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Başlamadan önce
DreamStar™ cihazının kullanma sınırlarını iyi anlamak için öncelikle bu el kitabını dikkatle okuyunuz.

Güvenlik talimatları
UYARI:


























Sizin veya diğer kişilerin yaralanma veya kaza tehlikesi olduğunu belirtir.

DreamStar™ serisi cihazlar tıbbi reçete olmadıkça kullanılamaz. Tıbbi ekibinizin onayı olmadan önerilen
ayarları, hiçbir durumda, kendi başınıza değiştiremezsiniz.
Cihazı yalnızca bu el kitabında açıklandığı şekilde kullanın. Bu el kitabında verilen öneriler sağlık görevlinizin
talimatlarının yerine geçmez.
Bu cihaz hayati fonksiyonlara yardım sağlama amacı taşımaz.
DreamStar™ serisi cihazlar yalnızca devreler, maskeler, bağlantılar ve hekimin veya evde sağlık
sağlayıcısının önerdiği aksesuarlarla birlikte kullanılmalıdırlar. Her aksesuar için kullanım talimatının elinizin
altında olduğundan emin olun ve bunları dikkatle okuyun.
Cihazın veya aksesuarlarının arızalı, düşük randımanlı olduğu veya düzgün çalışmadığı kanaatine varmanız
durumunda sağlık hizmeti sağlayıcınızla görüşün.
Cihazı açmaya veya modifiye etmeye çalışmayın (elektrik çarpması tehlikesi). Bu donanımın bakımı,
yalnızca yetkili personelin sorumluluğundadır. Sağlık hizmeti sağlayıcınızla görüşün.
Gerekirse, şebeke güç kablosu çıkarılarak cihaz elektrik şebekesinden ayrılabilir. Güç kablosuna ulaşımın
serbest olmasını sağlayın.
Cihaz çoklu prize bağlanmışsa, sisteme ilave bir çoklu priz veya uzatma kablosu bağlanmamalıdır.
Tedavi sırasında ekipmanın USB portuna (deliğine) sadece ve sadece evde size hizmet veren sağlık
kuruluşunca verilen aletleri bağlayınız.
Cihazı, temiz ve kuru bir ortamda sağlam yatay bir yüzey üzerine yerleştirin. Cihazı başka bir cihazla yan
yana veya başka bir cihaz üzerine koyarak kullanmayın.
Cihazın hava çıkışını veya diğer herhangi bir açıklığını veya solunum devresini kazaen veya isteyerek
tıkamayın. Cihazın üstünü örtmeyin veya bir duvarın fazla yakınına yerleştirmeyin. Hava çıkışına sıvı veya
başka nesneler sokmayın.
Cihazı ve elektrik kablosunu her türlü su kaynağından uzak tutun (elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi).
Cihazı ve aksesuarlarını (elektrik kabloları) ancak kuru ve çalışır durumdaysalar kullanın.
Elektrik kablosunu tüm sıcak yüzeylerden uzak tutun.
Oksijen takviyesi durumunda, oksijen kullanımıyla ilgili güvenlik talimatlarına ve önerilere kesinlikle uyun.
Cihazı parlayıcı gaz buharının olduğu ortamlarda, özellikle de ısıtıcı nemlendiriciyi parlayıcı anestezi
ürünlerinin tek başına veya başka gazlarla karışmış halde bulunduğu ortamlarda kullanmayın (patlama
tehlikesi).
Maskeyi başınıza takarken cihazın hava debisi ürettiğinden emin olun. Havanın sürekli boşaltılmasına izin
veren ve karbon gazının yeniden teneffüs edilmesini asgari ölçüde azaltan maske sızıntı deliğini hiçbir
zaman kapatmayın. Cihaz çalıştığında, maskenin sızma deliğinden dışarı doğru atılır. Buna karşılık, cihaz
çalışmadığı takdirde maske içinde yeterince taze hava olmayacaktır ve dışarı verilen havanın yeniden
solunması riski söz konusudur; bu durum uzun dakikalar sürüp, bazı durumlarda da solunum güçlüğüne
neden olabilir.
Cihazda bir çalışma bozukluğu oluşursa ve hastaya bir burun maskesi takılıysa, hastanın makineden nefes
vermesini sağlamak amacıyla cihazın direnci olabildiğince zayıftır; bu gibi durumlarda hastanın ağzını
açması da yeterli olabilir. Hastada bir yüz maskesi varsa, maskede boğulmaya karşı bir valf tertibatı
bulunmalıdır.
Elektrik kesintisi halinde veya cihazda işleyiş bozukluğu tespit edildiği durumlarda maskeyi çıkarın.
Boruların gereksiz fazlalıklarını yatakta bırakmayın. Uyuduğunuz sırada başınıza veya boynunuza
dolanabilirler.
Cihazı çocuklardan ve ev hayvanlarından veya zararlı hayvanlardan uzak tutun.

Cihazınızda hazne varsa:


Makineye, geri dönülmez hasarlara yol açabilecek şekilde su girme riskini ortadan kaldırmak için, haznenin
kullanımı sırasında önlemler alınmalıdır. Bunun için, cihazı yatay ve sabit bir yüzey üzerine yerleştirin ve
eğmemeye özen gösterin.
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Nemlendirici, normal işleyişi sırasında sıcak olabilecek bir levhaya sahiptir; haznenin tabanı da aynı şekilde
sıcak olabilir. Bu kısımlara dokunmamaya özen gösterin.
Hazne ilk kullanım öncesinde veya bir teknik müdahale sonrasında temizlenmelidir; ayrıca “Temizleme ve
Bakım” (sayfa 31) paragrafında verilen talimatlara göre düzenli olarak temizlenmelidir.
Cihazın yerini değiştirmeden veya taşımadan önce hazneyi daima boşaltın.
Cihaz üzerine su akmaması için hazneyi uzakta doldurun.
Örneğin contanın hasar görmesi nedeniyle, haznede sızıntı tespit etmeniz halinde cihazı kullanmayın.
Hastaya verilen havanın sıcaklığı 43°C üzerine çıkabileceğinden ve bu durum üst solunum yollarında tahrişe
neden olabileceğinden, ısıtıcı nemlendirme fonksiyonu 35°C üzerinde bir ortam sıcaklığında
kullanılmamalıdır.
Bir nemlendirici ilave edilmesi tertibatın performansını değiştirebilir.
Haznenin veya kapağın yerine doğru bir şekilde takılmaması halinde hava kaçağı riski söz konusudur; bu
durum uygulanan basıncın değişmesine neden olabilir.

DİKKAT:








Cihazın veya diğer herhangi bir parçasının maddi hasara uğrayabileceğini
belirtir.

Cihazınızda hazne yerine bir kapak varsa, Isıtıcı Nemlendirme fonksiyonu devre dışı bırakılmalıdır. Aksi
taktirde, erişilen sıcaklık bir risk teşkil etmese de cihaz gereksiz yere ısınabilir. Ancak, ısıtma gücü ayarına
erişilebiliyorsa, ısıtma gücünü en düşük ayara getirip, evde sağlık hizmeti sağlayıcınıza haber verin.
Cihazı, elektrik kablosuna kimsenin takılmayacağı veya üzerine basmayacağı bir şekilde yerleştirin.
Cihaz yere konuyorsa, ortamda hava girişini engelleyecek toz, çarşaf takımı, giysi veya başka nesneler
olmamasına özen gösterin.
Cihazın saklama ve taşıma koşullarının, bu kılavuzda belirlenmiş şartlara uygun olduğundan emin olun.
Her tür elektrikli tıbbi cihaz gibi DreamStar™ serisi cihazlar da taşınabilir radyo frekansı donanımları veya
taşınabilir el aletleri (cep telefonları, Wi-Fi…) nedeniyle arızalanabilir.
DreamStar ürünü cihazların, AM, FM veya yayın antenleri yakınına yerleştirildiğinde doğru çalışıp çalışmadığı
kontrol edilmelidir.

Önerilen Kullanım
DreamStar™ serisi cihazlar Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu (SAOS) olan, 30 kg üzerindeki ve kendi
kendine nefes alan hastaları tedavi etme amaçlıdır. Ev Sağlık Bakım Ortamında veya uyku merkezinde
kullanılabilirler.
DreamStar™ cihazının CT tarayıcılar, MRT cihazlar, kızılötesi cerrahi cihazlar veya nakliye taşıtları
(kara, deniz veya hava) yakınında kullanılması uygun değildir.

Kontrendikasyonlar
Araştırmalar, pozitif basınç uygulanmasının, aşağıdaki halihazırda var olan patolojilerden birini arz
eden bazı hastalarda kontrendike olduğunu göstermiştir:
 Ciddi kabarcıklı veya önceden pnömotoraksla komplike olmuş amfizem.
 Pnömosefali, travma veya fistül nazofarenksle ilgili kranyum sıkıntısıyla birlikte kısa süre önce
geçirilmiş ameliyat.
 Özellikle kan hacminin azalması durumunda veya kalp ritminin bozukluğu durumunda, telafi
edilmemiş kalp yetmezliği veya düşük tansiyon.
 Dehidratasyon.
 Şiddetli burun kanaması veya şiddetli burun kanaması geçmişi. Şiddetli sinüzit, orta kulak iltihabı
veya kulak zarı delikleri.
 Trakeostomi.

İstenmeyen etkiler
DreamStar serisi cihazın kullanılmasıyla aşağıdaki semptomlar görülürse sağlık görevlinizle görüşün:
Solunum yollarında veya burunda kuruluk, ciltte hassasiyet, burun akması veya kanayan burun,
kulaklarda acı, sinüs seviyesinde rahatsızlık, gündüz uyku hali, psikolojik değişiklikler, yön tayininde
bozukluk, tahriş veya bellek kaybı.
4  Başlamadan önce
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Sistem parçalarının kontrolü
DreamStar™ serisi cihaz aşağıdaki parçalarla birlikte teslim edilir:


Taşıma çantası



Şebeke elektrik kablosu



Hortum



Bellek kartı



Tekrar kullanılabilir filtre



Hasta el kitabı



Kapak (opsiyonel)



Nemlendirme haznesi (opsiyonel)

DreamStar™ serisi cihazlar, opsiyonel olarak bulunabilen aşağıdaki aksesuarlarla da kullanılabilir:
Kullanılabilir aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için evde sağlık hizmeti sağlayıcınızla görüşün.
Kullanım sırasında, aksesuarlarla birlikte verilen talimatları uygulayın.


Akü kablosu



Çakmak adaptör kablosu



Filtre taşıyıcı kit



Opsiyonel ince filtre (kullan-at)



22 mm çapında 70 derece döner çıkış dirseği
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Cihazın tanımı
DreamStar™ serisi cihaz, özgün aksesuarlara ve entegre elektrik beslemesine sahiptir.

Cihazın görünümü
Şekil 1 – Ön yüzden görünüm

1
2
4

3
5

1

Ekran

2

Sol ayar düğmesi

Bilgilerin görüntülenmesini sağlar.
Ekranın sol alt köşesinde önerilen fonksiyonun seçilmesini sağlar.

3

Sağ ayar düğmesi

Ekranın sağ alt köşesinde önerilen fonksiyonun seçilmesini sağlar.

4

Rampa ve seçim düğmesi

5

Başlat/Beklet Düğmesi

Rampa fonksiyonlarına erişim sağlar. Cihazın ayarlanması
sırasında görüntülenen menüde parametrenin seçilmesini de
sağlar.
Cihazın başlatılması ve durdurulmasını sağlar. Cihazın ayarlanması
sırasında menülerden çıkılmasını da sağlar.

Şekil 2 – Sağdan görünüm

Şekil 3 – Arka yüzün görünümü (haznesiz)

8
11
9

10

7 6
6

Besleme girişi

7

Harici pil girişi

Şebeke elektrik kablosunun cihaza takılmasını sağlar.
Cihazın harici pille veya çakmak kiti ile beslenmesini sağlar.

8

Hava giriş filtreleri

Tozun, cihaz içine girmesini engeller.

9

Isıtıcı tabla

10
11

Isıtıcı nemlendiricinin tabanı, haznedeki suyun ısıtılması için
kullanılır.
Seri bağlantı noktası / mini Hekiminiz veya evde sağlık hizmeti sağlayıcınız tarafından
kullanılacaktır.
USB
Bellek kartını takabileceğiniz giriştir.
Bellek kartı girişi
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Şekil 4 – Kapaklı cihazın arkadan görünümü

Şekil 5 – Hazneli cihazın arkadan görünümü

12
2
13
2

12
2
14
2
15
2
12
13
14

Çıkış bağlantısı (
ile belirtilmiş)
Su haznesi (varsa)
Kapak (varsa)

15

Hava girişi (

15
2

Hortumun bağlanacağı hava çıkışı.
Maksimum su seviyesinin belirtildiği su haznesidir.

ile belirtilmiş)

Cihaz üzerindeki semboller
Sembol

Açıklama

Sembol

Açıklama

Başlat/Beklet düğmesi sembolü

Rampa ve seçim düğmesi sembolü.

Sol ayar düğmesi sembolü.

Sağ ayar düğmesi sembolü.

12mm’den büyük katı cisimlerin
girişini engelleyen ve dikey düşen
damlalara karşı korumalı cihaz.

Kullanım ömrü sonunda cihazı ev
atıklarıyla birlikte atmayın.
Daha fazla bilgi için bkz. "Kullanım
ömrü sonunda cihazın atılması"
paragrafı (sayfa 39).

Sınıf II cihaz.

BF tipi cihaz.

DC güç kaynağı.

Kayıt ve aktarım.

Kullanım kılavuzuna bakınız.

Özel uyarı.

Tıbbi aletlerle ilgili Avrupa Yönergesi
93/42/CE’nin gereklerine uygun
donanım.
Ambalaj üzerinde, bu sembol şunu
ifade eder: Isı sınırı. Isı aralığı: -20°C
ila +60°C.
Ambalaj üzerinde: Bu sembol, "Kırılır"
ibaresini ifade eder, zira koliye dikkatli
bir şekilde müdahale edilmesi
gerekmektedir.
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Ambalaj üzerindeki bu simge
“Atmosferik Basınç Sınırını” ifade eder.
Ambalaj üzerindeki bu simge “Nispi
Nem Sınırını” ifade eder.
Ambalaj üzerinde: Bu sembol "Kuru
ortamda muhafaza edin" ibaresini
ifade eder, zira koli rutubetten ve
sudan uzak tutulmalıdır.
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Kurulum
Cihazın standart kurulumu
Cihaz bir kapakla (konfigürasyon A) veya bir su haznesiyle (konfigürasyon B) teslim edilir.
1. Kapağın veya haznenin takılması
A. Kapaklı cihaz
Kapak tabanını cihazın arka tabanı üzerine
getirip kilitlenmesi için kapağı öne doğru eğin.

B. Hazneli cihaz
Hazne tabanını ısıtıcı parçanın üzerine getirip
kilitlenmesi için hazneyi öne doğru eğin.

2. Halkalı hortumun bağlantısı
A. Kapaklı cihaz
Cihazın arka kapağının gerisinde yer alan çıkışa
hasta devresinin ucunu bağlayın.

B. Hazneli cihaz
Hazne kapağının üzerinde yer alan çıkışa hasta
devresinin ucunu bağlayın.

3. Kullanım talimatlarını uygulayarak maskeyi hazırlayın. Maskeyi hasta devresinin serbest ucuna
bağlayın.
4. Kablonun bir ucunu cihazın güç girişine, diğer ucunu da şebeke elektriğine takın.

8  Kurulum
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5. İlk elektrik verildiğinde ekran aydınlanır ve dil ayarı ekranı görüntülenir:

İstediğiniz dil görüntülenene kadar sağ ayar düğmesine

veya sol ayar

düğmesine
gerektiği kadar basın.
Dil seçildikten sonra, sayfanın başına dönmek için başlat/beklet
düğmesine
basın, ardından, menüden çıkmak için bu düğmeye ikinci
bir defa daha basın.
6. Ekranda saat ve tarih belirtilir. Cihaz çalışmaya hazırdır.
UYARI
Haznenin veya kapağın yerine doğru takılmaması halinde hava kaçağı riski söz konusudur; bu durum,
uygulanan basıncın önerilen basınca göre değişim göstermesine yol açabilir.

Pil veya çakmak adaptörüyle besleme için kurulum
DreamStar™ serisi cihaz, isteğe bağlı pil kablosuyla cihazın harici pilinin ucuna bağlanan 12 Voltluk bir
pille beslenebilir (Konu 7, Şekil 2, sayfa 6).
Aynı şekilde, çakmak adaptörüyle de, bu amaca hizmet etmek üzere tasarlanmış isteğe bağlı kablo
kullanılarak beslenebilir. Bunun için, standart kurulumun 4. aşaması yerine aşağıdaki aşamayı
uygulayın:


Cihazın harici pil girişine çakmak kablosunu (Konu 7, Şekil 2, sayfa 6), kablonun diğer ucunu da
doğrudan çakmak prizine takın.
DİKKAT






Pille birlikte verilen dışında bir kablo ile kullanmayın.
Pil kablosunu 24 V çakmak prizine takmayın.
24 V pille kullanmayın.
12 Volt güç kaynağına başka cihaz bağlı ise, DreamStar serisi cihazı takmayın.

Not:
Cihaz pile bağlıysa, ısıtıcılı nemlendirme fonksiyonu kullanılamaz ve ayar düğmesine basıldığında şu ekran
sayfası görüntülenir:
Cihazın pile bağlı olmasından dolayı
nemlendiricinin çalışamadığını
belirtir.
.
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Kullanım
Haznenin doldurulması (varsa)

İşaret "Push"

1. Cihazı kapatın ve hasta hortumunu çıkarın.
Hazneyi makineden ayırmak için cihazın
üzerinde
bulunan
"Push"
işaretine
parmağınızla bastırın.

2. Hazneyi geriye doğru eğip makineden
çekin.
Hazne

3. Hazneyi maksimum düzey işaretine kadar suyla doldurun (üstteki delikten).
4. Hazneyi cihazın arkasındaki yerine tekrar
takın.

DİKKAT





Maksimum düzey işaretini aşmamaya özen gösterin.
Haznede bulunan suya hiçbir ürün eklemeyin.
Alkali solüsyon (fizyolojik serum) kullanmayın.
Yalnızca ortam ısısında su kullanın, hazneyi sıcak veya soğutulmuş suyla doldurmayın.

Tedavinin başlangıcı
1. Maskeyi, kullanım bilgilerinde belirtildiği gibi takın. Eğer Auto ON fonksiyonu evde bakım hizmeti
sağlayıcınız tarafından aktive edilmişse maskenin içinde ilk solumalarınızla birlikte cihaz harekete
geçer (DreamStar™ Intro / Intro Evolve hariç).
2. Aksi takdirde, tedaviyi başlatmak için başlat/beklet düğmesine
basın. Cihazın ekranında
uygulanan basınç görüntülenir.
3. Ekranda “MASKE BAĞLI DEĞİL” mesajı görüntülenirse, maskenin iyi bağlanmadığı anlaşılmalıdır.
Kaçakları azami ölçüde önlemek için başlat/beklet düğmesine veya rampa düğmesine basın.
Cihaz ayarlanmış olan basıncı yeniden düzenleyecek, “MASKE BAĞLI DEĞİL” mesajı da
kaybolacaktır.
4. Uyku pozisyonunuzu alın ve solunum devresini uyuduğunuz sırada hareketlerinize uyumlu olacak
şekilde yerleştirin.
5. Ekranda görüntülenen semboller "Ekran üzerinde gösterilen sembollerin açıklaması" (sayfa 12)
özetlenmiştir.
10  Kullanım
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6. Eğer cihazınız bir hazne ile donatılmışsa ve ısıtıcı nemlendirme fonksiyonunun etkinleştirildiği
durumda, ısıtıcı nemlendirici otomatik olarak çalışır. Sağ veya sol ayar düğmesi yardımıyla oku
aşağıda gösterilen şekilde cetvel hizasında kaydırarak ısıtma gücünü arttırabilir
veya
azaltabilirsiniz
.

UYARI
Bir elektrik kesintisinden sonra, cihaz kesintiden önceki çalışma modunda (çalıştırma/bekleme) çalışmaya
devam edecektir.

Tedavinin durdurulması
1. Maskeyi çıkarın.
2. DreamStar™ serisi cihazı durdurmak için başlat/beklet düğmesini
tutun.

iki saniye süreyle basılı

Maske takılı değil fonksiyonu
Eğer maskenizi çıkartırsanız cihaz otomatik olarak çalışma temposunu düşürür. Maskenizi tekrar
taktığınızda veya başlat/beklet düğmesine
veya rampa düğmesine
bastığınızda cihaz
normal çalışma temposuna dönecektir. Aksi takdirde cihaz 30dk sonra duracaktır. Eğer kalmanız
gerekiyorsa bu fonksiyon gece kullanılabilir.

Cihaz menüsüne erişim
Cihazın ön tarafındaki dört düğme cihaz ayarları menüsüne erişmenizi, farklı sayfalarda gezinmenizi
veya bu sayfalardaki bazı parametre değerlerini değiştirebilmenizi sağlar.
Parametrelere ancak cihaz çalışıyorken veya bekleme durumundayken erişilebilir; bu parametreler
aşağıdakileri içeren sayfalar halinde gruplandırılmıştır:
 tedavinizle ilgili cihaz ayarları,
 tarih ve saat gibi cihazın genel ayarları,
 kayıtlı uyum verileri,
 hatırlatmalar.

Ekran sayfasının açıklaması
Ekran sayfaları şunlardan oluşur:
 ilk satır veya antet,
 değerleriyle birlikte en fazla 4 parametre satırı,
 örneğin, parametre değerini değiştirmek, sayfa
içinde veya sayfalar arasında dolaşmak için
kullanılan farklı sembollerin yer aldığı son satır
(bkz. Aşağıdaki "Ekran üzerinde gösterilen
sembollerin açıklaması" tablosu).

DreamStar Intro, Info, Auto
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Ekran üzerinde gösterilen sembollerin açıklaması
Sembol

Açıklama

Sembol

Cihaz bilgilerine erişim.
Ekran üzerinde görüntülenen sonraki
sayfaya erişim izni.
Ekran üzerinde görüntülenen
parametre değerini arttırma izni.

Cihazın ayar bilgilerine erişim.
Ekran üzerinde görüntülenen önceki
sayfaya geri dönme.
Ekran üzerinde görüntülenen
parametre değerini azaltma.
Isıtmalı etkinleştirilen ısıtıcı
nemlendirme fonksiyonu.
Bu sembol, ısıtıcı nemlendiricide
sorun olması halinde yanıp söner.
Ekranda görüntülenen parametreler
bilgi amaçlıdır; hiçbir değişiklik
yapılamaz.

Isıtmasız etkinleştirilen ısıtıcı
nemlendirme fonksiyonu veya pile
bağlı cihaz.
Ekranda görüntülenen parametreler
değiştirilebilir.

C

Etkin fonksiyon.

Etkin olmayan fonksiyon.

EVET.
Rampa zamanında fonksiyonu
(T.Ramp).
Rampa seçilmişse yanıp söner, ancak
hala aktif değildir.
DreamStar™ Auto / Auto Evolve
cihazında CPAP modu.

HAYIR.
Rampa Endeksli Fonksiyonu (I.Ramp).
Rampa seçilmişse yanıp söner, ancak
hala aktif değildir.

A

Uyuşma verisi hafızaya kaydediliyor.

KAÇAK

Açıklama

DreamStar™ Info / Info Evolve veya
DreamStar™ Auto / Auto Evolve
cihazında aktif Comfort calibration +
fonksiyonu.
Kaçak seviyesi göstergesi
(DreamStar™ Intro / Intro Evolve
hariç).
Görüntülenen OK, +, ++, +++, ++++.
Pilin takıldığını belirtir.

DreamStar™ Auto / Auto Evolve
cihazında AutoCPAP çalışma modu.
Zamanı gelince bir veya daha fazla
hasta hatırlatması için, bu sembol
yanıp söner.
Bellek kartı vardır.
Bellek kartı fonksiyonel değilse
sembol yanıp söner.

GG/AA/YYYY

Cihaz ekranında gün/ay/yıl biçiminde
gösterilen tarihler.
Uzaktan kumandanın takıldığını
belirtir.

Cihaz, bir çalışma hatası algılamıştır.
Bu sembol, hata koduyla değişimli
olarak yanıp söner.
DreamStar™ Intro veya DreamStar™ Intro Evolve cihazına özgü ayar prosedürlerini öğrenmek için bkz.
"DreamStar™ Intro veya DreamStar™ Intro Evolve Cihazı nasıl ayarlanır" paragrafı (sayfa 15).
DreamStar™ Info veya Dreamstar™ Intro Evolve cihazına özgü ayar prosedürlerini öğrenmek için bkz.
"DreamStar™ Info veya DreamStar™ Info Evolve cihazı nasıl ayarlanır" paragrafı (sayfa 18).
DreamStar™ Auto veya Dreamstar™ Auto Evolve cihazına özegü ayar prosedürlerini öğrenmek için bkz.
"DreamStar™ Auto veya DreamStar™ Auto Evolve cihazı nasıl ayarlanır" paragrafı (sayfa 22).
Cihazlara ait diğer bilgi menüleri 27. sayfada açıklanmıştır.
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Kullanılabilir fonksiyonlar
DreamStar™ Intro ve DreamStar™ Info cihazları (veya Evolve modeli) sürekli pozitif havayolu basıncı
modunda (CPAP) çalışırlar; başka bir deyişle, cihaz gece boyunca sabit bir basınç düzeyi sağlar.
DreamStar™ Auto veya DreamStar™ Auto Evolve cihazı sabit basınç modunda (CPAP) veya otomatik
modda (AutoCPAP) çalışır; cihaz, uyuduğunuz sırada solunumunuzu izler ve basıncı ihtiyacınıza göre
ayarlar.
Cihaz, entegre bir besleme ünitesine sahiptir ve ısıtıcı nemlendirme fonksiyonuyla da donatılabilir
(Evolve konfigürasyonu); bu fonksiyon evde sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından etkinleştirilebilir veya
devre dışı bırakılabilir.
Hasta hatırlatma fonksiyonu, filtre veya maskenin değiştirilmesi, cihazın servise götürülmesi veya
gözlem verilerinin bellek kartı üzerinde toplanması gibi yapılması gerekenleri kullanıcılara hatırlatır. Bu
fonksiyon tüm bu seriye ait cihazların hepsinde aynıdır ve "Süresi geçmiş hasta hatırlatmaları"
paragrafında (sayfa 28) açıklanmaktadır.

Rampa fonksiyonu
Evde sağlık hizmeti sağlayıcınız tarafından etkinleştirildiğinde, rampa zamanında fonksiyonu
(T.Ramp) uykuya daha konforlu şekilde dalmanıza yardımcı olmak için basıncın giderek artmasını
sağlar. Böylece tedavi, konfor basıncı olarak adlandırılan azaltılmış bir basınçta başlar ve daha sonra
basınç, tedavi basıncına kadar yükselir. Auto-CPAP modunda da ise basınç arttırma ve azaltma
kumandalarının harekete geçirilmesini geciktirir.
DreamStar™ Info/Info Evolve ve DreamStar™ Auto/Auto Evolve üzerinde mevcut olan Rampa endeksli
fonksiyonu (I.Ramp) tedavinizi konfor basıncında başlatmanızı ve ardından CPAP modunda basıncı
arttırmanızı veya cihaz uykuya daldığınızı gösteren hareketleri teşhis eder etmez Auto-CPAP
fonksiyonunun harekete geçmesini sağlar.

Pressure Alter
Hekim veya evde sağlık hizmeti sağlayıcı tarafından etkinleştirilirse, bu fonksiyon belirlenen basıncın 
1 cmH2O olarak değiştirilmesine olanak tanır.

Not:
Bu fonksiyon yalnızca CPAP modunda mevcuttur.

Comfort Calibration +
DreamStar™ Info/Info Evolve ve DreamStar™ Auto/Auto Evolve üzerinde mevcut olan Calibration
Confort + (C.C.+) fonksiyonu tedavi sırasında solunumu rahatlatmak için soluk alma esnasında
basıncı arttırmayı, soluk verme esnasında ise azaltmayı hedefler. Hekim veya evde bakım hizmeti
sağlayıcınız tarafından rampa esnasında veya sürekli harekete geçirilebilir.

Cihazın taşınması
Cihazı fişten çekip aksesuarlarını çıkarın ve taşıma çantasına yerleştirin.

Kapaklı DreamStar™ veya DreamStar™ Evolve cihazı
Cihazdan arka kapağı ayırmanız gerekir. Cihazın üzerindeki "Push" düğmesine bastırarak arka kapağı
serbest bırakın. Daha sonra, kapağı geri doğru eğip cihazdan çekin. Kapağı ve cihazı taşıma
çantasındaki ayrı bölümlere yerleştirin.

DreamStar Intro, Info, Auto
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Hazneli DreamStar™ Evolve cihazı
Cihaz haznesini çıkarıp, boşaltmanız gerekir. Cihazın üzerindeki "Push" düğmesine bastırarak
nemlendirici haznesini serbest bırakın. Daha sonra, hazneyi geriye doğru eğip cihazdan çekin.
"Temizleme ve Bakım" paragrafındaki (sayfa 31) talimatlara göre söküp boşaltın. Cihaz ve hazneyi
taşıma çantasındaki ayrı bölümlere yerleştirin.
DİKKAT
Geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilecek su kaçması riskini engellemek amacıyla cihazın yerinin
değiştirilmesinden veya taşınmasından önce haznenin tamamen boşaltılması gerekir.

Bellek kartının kullanılması
Harici bellek kartı, cihazda hafızaya alınan en son verilerin depolanması veya cihazınızın ayarlarına ait
parametrelerin güncellenmesi için kullanılabilir. Bu kartın kullanılması için evde sağlık hizmeti
sağlayıcısının talimatlarını uygulayın.
Cihaz çalışıyorsa, bellek kartını bellek kartı konektörüne takmadan önce başlat/beklet düğmesine 2
saniye süreyle basarak cihazı kapatın: Ekran antetinin sağ tarafında
sembolü görüntülenir.
Sembol yanıp sönüyorsa, kart hatalı takılmıştır, ters takılmıştır veya çalışmıyordur. Düzgün takın,
sembol yanıp sönmeye devam ediyorsa evde sağlık hizmeti sağlayıcınızla görüşün.

Ayarların güncelleştirilmesi
Evde sağlık hizmeti sağlayıcı bellek kartını cihazın ayarlarının otomatik olarak güncelleştirilmesi için
konfigüre etmişse, güncelleştirme kart cihaza takıldığında otomatik olarak başlar. Güncelleştirme
bittikten sonra kartı çıkarmanızı isteyen bir mesaj görüntülenir. Kartı çıkarın. Bu işlem yalnızca bir kez
yapılır.

Verilerin saklanması
Kart cihaza takıldığında veriler otomatik olarak kaydedilmeye başlar. Verilerin toplanması sırasında,
ilerleme durumu bir ilerleme çubuğu ile gösterilir. Kayıt gerçekleştirildikten sonra şu mesaj
görüntülenir: "KAYIT TAMAMLANDI. BELLEK KARTINI ÇIKARIN". Evde sağlık hizmeti sağlayıcınıza
iletebileceğiniz bellek kartını çıkarın.

Not:



Veri saklama fonksiyonlarına ve ayarların güncelleştirilmesine ancak cihaz beklemedeyken erişilebilir.
Kartın cihaz içinde unutulması, cihazın hizmete sokulmasını ve cihaz fonksiyonlarına erişimi imkansız
hale getirir.
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DreamStar™ Intro / Intro Evolve cihazı
nasıl ayarlanır
Ayarlar menüsüne giriş
Cihaz ayarlarına erişmek için, ekranda görüntülenen
bekleme konumunda iken sağ ayar düğmesine

sembolünü seçmek üzere, cihaz sadece

basın. Görüntülenen ayarlar sayfasında:



Ekranın altındaki

sembolü görüntülenen parametrelerin değiştirilemeyeceğini belirtir.



Ekranın altındaki

sembolü görüntülenen parametrelerin değiştirilebileceğini belirtir:

o

Rampa düğmesine

gerektiği kadar basarak değiştirilecek parametreyi seçin.

o

Ayar düğmelerine basarak parametre değerini arttırın

Sayfa antetine dönmek için, rampa düğmesine

veya azaltın

.

veya başlat/beklet düğmesine

Sonraki ayar sayfasına geçmek için, sağ ayar düğmesine

basarak ekranda görüntülenen

sembolünü seçin. Önceki sayfaya dönmek için, sol ayar düğmesine
seçin.
Ayar menüsünden çıkmak için, başlat/beklet düğmesine

basın.

basarak

sembolünü

basın veya 30 saniye bekleyin.

Not:
Aşağıdaki sayfalarda görüntülenen değerler örnek olarak verilmiştir.

Adım 1: Isıtma gücü (hazne varsa)
Bu sayfa, sadece evde sağlık hizmeti sağlayıcısı ısıtıcı nemlendirme fonksiyonunu cihazda
etkinleştirmişse görüntülenir.









Görüntülenen sayfa:



Değişen sayfa:

Sağ
veya
sol
ayar
düğmelerini
kullanarak
parametre değerini arttırın
veya azaltın
.

Bekleme
modunda
basın.

Ayar seçmek
için basın

 Sayfa antetine dönmek için

veya

 Sonraki sayfaya geçmek için

düğmesine basın.

düğmesine basın.

Not:
Cihaz pile bağlıysa ısıtıcı nemlendirici fonksiyonu kullanılamaz (bkz. "Pil veya çakmak adaptörüyle besleme
için kurulum" paragrafı (sayfa 9).
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DreamStar™ Intro veya DreamStar™ Intro Evolve

Adım 2: Ayarlar
Bu sayfa sadece, evde sağlık hizmeti sağlayıcısı rampa fonksiyonunu ve/veya Pressure Alter
fonksiyonunu etkinleştirmişse görüntülenir.







Görüntülenen sayfa:

Değişen sayfa:
istenilen
parametre
ayarına
erişmek için
gerektiği
sayıda basın


Sağ veya sol ayar düğmelerini
kullanarak parametre değerini arttırın
veya azaltın
.
Ardından,
menüde
sonraki
parametreye erişmek
düğmesine basın.

 Sayfa antetine dönmek için

veya

 Sonraki sayfaya geçmek için

düğmesine basın.

için

düğmesine basın.

Konfor basıncı: Rampa fonksiyonunun başlangıç basıncı.
Rampa zamanı: Konfor basıncından tedavi basıncına erişmek için cihaz tarafından harcanan süre
Basınç: Eğer Pressure Alter fonksiyonu evde bakım hizmeti sağlayıcınız tarafınızdan aktive edilmişse
hekim tarafından önerilen tedavi basıncının,  1 cmH2O şeklinde ayarlandığı parametre.

Adım 3: Ayarlanan parametrelerin görüntülenmesi

Görüntülenen sayfa:

Reçete basıncı: Hekim tarafından önerilen basınç.
Pressure Alter:
sembolü fonksiyonun evde sağlık hizmeti sağlayıcısı
tarafından etkinleştirildiğini gösterir.
Maksimum rampa zamanı: Evde sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından
ayarlanan maksimum rampa zamanı.

 Sonraki sayfaya geçmek için

düğmesine basın.

Adım 4: Ayarlanan hasta hatırlatmalarının
görüntülenmesi
Bu sayfa, ancak evde sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından filtre veya maske değişimi gibi sizin için bir
hatırlatma etkinleştirilmişse görüntülenir.


Görüntülenen sayfa:

Bu durumda, hatırlatma tarihi ilgili hatırlatmanın karşısında belirtilir.
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 Sonraki sayfaya geçmek için

düğmesine basın.

Adım 5: Saatin ayarlanması
Saati sadece cihaz bekleme konumundaysa ayarlayabilirsiniz.





Görüntülenen sayfa:





Değişen sayfa:

Sağ veya sol ayar düğmelerini
kullanarak
parametre
değerini
arttırın
veya azaltın
.
Ardından,
menüde
sonraki

istenilen
parametre
ayarına
erişmek için
gerektiği
sayıda basın

parametreye erişmek için
düğmesine basın.

 Sayfa antetine dönmek için

veya

düğmesine basın.

 Sonraki sayfaya geçmek için

düğmesine basın.

Adım 6: Çeşitli ayarlar




Görüntülenen sayfa:





Değişen sayfa:

Sol veya sağ ayar düğmelerine ardı
ardına basılarak dil seçilebilir.
Daha sonra, kontrasta erişmek için

istenilen
parametre
ayarına
erişmek için
gerektiği
kadar sayıda
basın

 Sayfa antetine dönmek için
 Menüden çıkmak için
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düğmesine basın.
Sağ veya sol ayar düğmelerini
kullanarak kontrastı arttırın
veya azaltın
.
veya

düğmesine basın.

düğmesine basın.
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DreamStar™ Info / Info Evolve cihazı
nasıl ayarlanır
Ayarlar menüsüne giriş
Cihaz ayarlarına erişmek için, ekranda görüntülenen
bekleme konumunda iken sağ ayar düğmesine

sembolünü seçmek için, cihaz sadece

basın. Görüntülenen ayarlar sayfasında:



Ekranın altındaki

sembolü görüntülenen parametrelerin değiştirilemeyeceğini belirtir.



Ekranın altındaki

sembolü görüntülenen parametrelerin değiştirilebileceğini belirtir:

o

Rampa düğmesine

gerektiği kadar basarak değiştirilecek parametreyi seçin.

o

Ayar düğmelerine basarak parametre değerini arttırın

Sayfa antetine dönmek için, rampa düğmesine

veya azaltın

.

veya başlat/beklet düğmesine

Sonraki ayar sayfasına geçmek için, sağ ayar düğmesine

basarak ekranda görüntülenen

sembolünü seçin. Önceki sayfaya dönmek için, sol ayar düğmesine
seçin.
Ayar menüsünden çıkmak için, başlat/beklet düğmesine

basın.

basarak

sembolünü

basın veya 30 saniye bekleyin.

Not:
Aşağıdaki sayfalarda görüntülenen değerler örnek olarak verilmiştir.

Adım 1: Isıtma gücü (hazne varsa)
Bu sayfa, sadece evde sağlık hizmeti sağlayıcısı ısıtıcı nemlendirici fonksiyonunu cihazda
etkinleştirmişse görüntülenir.









Görüntülenen sayfa:



Değişen sayfa:

Bekleme
modunda
basın.

Ayar seçmek
için basın

 Sayfa antetine dönmek için

veya

 Sonraki sayfaya geçmek için

düğmesine basın.

Sağ
veya
sol
ayar
düğmelerini
kullanarak
parametre değerini arttırın
veya azaltın
.

düğmesine basın.

Not:
Cihaz pile bağlıysa ısıtıcı nemlendirici fonksiyonu kullanılamaz (bkz. "Pil veya çakmak adaptörüyle besleme
için kurulum" paragrafı (sayfa 9).
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DreamStar™ Info veya DreamStar™ Info Evolve

Adım 2: Ayarlar
Bu sayfa sadece, evde sağlık hizmeti sağlayıcısı rampa fonksiyonunu ve/veya Pressure Alter
fonksiyonunu ve/veya Comfort calibration+ fonksiyonunu etkinleştirmişse görüntülenir.





Görüntülenen sayfa:





Değişen sayfa:

Comfort calibration + (C.C.+) devre
dışıysa (OFF), sağ veya sol ayar
düğmelerine
basarak
etkinleştirebilirsiniz (ON).
Ardından,
menüde
sonraki

İstenilen
parametre
ayarına
erişmek için
gerektiği
sayıda basın

 Sayfa antetine dönmek için
 Sonraki sayfaya geçmek için

parametreye erişmek için
düğmesine basın.
Sağ veya sol ayar düğmelerini
kullanarak parametre değerini arttırın
veya azaltın
.

veya

düğmesine basın.

düğmesine basın.

C.C. +: Comfort calibration +.
Konfor basıncı: Rampa fonksiyonunun başlangıç basıncı.
Rampa zamanı: Eğer rampa zamanında (T.Ramp) seçili ise, konfor basıncından, tedavi basıncına
erişmek için cihaz tarafından harcanan süre. Aksi takdirde bu parametre görüntülenmez.
Basınç: Eğer Pressure Alter fonksiyonu evde bakım hizmeti sağlayıcınız tarafınızdan aktive edilmişse
hekim tarafından önerilen tedavi basıncının,  1 cmH2O şeklinde ayarlandığı parametre.

Adım 3: Ayarlanan parametrelerin görüntülenmesi

Görüntülenen sayfa:

Reçete basıncı: Hekim tarafından önerilen basınç.
Rampa tipi: Seçilen rampa tipi, yani T.Ramp (rampa zamanında) veya
I.Ramp (rampa endeksli).
Maksimum rampa zamanı: Evde sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından
ayarlanan maksimum rampa zamanı.
C.C. +: Comfort calibration +.
ve
sembolleri fonksiyonun evde
sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından etkinleştirildiğini gösterir.

 Sonraki sayfaya geçmek için
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Görüntülen sayfa :

Pressure Alter:
sembolü fonksiyonun evde sağlık hizmeti sağlayıcısı
tarafından etkinleştirildiğini gösterir.

 Sonraki sayfaya geçmek için

düğmesine basın.

Adım 4: Ayarlanan hasta hatırlatmalarının
görüntülenmesi
Bu sayfa, ancak evde sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından filtre veya maske değişimi gibi sizin için bir
hatırlatma etkinleştirilmişse görüntülenir.


Görüntülenen sayfa:

Bu durumda, hatırlatma tarihi ilgili hatırlatmanın karşısında belirtilir.

 Sonraki sayfaya geçmek için

düğmesine basın.

Adım 5: Saatin ayarlanması
Saati sadece cihaz bekleme konumundaysa ayarlayabilirsiniz.





Görüntülenen sayfa:





Değişen sayfa:

Sağ veya sol ayar düğmelerini
kullanarak parametre değerini arttırın
veya azaltın
.
Ardından,
menüde
sonraki

İstenilen
parametre
ayarına
erişmek için
gerektiği
sayıda basın

parametreye erişmek için
düğmesine basın.

 Sayfa antetine dönmek için

veya

 Sonraki sayfaya geçmek için

düğmesine basın.
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Adım 6: Çeşitli ayarlar




Görüntülenen sayfa:





Değişen sayfa:

Eğer evde bakım hizmeti sağlayıcınız
size imkan tanıdıysa
sol veya sağ
ayar düğmelerine ardı ardına
basılarak dil seçilebilir.
Daha sonra, kontrasta erişmek için

İstenilen
parametre
ayarına
erişmek için
gerektiği
sayıda basın

düğmesine basın. Sağ veya
sol ayar düğmelerini kullanarak
kontrastı arttırın
veya azaltın
.
sembolü
Auto
ON
fonksiyonunun evde bakım hizmeti
sağlayıcısı tarafından aktifleştirilmediğini gösterir.

Auto ON : Başlat/beklet düğmesine basmadan tedaviyi otomatik olarak başlatmayı sağlayan
fonksiyon.
 Sayfa antetine dönmek için
 Menüden çıkmak için
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veya

düğmesine basın.

düğmesine basın.
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DreamStar™ Auto / Auto Evolve cihazı
nasıl ayarlanır
Ayarlar menüsüne giriş
Cihaz ayarlarına erişmek için, ekranda görüntülenen
bekleme konumunda iken sağ ayar düğmesine

sembolünü seçmek için, cihaz sadece

basın. Görüntülenen ayarlar sayfasında:



Ekranın altındaki

sembolü görüntülenen parametrelerin değiştirilemeyeceğini belirtir.



Ekranın altındaki

sembolü görüntülenen parametrelerin değiştirilebileceğini belirtir:

o

Rampa düğmesine

gerektiği kadar basarak değiştirilecek parametreyi seçin.

o

Ayar düğmelerine basarak parametre değerini arttırın

Sayfa antetine dönmek için, rampa düğmesine

veya azaltın

.

veya başlat/beklet düğmesine

Sonraki ayar sayfasına geçmek için, sağ ayar düğmesine

basın.

basarak ekranda görüntülenen

sembolünü seçin. Önceki sayfaya dönmek için, sol ayar düğmesine
seçin.
Ayar menüsünden çıkmak için, başlat/beklet düğmesine

basarak

sembolünü

basın veya 30 saniye bekleyin.

Not:
Aşağıdaki sayfalarda görüntülenen değerler örnek olarak verilmiştir.

Adım 1: Isıtma gücü (hazne varsa)
Bu sayfa, sadece evde sağlık hizmeti sağlayıcısı ısıtıcı nemlendirici fonksiyonunu cihazda
etkinleştirmişse görüntülenir.






Görüntülenen sayfa:
Bekleme
modund
a basın.





Değişen sayfa:

Sağ veya sol ayar düğmelerini
kullanarak parametre değerini
arttırın
veya azaltın
.

Ayar
seçmek
için basın

 Sayfa antetine dönmek için

veya

 Sonraki sayfaya geçmek için

düğmesine basın.

düğmesine basın.

Not:
Cihaz pile bağlıysa ısıtıcı nemlendirici fonksiyonu kullanılamaz (bkz. "Pil veya çakmak adaptörüyle besleme
için kurulum" paragrafı (sayfa 9).
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Adım 2: Ayarlar
CPAP modunda
Bu sayfa sadece, evde sağlık hizmeti sağlayıcısı rampa fonksiyonunu ve/veya Pressure Alter
fonksiyonunu ve/veya Comfort calibration + fonksiyonunu etkinleştirmişse görüntülenir.





Görüntülenen sayfa:





Değişen sayfa:

Comfort calibration + (C.C.+) devre
dışıysa (OFF), sağ veya sol ayar
düğmelerine
basarak
etkinleştirebilirsiniz (ON).
Sonraki parametreye erişmek için

İstenilen
parametre
ayarına
erişmek için
gerektiği
sayıda basın

düğmesine basın.
Sağ veya sol ayar düğmelerini
kullanarak parametre değerini arttırın
veya azaltın
.

 Sayfa antetine dönmek için

veya

 Sonraki sayfaya geçmek için

düğmesine basın.

düğmesine basın.

C.C. +: Comfort calibration +.
Konfor basıncı: Rampa fonksiyonunun başlangıç basıncı.
Rampa zamanı: Eğer rampa zamanında (T.Ramp) seçili ise, konfor basıncından, tedavi basıncına
erişmek için cihaz tarafından harcanan süre. Aksi takdirde bu parametre görüntülenmez.
Basınç: Eğer Pressure Alter fonksiyonu evde bakım hizmeti sağlayıcınız tarafınızdan aktive edilmişse
hekim tarafından önerilen tedavi basıncının,  1 cmH2O şeklinde ayarlandığı parametre.

AutoCPAP modunda
Bu sayfa sadece, evde sağlık hizmeti sağlayıcısı gecikme zamanı fonksiyonunu ve/veya Comfort
calibration + fonksiyonunu etkinleştirmişse görüntülenir.





Görüntülenen sayfa:





Değişen sayfa:

Comfort calibration + (C.C.+) devre
dışıysa (OFF), sağ veya sol ayar
düğmelerine
basarak
etkinleştirebilirsiniz (ON).
Sonraki parametreye erişmek için

İstenilen
parametre
ayarına
erişmek için
gerektiği
sayıda basın

düğmesine basın.
Sağ veya sol ayar düğmelerini
kullanarak parametre değerini arttırın
veya azaltın
.

 Sayfa antetine dönmek için

veya

 Sonraki sayfaya geçmek için

düğmesine basın.
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C.C. +: Comfort calibration +.
Konfor basıncı: Gecikme zamanı fonksiyonunun başlangıç basıncı veya 2 dakikadan uzun süre
solunum eksikliği algılandığı durumda oluşan basınç.
Rampa zamanı: Eğer rampa zamanında (T.Ramp) seçili ise, Auto-CPAC fonksiyonunu harekete
geçirmek için harcanan süre. Aksi takdirde bu parametre görüntülenmez.

Adım 3: Ayarlanan parametrelerin görüntülenmesi
CPAP modunda

Görüntülenen sayfa:

Reçete basıncı: Hekim tarafından önerilen basınç.
Rampa tipi: Seçilen rampa tipi, yani T.Ramp (rampa zamanında) veya
I.Ramp (rampa endeksli).
Maksimum rampa zamanı: Evde sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından
ayarlanan maksimum rampa zamanı.
C.C. +: Comfort calibration +.
ve
sembolleri fonksiyonun evde
sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından etkinleştirildiğini gösterir.

 Sonraki sayfaya geçmek için

düğmesine basın.


Görüntülenen sayfa :

Pressure Alter:
sembolü fonksiyonun evde sağlık hizmeti sağlayıcısı
tarafından etkinleştirildiğini gösterir.

 Sonraki sayfaya geçmek için

düğmesine basın.

AutoCPAP modunda

Görüntülenen sayfa:

Rampa tipi: Seçilen rampa tipi, yani T.Ramp (rampa zamanında) veya
I.Ramp (rampa endeksli).
Maksimum rampa zamanı: Evde sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından
ayarlanan maksimum rampa zamanı.
Min. Basınç: Minimum basınç.
Maks. Basınç: Maksimum basınç.

 Sonraki sayfaya geçmek için

düğmesine basın.
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Görüntülenen sayfa:

C.C. +: Comfort calibration +.
ve
sembolleri fonksiyonun evde
sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından etkinleştirildiğini gösterir.
IFL komutu: Akış kısıtlanmalı solunumda basınç yükselmesi komutu.
sembolü fonksiyonun evde sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından
etkinleştirildiğini gösterir.
Apn. maks. basınç: Apnede maksimum basınç değeri.
Basınç azalması: Basınç azalması, Hızlı veya Yavaş seçilebilir, evde sağlık
hizmeti sağlayıcısı tarafından ayarlanmıştır.

 Sonraki sayfaya geçmek için

düğmesine basın.

Adım 4: Ayarlanan hasta hatırlatmalarının
görüntülenmesi
Bu sayfa, ancak evde sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından filtre veya maske değişimi gibi sizin için bir
hatırlatma etkinleştirilmişse görüntülenir.


Görüntülenen sayfa:

Bu durumda, hatırlatma tarihi, ilgili hatırlatmanın karşısında belirtilir.

 Sonraki sayfaya geçmek için

düğmesine basın.

Adım 5: Saatin ayarlanması
Saati sadece cihaz bekleme konumundaysa ayarlayabilirsiniz.







Görüntülenen sayfa:



Değişen sayfa:
İstenilen
parametre
ayarına
erişmek için
gerektiği
sayıda ,basın

parametreye erişmek
düğmesine basın.

 Sayfa antetine dönmek için

veya

 Sonraki sayfaya geçmek için

düğmesine basın.
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Sağ veya sol ayar düğmelerini
kullanarak parametre değerini arttırın
veya azaltın
.
Ardından,
menüde
sonraki
için

düğmesine basın.
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Adım 6: Çeşitli ayarlar




Görüntülenen sayfa:





Değişen sayfa:

Eğer evde bakım hizmeti sağlayıcınız
size imkan tanıdıysa
sol veya sağ
ayar düğmelerine ardı ardına basılarak
dil seçilebilir.
Daha sonra, kontrasta erişmek için

İstenilen
parametre
ayarına
erişmek için
gerektiği
sayıda basın

düğmesine basın. Sağ veya sol
ayar düğmelerini kullanarak kontrastı
arttırın
veya azaltın
.
sembolü Auto ON fonksiyonunun
evde bakım hizmeti sağlayıcısı
tarafından
aktifleştiril-mediğini
gösterir.

Auto ON : Başlat/beklet düğmesine basmadan tedaviyi otomatik olarak başlatmayı sağlayan
fonksiyon.

 Sayfa antetine dönmek için
 Menüden çıkmak için

veya

düğmesine basın.

düğmesine basın.
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Diğer Bilgiler
Genel bilgiler menüsü
DreamStar™ Intro ve DreamStar™ Intro Evolve cihazlarında
Ekranda
sembolünü seçebilmek için, cihaz bekleme konumundayken sol ayar düğmesine
basın. Genel Bilgiler ekranı görüntülenir.


Görüntülenen sayfa:

Saat sayacı: Cihazın çalışma saati.
Toplam kullanım: Hastanın fiilen maske ile nefes alıp verdiği süre.
Oturum sayısı: Cihazda hafızaya alınmış çalıştırma/durdurma oturumlarının
sayısı.

 Sonraki sayfaya geçmek için

düğmesine basın.


Son oturum görüntülenir:

Gün: Son çalıştırma/durdurma oturumunun tarihi.
Toplam süre: Son oturumun toplam süresi.
Kullanım zamanı: Oturum sırasında hastanın fiilen maskeyle nefes alıp
verdiği süre.
Ortalama basınç: Son oturum süresince verilen ortalama basınç.

 Menüden çıkmak için başlat/beklet
Not:

düğmesine basın.

Oturum sayfasına ancak cihaz bekleme konumundayken ve en azından bir oturum kaydedilmişse
erişilebilir.

DreamStar™ Info, DreamStar™ Auto, DreamStar™ Info Evolve ve
DreamStar™ Auto Evolve cihazlarında
Cihaz bekleme konumundayken sol ayar düğmesine
seçilebilir. Genel Bilgiler menüsü görüntülenir.

basın; böylece ekrandan

sembolü


Görüntülenen sayfa:

Saat sayacı: Cihazın çalışma saati.
Toplam kullanım: Hastanın fiilen maske içinde nefes alıp verdiği süre.
Oturum sayısı: Cihazda hafızaya alınmış çalıştırma/durdurma oturumlarının
sayısı.

 Sonraki sayfaya geçmek için
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düğmesine basın.
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Son oturum görüntülenir:

Gün: Son çalışma/durdurma oturumunun tarihi ve saati.
Kullanım zamanı: Oturum sırasında hastanın fiilen maskeyle nefes alıp
verdiği süre.
Ortalama basınç: Oturum süresince uygulanan ortalama basınç.
Ortalama kaçak: Oturum sırasında maskedeki ortalama kaçak miktarı, OK, +,
++, +++, ++++ şeklinde görüntülenir.
A.H. indeksi: Obstrüktif apne ve hipopne indeksi.
Oturumun tarihi ve saati ekranın sağ üst tarafında görüntülenir.

Son 5 oturumun sayfaları, en yenisinden en eskisine doğru görüntülenir.

 Sonraki oturuma erişmek için sağ ayar düğmesine
 Menüden çıkmak için başlat/beklet
Not:

basın.

düğmesine basın.

Oturum sayfasına ancak en azından bir oturum kaydedilmişse erişilebilir.

Süresi geçmiş hasta hatırlatmaları
Bu fonksiyon DreamStar serisi tüm cihazlarda aynıdır.
Bir veya daha fazla süresi geçmiş hatırlatma olduğunda, ekranın sol alt tarafında yer alan bilgilere
erişim sembolü
zarf biçiminde yanıp sönen
sembolüne dönüşür.
Sembol hizasında bulunan düğmeye basılması, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi ilgili hatırlatmayı
veya hatırlatmaları listeleyen bir pencere açar.









Görüntülenen sayfa:
üzerine
basın

 Sayfa antetine dönmek için
 Menüden çıkmak için
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Değişen sayfa:
İstenen
hatırlatmalara
erişmek için
gerektiği
sayıda basın.

veya


Sağ
veya
düğmeleriyle
veya Hayır
verin.
Sonraki

sol
Evet

ayar
yanıtını

hatırlatmaya

geçmek
için
düğmesine basın.
düğmesine basın.

düğmesine basın.
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Oksijen Takviyesi ile kullanım
(opsiyonel)
UYARILAR







Oksijen kullanımı durumunda, sağlık ekibinin veya evde hizmet sağlayıcının talimatlarına daima uyun.
Oksijen kaynağını cihazın bir metreden daha uzağına yerleştirmek gerekir.
Oksijen kullanırken sigara içmeyin.
Cihazın hava girişinden oksijen takviyesi gerçekleştirmeyin.
Tedavi başlangıcı ve tedavi bitiş talimatlarını titizlikle uygulayın.
Oksijen takviyesi kullanıyorsanız, cihaz çalışmadığında oksijeni durdurun. Cihaz kapalıyken oksijen
takviyesine devam edilirse, hasta devresine verilen oksijen cihazda birikip alev alma riskine yol açabilir.
Maksimum oksijen akışı oranı 12 l/dk 'yi geçmemelidir.

DİKKAT
Sabit oksijen debisinde solunan oksijen yoğunluğu, basınç ayarlarına, sizin nefes almanıza, maske seçimine ve
kaçak miktarına göre değişir. Bu durum, sürekli pozitif basınç üreten cihazlarda görülür.

Oksijenli bir adaptörle kurulum (opsiyonel)
İlave oksijen verildiği durumlarda, cihazda oksijen birikmesini önleme amacına dönük özel bir valfle
donatılmış bir çekvalf kullanılması gerekir.
Bu çekvalf cihaz ile hasta devresi arasına takılmalıdır.
Bu çekvalfin kurulumu, temizlenmesi ve bakımı için imalatçının talimatlarına başvurunuz.

Tedavinin başlatılması ve durdurulması
1. Oksijenin DreamStar cihazına girmesini önlemek için, oksijen debisinin açılmasından önce cihazın
daima işleyiş halinde olması önemlidir.
2. Aynı şekilde, oksijenin cihaza girmesini önlemek için, DreamStar cihazını kapatmadan önce
oksijen debisinin durdurulması da önem taşır.
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Döner çıkış dirseğinin kullanılması
(opsiyonel)
22 mm çapında, 70 derece döner çıkış dirseği bağlandığı cihazın kullanım konforunu iyileştirmeye
dönük DreamStar™ gamına ait cihazların bir aksesuarıdır.
Çıkış dirseği bir taban aparatına sabitlenmiş dirsekli bir borudan oluşur ve dikey bir eksen etrafında
dönebilir().

Kurulum
DİKKAT
İlk kullanımdan önce döner çıkış dirseğini bir sonraki paragraftaki talimatlara uygun şekilde temizleyin.

Döner çıkış dirseğini yerine yerleştirmek için taban aparatını cihazın çıkış konektörüne bağlayın ve
döner dirsekli boruyu hasta devresinin bağlantı ucuna bağlayın ().

①

②

Hasta devresi
bağlantı ucu
Dirsekli bor

Döner çıkış
dirseği
Çıkış konektörü

Taban
aparatı

Aylık Temizlik
DİKKAT



Aşındırıcı deterjan kullanmayın.
Sterilize etmeyin.




Döner çıkış dirseğini cihazdan ve hasta devresinden ayırın.
Biraz su ve bir damla hafif deterjan ile nemlendirilmiş bir materyal ile (bez, kâğıt havlu) döner çıkış
dirseğinin dış kısmını temizleyin.
Bu işlemi yalnızca su ile hafifçe nemlendirilmiş yeni bir materyal (bez, kâğıt havlu) ile tekrarlayarak
deterjan izlerini giderin.
Kuru bir materyal (bez, kâğıt havlu) ile döner çıkış dirseğini tamamen silin.
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Temizleme ve Bakım
Bakım hakkında daha fazla bilgi için maskenizin ve solunum devrenizin kullanım talimatlarına bakın.
UYARI
Temizlemeden önce her zaman cihazı elektrik kaynağından çekin, cihazın solunum devresini ve haznesini ayırın.

DİKKAT



Amacına uygun temizlik malzemesi kullanın.
Aşındırıcı deterjanlar, telli süngerler veya sert kıllı fırçalar kullanmayın.

Günlük
Su haznesi (var ise)



Su haznesini boşaltınız ve temiz su ile durulayınız.
Kuruması için güneş ışığına bırakınız.

Haftalık
Su haznesi (var ise)


Hazneyi sökün.
o Cihazın haznesini çıkarın.
o Ortadaki tırnağa bastırarak kapağı açın ve geriye doğru döndürün .
o Üst bölümü haznenin tabanından ayırın.
o Haznedeki suyu boşaltın.
o İç boruyu çıkarmak için :
1.
2.

Klipse (A) hafifçe bastırın; böylece, sistem kilidinin tüpü (B) serbest bırakılır.
Kapaktan çıkarmak için, bir yandan bastırmaya devam edip, diğer tüpü hafifçe
kendinize doğru çekin.

①

②
Tutma alanı

İç boru
Üst bölüm

Conta
Orta dil
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Taban

A
B
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③




Haznenin  farklı parçalarını ılık su ve yumuşak bir deterjanla
yıkayın (örneğin, suda eritilmiş üç damla bulaşık deterjanı).
Deterjanı tamamen temizlemek için bol su içinde durulayın.
Kuruması için güneşten korunaklı bir alanda, süzülmeye bırakın.



Kuruduktan sonra hazneyi takın.



o
o
o

④

İç tüpü deliklerin içine sokun ve iyi oturduğundan emin
olun.
Kapağı hazne tabanına  yerleştirip, öne doğru eğin.
Tutma alanı üzerine bastırarak, hazneyi yerine kilitleyin.
Cihazdaki yerine yerleştirmeden önce hazneyi doldurun.

Not:



Haznenin bazı parçalarını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz (maksimum 60°C’de 2 saat boyunca).
Mikroorganizma gelişimine meydan vermemek için haznede su bırakmayın.

Haftalık



Filtre tutucuyu  kendinize doğru çekin; çıkacaktır .
Filtreyi, filtre tutucudan  çekin.

①

Filtre tutucu

②

③
Filtre tutucu

Filtre

Filtre
tutucu








Filtre ve filtre tutucuyu ılık su ve yumuşak bir deterjanla yıkayın (örneğin, suda eritilmiş bir damla
bulaşık deterjanı kullanarak).
Tüm deterjan artıkları temizlenecek biçimde durulayın.
Kurutun:
o Temiz emici bir bez arasına filtreyi koyup sandviç gibi bastırın; ardından, tamamen
kuruması için güneşe bırakın.
o Filtre tutucuyu kurumaya bırakın.
Kuruduktan sonra filtreyi tutucuya yerleştirin, sonra da cihazın arkasına takın. Yeterince kuru
olmayan filtreyi kullanmayın.
Kapağı veya hazneyi yerine takın.
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Aylık
Cihaz




Cihazın dışını, su içerisinde seyreltilmiş bir damla bulaşık deterjanı ile çok az nemlendirilmiş bez
veya kağıt havlu yardımıyla silin.
Deterjan kalıntılarını, bu defa yalnızca suyla çok az nemlendirilmiş bez veya kağıt havlu yardımıyla
tekrar silin.
Bir defa daha, kuru bir bez veya kağıt havlu yardımıyla cihazı tamamen kurulayın.

Hava giriş filtreleri:



İsteğe bağlı olarak önerilen ek ince filtre yıkanmaz. Ayda en az bir kez veya görünür biçimde
kirlenmişse daha sık değiştirilmelidir.
Yırtıldığında veya aşındığında veya cihazda hatırlatma görüntülendiğinde filtreleri düzenli olarak
değiştirin.

Hazne (varsa)




Hazne sökülüp yıkandıktan sonra, 15 dakika boyunca bir ölçü beyaz sirke ve 9 ölçü sudan oluşan
karışımın içine bırakın.
Sirkenin tamamen arınması için bol su içinde durulayın.
Kuruması için güneşe bırakın.
UYARILAR






Püskürtücü şekilde deterjan kullanmayın. Hava çıkışında, hava giriş filtresinde veya cihazın içinde zararlı
kalıntılar kalabilir; bu durum solunum yollarının tahrişine neden olabilir.
Hiçbir zaman %0,1 oran üzerinde renk açıcı sıvı konsantrasyonu kullanmayın. Örneğin: 200 ml (%2,6) renk
açıcıyı 5 litre soğuk suya karıştırın.
Hava giriş filtresinin mevcudiyetinden emin olmadıkça cihazı kullanmayın.
Cihazı yeniden prize takmadan önce ısıtıcı tablanın tamamen kuru olduğundan emin olun.
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Problemle karşilaşilmasi durumunda
Faydalı tavsiyeler
Problem

Olası neden

Öneri

Burnunuz soğuk.

Odanın ısısı çok düşüktür.
Verilen hava çok soğuktur.

Burnunuz akıyor.

Hava debisine ve
basınçlara reaksiyon.
Hava çok kuru.

Odanın sıcaklığını arttırın.
Sıcaklık kaybını azaltmak için devreyi bir örtü altına
yerleştirin.
Teknik ekip veya hekiminiz ile temas kurun.

Burnunuz veya
boğazınız
kurumuş veya
tahriş olmuş.

Haznede (mevcut ise) su
yok.

Burun, sinüsler
veya kulaklar
seviyesinde acılar.
Maske ile temasta
cildinizde
kızarıklık.

Gözlerin kuruması
veya tahriş
olması.
Cihazda çok sıcak
hava debisi var.

Çok yüksek
basınç hissi
dolayısıyla ortaya
çıkan rahatsızlık.

Ekranda cihazın
doğru basınç
vermediği
görülüyor.

Sinüs enfeksiyonu veya
burun rahatsızlığı.
Kayış çok sıkı veya uygun
boyda değil.
Maske bileşenlerine karşı
alerjik reaksiyon
Maskenin etrafında hava
sızıntı.
Hava giriş filtreleri kirli
olabilir. Hava girişi
tıkanmıştır.
Odanın sıcaklığı çok
yüksektir.
Cihazın basıncı.

DreamStar™ Auto veya
DreamStar™ Auto Evolve
AutoCPAP modunda
ayarlanmıştır.
Rampa aktiftir.
Pressure Alter fonksiyonu
CPAP modunda aktiftir.
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Cihazda nemlendirici hazne var ise nemlendirici
fonksiyonunu kullanın. İlgili cihaz ayarları
prosedürünün talimatlarına göre ısıtma gücünü
arttırın.
Haznede bulunan su seviyesini kontrol edin.
Gerekiyorsa, 8 sayfadaki "Cihazın standart
kurulumu" paragrafının talimatlarını izleyerek su
seviyesini tamamlayın.
Derhal hekiminizle temas kurun.

Kayışı ayarlayın. Değişik boyda maskeler denemek
için hekiminizle veya evde sağlık hizmeti
sağlayıcınızla görüşün.
Maske kullanımını durdurun. Hekiminizle veya evde
sağlık hizmeti sağlayıcısıyla görüşün.
Maskeyi
yeniden
yüzünüze
yerleştirin.
Hekiminizden veya evde hizmet sağlayıcıdan
değişik boylarda maskeler denemesini isteyin.
Duruma göre filtreleri temizleyiniz veya değiştirin
(bkz. başlık "Temizleme ve Bakım" (sayfa 31). Her
türlü çamaşırı veya giysiyi cihazdan uzaklaştırın.
Oda sıcaklığını aşağı seviyeye çekin. Cihazın her
türlü sıcaklık kaynağından uzakta olduğundan emin
olun. Hasta devresinin üzerini örtmeyin.
Basınca adapte olunması belirli bir zaman
alacaktır. Uyuyacağınız sırada rampa özelliğini
kullanın (bkz. Paragraf "Rampa fonksiyonu"
paragrafı (sayfa 13). Gevşeyin ve burnunuzdan
yavaşça nefes alın.
Cihaz tarafından verilen basıncın değiştiğini
hissettiğiniz takdirde cihazı kontrol ettirmek için
evde sağlık hizmet Sağlayıcınızla görüşün.
Basınç
seviyeleri
hekiminiz
tarafından
belirlenmiştir; sadece tıbbi reçeteyle değiştirilebilir.
Rampa göstergesinin görüntülendiğinden emin
olun. İlgili cihaz ayarı prosedürüne göre rampa
fonksiyonunu devre dışı bırakın.
Pressure Alter fonksiyonunu devre dışı bırakın.
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Problem

Olası neden

Öneri

Uyku apnesi
sendromunun
semptomlarının geri
dönmesi.

Cihaz doğru basınca
ayarlı değildir ya da
düzgün çalışmıyordur.
Fiziksel yapınız veya
basınç ihtiyaçlarınız
değişmiştir.

Evde sağlık hizmeti sağlayıcısından, cihazın
işleyişini kontrol etmesini isteyin.

DreamStar™ serisi
cihaz çalışmıyor
(ekranda hiçbir
görüntü yok).

Elektrik kablosu, besleme
girişine düzgün biçimde
bağlanmamış.
Elektrik yok.

Cihaz, kablo ve şebeke
bağlantıları kontrol edin.

Cihazın dahili sigortası
bozuk.
DreamStar™ serisi
cihaz düzgün
çalışmıyor ve arızalı
gibi görünüyor.

Çok yüksek oranda
elektro-manyetik
parazitler var.

Nemlendirici suyu
ısıtmıyor.
Isıtma gücü, 0’a
ayarlanmıştır.
Isıtıcı eleman arızalıdır.

Cihazın içine su
dökülmüş.
Hasta devresinde
veya maske
içerisinde su
damlacıkları var

Su haznesinde
beyaz kalıntılar
oluşuyor.
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Hekiminizle temas kurun.

prizi

arasındaki

Başka bir cihaz kullanın (örn. lamba, radyo vs.)
böylece prizde elektrik akımının mevcut olduğunu
kontrol edin.
Evde sağlık hizmeti sağlayıcıyla görüşün.
Cihazı, halojen lambalar, cep telefonları, vs. gibi
parazit kaynaklarından uzaklaştırın.

Cihaz pile bağlanmışsa, ısıtıcı nemlendirme
fonksiyonu kullanılamaz.
Cihazın ısıtıcı seviyesini 1 - 10 arasında ayarlayın.
Isıtıcı nemlendirici göstergesinin ekran üzerinde
görüntülendiğinden ve yanıp sönmediğinden
emin olun.
Gösterge yanıp sönüyorsa veya yoksa, evde
sağlık hizmeti sağlayıcıyla görüşün.
Cihazı prizden çıkarın ve en az 24 saat kurutun.
Cihazı yeniden prize takın ve düzgün çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.

Haznede (mevcut ise) su
seviyesi çok yüksek.
Özellikle kış mevsiminde,
birkaç su damlası olması
normaldir.
Aşırı su buharı
yoğunlaşması olmuş.
Musluk suyundan
kaynaklanan kireç izleri
söz konusu.

Su seviyesinin hazne içinde maksimumdan
yüksek olmadığından emin olun; aksi taktirde su
fazlasını boşaltın.
Cihazın ısıtıcı seviyesini en düşük düzeyde
ayarlayın.
Hasta devresini örtünüzün altından geçirin.
İzleri, bir sünger ve yumuşak deterjanla silin.
Hazneyi, bir ölçek beyaz sirkeden ve 9 ölçek
sudan oluşan bir solüsyonun içine daldırın; bkz.
"Temizleme ve Bakım" paragrafı (sayfa 31).
Musluk suyu ile bolca çalkalayın. Dış kısmı temiz
bir bez ile silin.
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Bilgi mesajları
Mesaj

Olası neden

Önerilen çözüm

MASKE TAKILI DEĞİL
ekranda görüntüleniyor.

Maske çıkmıştır.

Maske, solunum devresi ve cihaz arasındaki
bağlantıları kontrol edin. Bu mesaj doğru takılmış
maskenize soluduğunuzda veya başlat/beklet
düğmesine
veya rampa düğmesine
silinir. Aksi taktirde, makine 30 dakikanın sonunda
duracaktır.

ΚΑÇΑΚ : ++ (veya +++ Cihaz ciddi düzeyde
veya ++++)
ekranda bir kaçak teşhis eder.
görüntülenir.

Doğru bir ayar elde edene kadar maskenizi, maske
gövdesini veya kayışını ayarlayın. Ekranda ΚΑÇΑΚ
: OK görüntülenene kadar kaçak seviyesi
düşecektir.
Eğer hata devam ederse evde bakım hizmeti
sağlayıcınızla temasa geçin.

sembolü, hata
mesajıyla değişimli
olarak ekranın
ortasında yanıp
sönüyor.

Cihaz, bir işleyiş hatası
saptamıştır.

Cihazı her türlü elektrik kaynağından ayırın.
Yeniden elektrik kaynağına takın ve çalıştırın.
Problem devam ediyorsa, evde hizmet sağlayıcı ile
temas kurun.

sembolü, hata
mesajıyla değişimli
olarak ısıtıcı
nemlendiricinin ayar
sayfasının ortasında
yanıp sönüyor.

Cihaz, ısıtıcı
nemlendiricide bir
işleyiş hatası
saptamıştır.

Cihazı her tür güç kaynağından ayırın. Yeniden
takıp çalıştırın.
Problem devam ederse, evde sağlık hizmeti
sağlayıcıyla görüşün.
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Teknik özellikler
Cihazın performans verileri
Cihazın basınç aralığı:

Hasta tarafındaki bağlantı ucunda limitlenen
maksimum basınç:
Maksimum ayarlanabilir basınç:
Rampa süresi:

Basınç seviyesinin akustik ölçümü
ISO 80601-2-70:2015:
Hasta tarafı bağlantı ağzı:
Cihazın öngörülen kullanım ömrü:
Hava giriş filtreleri:

4 cmH2O - 20 cmH2O
0,5 cmH2O 'luk kademeler halinde ayarlanabilir
cihaz
30 cmH2O
20 cmH2O
0 - 45 dakika  1 dakika
Rampa süresi 5 dakikalık kademeler halinde
ayarlanabilir
30 dBA nemlendiricili
33 dBA nemlendiricisiz
22 mm çaplı konik rakor
5 yıl (günde 8 saatlik olağan kullanım
koşullarında)
Opsiyonel yüksek randımanlı filtre veya kullan
at HEPA filtre; bunlar 3 mikrondan küçük
partiküller için %90 etkindir.
Yüksek yoğunluklu köpük (tekrar kullanılabilir),
20 mikrondan büyük partiküllere karşı %90
etkin.

Değerler çevre sıcaklığı, basıncı ve nemine göre değişkendir.

Entegre nemlendiricinin performans verileri
Nemlendirme oranı:
Isıtma süresi:
Debiye bağlı olarak basınç düşüşü:
Hazne uyumluluğu:
Maksimum hizmet basıncı:
Solunum devresi çıkışında havanın en yüksek
sıcaklığı:

> 10 mg H2O/l maksimum ayarda (< 60 l/dak
kaçak ile).
< 45 dakika
1 l/sn akışta 0,59 cmH2O
Döner çıkış dirseği ile 1 l/sn akışta 0,73 cmH2O
14,2 ml/kPa (boş hazne)
12,2 ml/kPa (dolu hazne)
20 cmH2O
43°C

Değerler çevre sıcaklığı, basıncı ve nemine göre değişkendir.
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Nemlendirici ve cihazın kullanım koşulları
Basınç aralığı:
Sıcaklık:
Bağıl nem:
Yükseklik aralığı:

730 hPa ile 1060 hPa arası
+5°C ile +40°C nemlendirici olmadan
+5°C ile +35°C nemlendiriciyle
yoğunlaşmasız %10 ile %95 arası
0  2 700 m (yaklaşık)

Nakliye ve saklama koşulları
Basınç aralığı:
Sıcaklık:
Bağıl nem:

500 hPa ile 1060 hPa arası
-20°C ile +60°C arası
% 95’e kadar yoğunlaşmasız

Cihazın elektriksel özellikleri
Çıkarılabilir elektrik kablosu ile birlikte evrensel dahili elektrik beslemesi (ülkeye göre farklı priz).
Giriş gerilimi:
100 - 240 VAC (-%15, +%10), 50/60 Hz
Harcanan maksimum güç:
Maksimum ayarda 100VA *.
4 mm’lik bir kaçakla cmH2O’da çekilen akım:
130 mA etkin (230 VAC).
DC güç kaynağı (13 V)
İzin verilen gerilim aralığı: 13V (-15%, +25%).
*Harcanan güç kullanılan cihaza göre değişir. En yüksek tüketime sahip cihaz ısıtıcı nemlendirici fonksiyonu
etkinleştirilmiş DreamStar™ Auto Evolve’dur.

Fiziksel Özellikler
Boyut (Derinlik x Genişlik x Yükseklik):
Taşıma çantası boyutları
(Derinlik x Genişlik x Yükseklik):
Ağırlık:
Çalışma hacmi (haznede minimum gaz hacmi):
Su haznesinin kullanılabilir hacmi:
Maksimum sıvı düzeyi:

200 x 230 x 120 mm hazneli (yaklaşık)
260 x 350 x 150 mm (yaklaşık)
1,5 kg hazneli (yaklaşık)
1,4 kg kapaklı (yaklaşık)
811 ml
300 ml
Hazne üzerinde belirtilir

CE Sembolü
DreamStar™ Intro, DreamStar™ Intro Evolve : 2011
DreamStar™ Info, DreamStar™ Info Evolve : 2011
DreamStar™ Auto, DreamStar™ Auto Evolve : 2011.
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Yönetmelik gerekleri
Bu tıbbi ekipmanla ilgili riskler, özellikle küresel artık riskle ilgili olarak ISO 14971:2012 standardına
göre değerlendirilmiştir.
DreamStar™ ürünü cihazları aşağıdaki standartlara uygundur.
 2007/47/CE sayılı Avrupa Direktifiyle değiştirilen Avrupa Parlamentosu’nun ve Konsey’in tıbbi
cihazlarla ilgili 93/42/CEE sayılı Direktifi
 Avrupa Parlamentosu’nun ve Konsey’in elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli
maddeleri kısıtlanması (RoHS) ile ilgili 2011/65/AB sayılı Direktifi
 Avrupa Parlamentosu’nun ve Konsey’in elektrikli ve elektronik ekipman atıkları ile ilgili 2012/19/AB
sayılı Direktifi
 CEI 60601-1:2012: Tıbbi elektrikli ekipman. Bölüm 1: Genel temel güvenlik ve gerekli performans
gereksinimleri
 CEI 60601-1-2:2014: Tıbbi elektrikli ekipman – Bölüm 1-2: Genel temel güvenlik ve gerekli
performans gereksinimleri - Yardımcı Standart: Elektromanyetik bozulmalar – Gereksinimler ve
testler
 ISO 80601-2-70:2015: Tıbbi elektrikli ekipman – Bölüm 2-70: Uyku apnesi solunum tedavisi
ekipmanlarının temel güvenlik ve gerekli performansı için özel gereksinimler
 ISO 80601-2-74:2017: Tıbbi elektrikli ekipman – Bölüm 2-74: Solunum nemlendirici ekipmanların
temel güvenlik ve gerekli performansı için özel gereksinimler

Kullanım ömrü sonunda cihazın atılması
Avrupa Birliği'nde bu cihaz 2012/19/AT Yönergesi'nde tanımlandığı şekilde elektrikli ve elektronik bir
donanım parçası olarak kabul edilmekte ve üzeri çizilmiş çöp konteyneri sembolü (Sayfa 7'da "Cihaz
üzerindeki semboller" paragrafına bakınız) ile gösterildiği gibi atım için evsel atıklardan ayrı olarak
toplanması ve işlenmesi gerekmektedir.
Diğer ülkelerde, bu cihaz aşağıdaki yerel yönetmeliklere göre işlenmelidir.
Cihazın kullanım ömrü sonunda uygun olmayan atımı çevreye zarar verebilir.
Ev bakım ürünleri tedarikçisinizle iletişime geçin.
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