja symbolen
på skärmen. Menyn Global information visas.


Sidan visas:
Timräknare: Den tid som apparaten varit i bruk.
Tot. anv. tid: : Den faktiska tid som patienten andats i masken.
Tot. ant. sess.: : Apparatens antal lagrade sessioner på/av

 Tryck på

för att gå till nästa sida.
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Den sista sessionen
visas:

Datum: Datum för den senaste sessionen på/av.
Användningstid: Den faktiska tid som patienten andats i masken.
Medeltryck: Medeltrycket under sessionen.
Medel läckage: Anger genomsnittligt läckage, visar OK, +, ++, +++, ++++.
A.H. index: Index över fall av obstruktiv apné och hypopné.
Datumet och tiden för sessionen visas högst upp till höger på displayen.

Det går att visa sidorna för de fem senaste sessionerna, från den senaste till den äldsta.

 Tryck på den högra inställningsknappen
 Tryck på PÅ-/AV-knappen

för att gå till nästa session.

för att lämna menyn.

OBS!
Sessionens sida är endast tillgänglig om minst en session registrerats.

När en påminnelse till patienten infaller
Funktionen är densamma på alla apparater i serien DreamStar.
När en eller flera påminnelser infaller kommer informationssymbolen
vänster på displayen att omvandlas till ett blinkande kuvert
.

som visas längst ned till

Om du trycker på knappen intill symbolen visas ett displayfönster som listar tillhörande påminnelser,
som exemplet bredvid visar.









Tryck

Sidan visas:

Tryck på

Sidan ändras:

det antal
gånger som
krävs för att
komma åt
önskad
påminnelse.

 Tryck på

vid slutet av sidan eller

 Tryck på

för att lämna menyn.

28  Övrig information


Svara Ja
eller Nej
med höger eller
vänster inställningsknapp.
Tryck på
för att gå till
nästa påminnelse.

för att gå tillbaka till sidans rubrik.
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Använda en syrgastillsats (valfritt)
VARNING







Följ alltid de instruktioner som du fått av sjukvårdspersonalen eller av hjälpmedelsleverantören angående
bruk av syrgas. Syrgastillsatsen bör placeras minst en meter från apparaten
Rök inte i närheten av syrgasen.
Tillför inte syrgas genom luftintaget på apparaten.
Följ noga de steg för behandlingsstart och behandlingsstopp.
Om du använder en syrgastillsats ska du stoppa syretillflödet när apparaten inte används. Om du använder
syrgastillsatsen då apparaten är avstängd kan det syre som tillförs via patientslangen orsaka risk för brand.
Det maximala syreflödet som används får inte överskrida 12 l/min.

FÖRSIKTIGHET
Om syrgasflödet är konstant kommer den syrgaskoncentration du andas in att variera beroende på
tryckinställningarna, ditt sätt att andas, de anslutningskomponenter som används och läckaget. Detta gäller för
de flesta apparater med kontinuerligt positivt tryck.

Installera med syrgasadaptern (valfritt)
I händelse av extra syrgasförsörjning måste en klaffbackventil utrustad med en specifik ventil
användas. Den är avsedd att förhindra att syre ackumuleras i apparaten.
Ventilen ska monteras mellan apparaten och patientkretsen.
Använd tillverkarens instruktioner vid installation, rengöring och underhåll av ventilen.

Start och stopp av behandlingen
1. För att undvika att syrgasen tränger in i apparaten DreamStar är det nödvändigt att denna alltid är
igång innan du öppnar syrgasutflödet.
2. För att på samma sätt undvika att syrgasen tränger in i apparaten är det viktigt att du stänger av
syrgasutflödet innan du stänger av apparaten DreamStar.
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Användning av ett roterande böjt utrör
(valfritt)
Det böjda utröret med en rotation på 70°, diameter 22 mm, är tillbehör till apparaterna i sortimentet
DreamStar™ i syfte att förbättra komforten vid användningen av den apparat som den är ansluten till.
Det består av ett böjt rör som är fäst på en hållare och kan rotera på en vertikal axel ().

Installation
FÖRSIKTIGHET
Rengör det roterande utröret före första användning med hjälp av instruktionerna i följande stycke.

Vid monteringen, anslut hållaren till kopplingsdonet på apparaten och det roterande böjda röret till
patientkretsens munstycke ().

①

②

Munstycke på
patientkretsen
Böjt rör

Roterande utrör
Kopplingsdon

Hållare

Månatlig rengöring
FÖRSIKTIGHET



Använd inte frätande eller aggressiva rengöringsmedel.
Sterilisera inte produkten.




Koppla ur det roterande böjda utröret från apparaten och patientkretsen.
Rengör det roterande böjda utrörets utsida med hjälp av en trasa eller hushållspapper som
fuktats med lite vatten och en droppe milt rengöringsmedel.
Torka bort spår av rengöringsmedel genom att upprepa processen med en ny trasa eller ett nytt
hushållspapper som bara fuktats lätt med lite vatten.
Torka det roterande böjda utröret helt och hållet med hjälp av en torr trasa eller ett torrt
hushållspapper.
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Rengöring och service
Se maskens och andningsslangens bruksanvisning för ytterligare information om underhållet.
VARNING
Koppla ur apparaten från elnätet och koppla alltid från andningsslangen och apparatens vattenbehållare innan
en rengöring.

FÖRSIKTIGHET



Använd avsett material för rengöringen.
Använd inte aggressiva rengöringsmedel eller svamp med slipverkan eller en borste med hård borst.

Dagligen
Behållare (i förekommande fall):



Töm ur vattnet från behållaren och skölj denna med rent vatten.
Låt den lufttorka skyddad mot solljus.

Varje vecka
Behållare (i förekommande fall):


Montera ner behållaren.
o

Ta bort behållaren från apparaten.

o

Lås upp locket genom att trycka på mittfliken och dra den bakåt .

o

Skilj locket från behållarens underdel.

o

Töm ut vattnet ur behållaren.

o

För att ta bort innerröret  :
1. Tryck lätt på klämman (A) för att lösgöra innerröret från låssystemet (B).
2. Bibehåll trycket och dra samtidigt innerröret lätt mot dig så att det lösgörs från locket.
Mittflik

①

②

Innerrör
Övredel

Packning
Underdel
Mittlås
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③






Gör rent behållarens olika delar  med ljummet vatten och ett
mjukt rengöringsmedel (använd till exempel 3 droppar diskmedel
upplösta i vatten).
Skölj ordentligt för att avlägsna alla rester av rengöringsmedlet.
Låt lufftorka i skydd för solen.

④


Montera åter ihop behållaren när den torkat.
o

Fäst innerröret i packningens hål och kontrollera att den är väl
fäst.

o

Placera locket på behållarens nederdel  och tippa det framåt.
Stäng behållaren genom att trycka på låsanordningsområdet.

o

Fyll på behållaren innan den sätts tillbaka i apparaten.

Anmärkningar:



Du kan även rengöra behållarens olika delar i diskmaskin (max 60 °C).
Låt inte vattnet stanna kvar i behållaren för att undvika utveckling av mikroorganismer.

Tvättbart filter:



Dra filterhållaren  mot dig för att ta bort den .
Ta bort filtret från filterhållaren .
①

Filterhållare ②

Filterhållare

③

Filter

Filterhållare








Tvätta filtret och filterhållaren med ljummet vatten och ett mjukt rengöringsmedel (använd till
exempel en droppe diskmedel på filtret och filterhållaren).
Skölj det ordentligt för att avlägsna alla rester av rengöringsmedel.
Torka dem.
o

pressa filtret torrt med hjälp av en ren absorberande handduk och låt lufttorka ordentligt skyddat
mot solljus.

o

låt filterhållaren lufttorka.

Placera filtret i filterhållaren efter att det torkat och montera det sedan på apparatens bakre del.
Använd aldrig ett filter som inte torkat ordentligt.
Sätt tillbaka locket eller behållaren.
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Varje månad
Apparat




Rengör apparatens ytterhölje med en trasa eller hushållspapper som fuktats med vatten och ett
milt rengöringsmedel.
Avlägsna alla spår av rengöringsmedel genom att upprepa den här åtgärden med en ny trasa eller
hushållspapper som fuktas endast med vatten.
Torka av apparaten helt och hållet med en torr trasa eller hushållspapper.

Luftfilter:



Det tunna extrafiltret som tillkommer som valfritt tillbehör, kan inte tvättas. Det bör bytas en gång
i månaden eller oftare om den blivit synligt smutsigt.
Byt alltid ut filtren när det uppkommit rispor i dem eller om de har blivit smutsiga eller när
tillhörande påminnelse visas på apparatens display.

Behållare (i förekommande fall):




Efter att behållaren monterats ner och rengjorts, låt vattenbehållaren ligga 15 minuter i en lösning
bestående av en del vitvinsvinäger och nio delar vatten.
Skölj den ordentligt i vatten för att avlägsna alla rester av vinäger.
Låt den rinna av skyddad mot solljus.
VARNING






Använd inte rengöringsspray. Skadliga rester kan lagras i luftutgången, i luftfiltret eller inuti apparaten vilket
kan orsaka irritation i luftvägarna.
Använd aldrig klorblekmedel med en koncentration över 0,1%. Till exempel: häll 200 ml klorblekmedel på 2,6
% i 5 liter kallt vatten.
Använd aldrig apparaten utan att först ha försäkrat dig om att luftfiltret är insatt.
Kontrollera att värmekomponenten verkligen är torr innan du kopplar i apparaten igen.
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Vid problem
Användbara tips
Problem

Möjlig orsak

Förslag

Din näsa är kall.

Temperaturen i rummet
är för låg.
Luften som apparaten
levererar är för kall
Reaktion mot luftflödet
och trycket.
Luften som apparaten
levererar är för torr

Öka temperaturen i rummet.

Rinnande näsa
Torr eller irriterad
näsa eller strupe

Det fattas vatten i
behållaren (i
förekommande fall).
Värk i näsa, bihålor
eller öron.
Hudrodnad i
områdena som
kommit i kontakt med
masken.
Torra eller irriterade
ögon.
Apparaten levererar
alltför varm luft.

Infektion av bihålor eller
nästäppa.
Maskhållaren är för hårt
spänd eller är för kort.
Allergisk reaktion på
beståndsdelarna i
masken.
Luftläckage från
masken.
Luftfiltren kan vara
smutsiga.
Luftutflödet är tilltäppt.
Temperaturen i rummet
är för hög.

Obehag på grund av
allt för högt tryck.

Apparatens tryck.

Apparaten DreamStar™
Auto / Auto Evolve har
reglerats på läget AutoCPAP.
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Placera andningsslangen under ett täcke för att
minska värmeförlusten.
Kontakta genast den medicinsk-tekniska personal
eller din behandlande läkare.
Använd befuktningsfunktionen om apparaten är
försedd
med
en
vattenbehållare.
Höj
värmeeffekten genom att följa instruktionerna i
avsnittet för inställning av motsvarande apparat.
Kontrollera vattennivån i behållaren. Fyll, om
nödvändigt, på vattennivån med hjälp av
instruktionerna
i
avsnittet
"Påfyllning
av
vattenbehållaren (i förekommande fall) " på sidan
10.
Kontakta genast din behandlande läkare.
Reglera maskhållaren. Kontakta din behandlande
läkare eller hjälpmedelsleverantören för att prova
masker i andra storlekar.
Avbryt användningen av masken. Kontakta din
behandlande läkare eller hjälpmedelsleverantören.
Placera masken annorlunda. Be din behandlande
läkare eller hjälpmedelsleverantören om att få
prova masker i andra storlekar.
Rengör eller ersätt filtren om så skulle behövas (se
kapitel "Rengöring och service" på sidan 31). Se till
att kläder och tvätt inte ligger i närheten av
apparaten.
Sänk temperaturen i rummet. Se till att apparaten
inte står i närheten av en värmekälla. Avlägsna
andningsslangen som ligger under täcket.
Att anpassa sig till det nasala trycket kan ta lite tid.
Använd rampen för gradvis höjning av trycket då
du ska sova (se avsnittet "Rampfunktion" på sidan
13). Slappna av och andas lugnt genom näsan.
Om du skulle känna att det tryck som apparaten
levererar har ändrats bör du kontakta hjälpmedelsleverantören för att få det kontrollerat.
Trycket kan variera medan du använder apparaten.
Om du känner att trycknivån känns obehaglig ska
du kontakta hjälpmedelsleverantören som kan
kontrollera apparaten.
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Problem

Möjlig orsak

Förslag

Apparaten indikerar
inte rätt tryck på
displayen.

Rampen är aktiverad.

Kontrollera att indikatorn för rampen visas på
displayen. Inaktivera rampfunktionen genom att
följa instruktionerna i avsnittet för inställning av
motsvarande apparat.
Inaktivera Pressure Alter-funktionen genom att
följa instruktionerna i avsnittet för inställning av
motsvarande apparat.
Be hemvårdsentreprenören att kontrollera att
apparaten fungerar korrekt.

Första symptom på
sömnapné-syndrom
återuppträder.

Apparaten
DreamStar™ startar
inte (displayen tänds
inte).

Apparaten
DreamStar™ har
funktionsstörningar.
Befuktaren tycks inte
värma vattnet.

Funktionen Pressure
Alter har aktiverats på
läget CPAP.
Apparaten är inte inställd
på korrekt tryck eller
fungerar inte som den
ska.
Ditt fysiska tillstånd eller
dina behov i fråga om
tryck har förändrats.
Nätkabeln är inte korrekt
ansluten till uttaget.
Ingen nätspänning.
Säkringen har gått.

Alltför höga
elektromagnetiska
störningar.
Värmeeffekten är inställd
på 0.
Fel på värmeelementet.

Vatten har spillts
över apparaten.
Det finns
vattendroppar inuti
patientslangen eller i
masken.

Det finns vitaktiga
avlagringar inuti
vattenbehållaren.
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Vattennivån i behållaren
är för hög (i förekommande fall).
Det är normalt med
några vattendroppar,
särskilt vintertid.
Kondensationen från
vattenångan är för hög.
Det är kalkavlagringar
som kommer från
kranvattnet.

Kontakta din behandlande läkare.
Kontrollera anslutningarna mellan apparaten,
kabeln och eluttaget.
Använd en annan apparat (t.ex. en lampa eller en
radio) för att kontrollera att det finns ström i
uttaget.
Kontakta hjälpmedelsleverantören.
Håll apparaten på avstånd från apparater som
kan
orsaka
dessa
störningar,
såsom
halogenlampor eller mobiltelefoner.
Om apparaten är kopplad till ett batteri kan
värmebefuktningsfunktionen inte användas.
Ställ in värmeeffekten mellan 1 och 10 genom att
följa instruktionerna i avsnittet för inställning av
motsvarande apparat.
Kontrollera att indikatorn för värmebefuktaren
visas på displayen och att den inte blinkar.
Kontakta hjälpmedelsleverantören om indikatorn
blinkar eller inte visas.
Koppla ur apparaten och torka den minst ett
dygn. Anslut apparaten på nytt och kontrollera att
den fungerar korrekt.
Kontrollera att vattennivån i behållaren inte är
högre än den godkända maxnivån och töm ut det
överskottet om vattennivån är för hög.
Ställ in värmeeffekten på en lägre nivå genom att
följa instruktionerna i avsnittet för inställning av
motsvarande apparat.
Se till att patientslangen ligger under täcket.
Skrubba avlagringarna med en mjuk tvättsvamp
och milt rengöringsmedel. Låt behållaren ligga i
en lösning bestående av en del vitvinsvinäger och
nio delar vatten såsom beskrivs i avsnittet
"Rengöring och service" på sidan 31. Skölj i rikligt
med kranvatten. Torka de yttre delarna med en
ren duk.
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Informationsmeddelanden
Meddelande

Möjlig orsak

Förslag

MASK URKOPPLAD
visas på displayen.

Masken är frånkopplad

Kontrollera kopplingarna mellan masken,
andningsslangen och apparaten. Meddelandet
försvinner så fort du trycker på någon av de fyra
knapparna
på apparatens framsida
eller om du andas i din mask som anslutits
riktigt. Maskinen stannar i annat fall upp efter 30
minuter.

LÄCKAGE : ++ (eller
+++ eller ++++)visas i
dsplayen.

Apparaten har upptäckt
ett större läckage.

Justera masken, visiret eller remmen för att få
en bra passform. Läckans nivå borde minska
tills skärmen visar LÄCKAGE: OK.
Om felet kvarstår, kontakta din leverantör.

Symbolen
blinkar i mitten på
skärmen växelvis med
felkoden.

Apparaten har
detekterat ett
funktionsfel.

Koppla ur alla strömkällor från apparaten.
Koppla in apparaten igen.
Kontakta din hjälpmedelsleverantören om felet
kvarstår.

Symbolen
blinkar på mitten av
sidan för inställning av
värmeeffekten på
befuktaren växelvis
med felkoden.

Tryck samtidigt på
rampknappen och
på/av-knappen i två
sekunder.

Koppla ur alla strömkällor från apparaten.
Koppla in apparaten igen.
Kontakta din hjälpmedelsleverantören om felet
kvarstår.
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Tekniska specifikationer
Apparatens prestanda
Apparatens tryckområde:
Maximalt tryck som kan uppnås vid
patientanslutningen vid enkelfelstillstånd:
Maximalt inställbart tryck:
Ramptid:

Uppmätt ljudtryck enligt ISO 80601-2-70:2015:
Anslutningsmynning på patientsidan:
Apparatens livslängd:
Luftfilter:

4 cmH2O till 20 cmH2O
Apparaten kan ställas in i steg om 0,5 cmH2O.
30 cmH2O
20 cmH2O
0 till 45 minuter  1 minut
Apparaten kan ställas in i steg om 5 minuter
mellanrum
30 dBA med befuktare
33 dBA utan befuktare
Konisk adapter, 22 mm i diameter.
5 år (vid normal användning 8 timmar om dagen)
Valfritt högeffektivt engångsfilter,
HEPA-filter med 90 % effektivitet mot partiklar
> 3 mikroner.
Skum med hög densitet (återanvändningsbart) 90
% effektivitet mot partiklar >20 mikroner.

Värden uppmätta vid ATPD (omgivande temperatur och tryck, torr).

Specifikationer för den inbyggda befuktaren
Befuktningsgrad:
Uppvärmningstid:
Tryckfall i förhållande till luftflödet:

Behållarens kapacitet:
Maxtryck vid bruk:
Maximal temperatur på gasen vid
patientslangens mynning:

> 10mgH2O/l med maximal inställning för läckage
< 60 l/min.
< 45 minuter
0,59 cmH2O till 1 l/s
0,73 cm H2O till 1 l/sek med det roterande böjda
utröret
14,2 ml/kPa (tom behållare)
12,2 ml/kPa (full behållare)
20 cmH2O
43° C

Värden uppmätta vid ATPD (omgivande temperatur och tryck, torr).

Användningsförhållanden för apparat och befuktare
Tryckområde:
Temperatur:
Relativ fuktighet:
Höjdområde:
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730 hPa till 1060 hPa
+5°C till +40℃ utan befuktare
+5°C till +35℃ med befuktare
mellan 10 % och 95 % utan kondensering
0  ungefär 2 700 m
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Transport- och förvaringsförhållanden
Tryckområde:
Temperatur:
Relativ fuktighet:

500 hPa till 1060 hPa
-20℃ till +60℃
upp till 95 % utan kondensering

Apparatens elektriska specifikationer
Allmän intern strömtillförsel genom löstagbar nätkabel (med skilda eluttag beroende av land).
Starttryck:
100 - 240 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz
Maximal förbrukad effekt:
100 VA med inställningen på max.*
Strömförbrukning vid 20cmH2O med läckage på
130 mA eff. vid 230 VAC.
4 mm:
Likströmsförsörjning (13 V)
Tillåtet likspänningsområde: 13V
(-15%, +25%).
*Effektförbrukningen beror på vilken apparat som används. DreamStar™ Auto Evolve med aktiverad
värmebefuktningsfunktion är den apparaten med den högsta förbrukningen.

Fysiska specifikationer
Dimensioner (L x H x B):
Bärväskans dimensioner (L x H x B):
Vikt:
Driftsvolym (minimivolym gas i vattenbehållaren):
Brukbar volym i vattenbehållaren:
Maximal vätskenivå:

ca 200 x 230 x 120 mm med vattenbehållare
ca 260 x 350 x 150 mm
ca 1,5 kg med vattenbehållare
ca 1,4 kg med lock
811 ml
300 ml
Anges på vattenbehållaren

CE-märkning
DreamStar™ Intro, DreamStar™ Intro Evolve : 2011
DreamStar™ Info, DreamStar™ Info Evolve : 2011
DreamStar™ Auto, DreamStar™ Auto Evolve : 2011.

Krav enligt förordning
Risker angående denna medicinska utrustning bedömdes i enlighet med ISO 14971:2012 standarden,
med särskild hänvisning till globalt kvarstående risker.
DreamStar™-utbudet uppfyller de följande standarderna.
 Direktivet 93/42/CEE från Europaparlamentet och Rådet om medicintekniska produkter, ändrat
genom det Europeiska direktivet 2007/47/CE
 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2011/65/EU om begränsning av användningen av vissa
farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS)
 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2012/19/EU om avfall innehållande elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE)
 CEI 60601-1:2012: Elektrisk medicinsk utrustning. Del 1: Allmänna krav på grundläggande
säkerhet och väsentlig prestanda
 CEI 60601-1-2:2014: Elektrisk medicinsk utrustning - Del 1-2: Allmänna krav för grundläggande
säkerhet och väsentlig prestanda - Bidragande standard: Elektromagnetiska störningar – Krav
och tester
 ISO 80601-2-70:2015: Elektrisk medicinsk utrustning -- Del 2-70: Särskilda krav på grundläggande
säkerhet och väsentlig prestanda i andningsterapiapparater för sömnapné
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ISO 80601-2-74:2017: Elektrisk medicinsk utrustning – Del 2-74: Särskilda krav för grundläggande
säkerhet och väsentlig prestanda i utrustning för andningsfuktning

Kassering av förbrukad apparat
I EU ska denna enhet betraktas som elektrisk och elektronisk utrustning enligt definitionen i direktivet
2012/19/EU, och måste samlas in och behandlas separat från hushållsavfall för deponering som
anges av symbolen med den överkryssade soptunnan (se avsnittet "Symboler på apparaten”, på
sidan 7).
I andra länder måste denna enhet behandlas i enlighet med lokala föreskrifter.
Olämplig avfallshantering av enheten vid slutet av dess livslängd kan skada miljön.
Kontakta din hemvårdsleverantör.
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Din hjälpmedelsleverantörs kontaktuppgifter

Tillverkare:

Produktionsanläggning:

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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