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Înainte de pornire
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza dispozitivul astfel încât să înţelegeţi
pe deplin limitările acestuia.

Instrucţiuni de siguranţă
AVERTISMENT
























În acest manual, simbolul
acesta semnalează riscul
de vătămare sau accident
pentru dvs. sau alte
persoane.

Utilizaţi dispozitivul EcoStar Info sau
EcoStar Auto pentru scopul prevăzut în
acest manual. Recomandările prezentate în
acest manual nu înlocuiesc instrucţiunile
furnizorului de îngrijiri la domiciliu.
Aparatul nu este conceput să furnizeze
asistenţă pentru funcţiile vitale.
Dispozitivul va fi utilizat cu circuitele,
măştile şi accesoriile recomandate de un
medic sau oferite de către furnizorul de
îngrijire la domiciliu.
Verificati
daca
instrucţiunile de utilizare pentru fiecare
accesoriu se află în pachet şi citiţi-le cu
atenţie.
Când este necesară o mască facială,
utilizaţi întotdeauna o mască echipată cu o
supapă anti-asfixie.
Dacă suspectaţi că aparatul sau unul dintre
accesorii este defect, deteriorat sau nu
funcţionează corect, contactaţi furnizorul
dvs. de îngrijiri la domiciliu.
Utilizaţi dispozitivul numai cu modulul de
alimentare furnizat impreuna cu aparatul.
Nu încercaţi să deschideţi, demontaţi sau
modificaţi aparatul. Întreţinere acestui
echipament va fi asigurată exclusiv de
personal calificat. Contactaţi furnizorul dvs.
de îngrijiri la domiciliu.
Dacă dispozitivul este conectat la o bază cu
mai multe prize, atunci o bază suplimentară
cu mai multe prize sau un cablu prelungitor
nu se va conecta la sistem.
În timpul tratamentului, numai unul dintre
accesoriile oferite de către furnizorul de
servicii de îngrijire la domiciliu va fi
racordat la conectorul USB.
Dacă este necesar, aparatul poate fi
detaşat de la reţeaua electrică prin
deconectarea
cablului
de
alimentare.
Asiguraţi-vă că cablul de alimentare este
accesibil.
Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă orizontală
stabilă într-un mediu curat şi uscat. Ţineţi
dispozitivul la distanţă de surse de apă.
Nu lăsaţi dispozitivul la îndemâna copiilor şi
animalelor de companie.
În cazul unei surse suplimentare de oxigen,
respectaţi cu scrupulozitate instrucţiunile de
siguranţă pentru utilizarea de oxigen.
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Odată ce masca este montată, asiguraţi-vă că
dispozitivul produce un flux de aer. În caz
contrar, scoateţi imediat masca şi contactaţi
furnizorul dvs. de îngrijiri la domiciliu.



Fiţi atent să nu obstrucţionaţi orificiul de
evacuare a aerului, sau orice altă deschidere a
dispozitivului
sau
circuitului
respirator,
accidental sau intenţionat. Evitaţi acoperirea
dispozitivului sau plasarea acestuia prea
aproape de un perete. Nu introduceţi lichide sau
obiecte în conducta de evacuare a aerului.
Nu blocaţi duza de expiraţie a măştii, care
permite aerului să fie expulzat continuu şi
reduce la minim re-inhalarea de dioxid de
carbon. Când dispozitivul CPAP este activat şi
funcţionează
corect,
aerul
proaspăt
din
dispozitivul CPAP iese din aerul expirat prin
gaura de aerisire de pe interfaţă. Cu toate
acestea,
atunci
când
dispozitivul
nu
funcţionează, insuficient aer proaspăt este
produs in mască, prezentând un risc de reinhalare a aerului expirat, care, în anumite
împrejurări, ar putea determina un risc de
sufocare în câteva minute.
La presiuni CPAP mai mici, debitul prin portul de
expiraţie poate fi inadecvat pentru a goli tot
gazul expirat din furtun. Poate exista, de
asemenea, riscul de re-inhalare.
Nu lăsaţi bucăţi lungi de tubulatură neutilizate
pe pat, pentru a împiedica înfasurarea în jurul
capului sau gatului în timp ce dormiţi.
Dacă dispozitivul prezintă o pierdere de putere
sau o defecţiune, îndepărtaţi masca.









ATENȚIE





În acest manual, acest lucru
indică faptul că există
posibilitatea producerii unor
pagube materiale ale acestui
dispozitiv sau oricărui alt
dispozitiv.

Dispozitivul EcoStar Info sau EcoStar Auto nu
poate fi utilizat fără prescripţie medicală. În nici
un caz nu ar trebui să încercaţi să reglaţi aceste
setări prescrise fără acordul echipei medicale.
Deoarece acesta este un dispozitiv electric
medical, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile de
instalare
cu
privire
la
compatibilitatea
electromagnetică, indicate de furnizorul dvs. de
îngrijiri la domiciliu.
Ca toate dispozitivele electrice medicale,
dispozitivul este vulnerabil la interferenţele
produse
de
echipamentul
portabil
de
comunicare cu radiofrecvenţă (telefoane fără fir,
WiFi)
care
ar
putea
fi
plasate
în
apropiere,cuexcepţia accesoriilor autorizate.
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Dacă aparatul este utilizat cu umidificatorul
cu încălzire GoodKnight H2O:

Consultaţi instrucţiunile de siguranţă din
manualul de utilizare pentru umidificatorul
dumneavoastră.

Adăugarea unui alt tip de umidificator poate
afecta performanţa aparatului.

Scopul de utilizare
Dispozitivele EcoStar Info şi EcoStar Auto sunt
dispozitive de presiune pozitivă indicate pentru
tratamentul Sindromului de apnee în somn de tip
obstructiv (SASO) la pacienţii cu greutate peste 30
kg (66 livre). Acestea pot fi folosite la domiciliu sau
într-un centru de somn.
Aparatul poate fi folosit cu umidificatorul
GoodKnight H2O dacă o reţetă pentru umidificare
încălzită a fost adăugată la tratamentul pacientului.
Umidificatorul de încălzire este proiectat pentru
încălzire şi pentru creşterea umidităţii aerului livrat
pacientului prin dispozitivul de presiune continuă
pozitivă a căilor respiratorii.

Contraindicaţii

Efecte adverse
Vă rugăm să contactaţi dvs. furnizorul de
servicii medicale dacă apar următoarele
simptome atunci când utilizaţi aparatul: dureri
toracice neobişnuite, dureri de cap severe,
creştere de dispnee, uscare a căilor respiratorii
sau uscăciune nazală, sensibilitatea pielii, nas
înfundat sau sângerări, disconfort sau dureri în
urechi sau sinusuri, somnolenţă în timpul zilei,
balonare,
modificări
ale
dispoziţiei,
dezorientare, iritabilitate sau pierderea
memoriei.

Verificarea componentelor
Aparatul
este
componente:

livrat

 Modul de alimentare
cu putere specifică

 Cutie de transport

cu

următoarele

 Filtru de aspiraţie
a aerului

 Tuburi flexibile

 Manualul pentru
pacient

Studiile au arătat că folosirea presiunii pozitive a
căilor respiratorii este contraindicată pentru
anumiţi pacienţi cu una dintre următoarele
afecţiuni pre-existente:

De asemenea, acesta poate fi folosit cu
următoarele accesorii opţionale. Pentru mai
multe informaţii despre accesorii disponibile,
contactaţi furnizorul dvs. de servicii medicale la
domiciliu. Atunci când utilizaţi accesoriile,
urmaţi instrucţiunile furnizate.

 Emfizem pulmonar bulos sever sau emfizem

 GoodKnight H2O

anterior complicat de pneumotorax.

 Pneumotorax
 Pneumoencefal, traumatism sau intervenţii

 Cablu brichetă

umidificator de
încălzire

 Filtru fin

chirurgicale recente cu sechele ale fistulei
cranio-nazo-faringiene.

 Insuficienţă

cardiacă decompensată sau
hipotensiune arterială, în special în cazul
volumului scăzut de sânge sau aritmiei
cardiace.

 Deshidratare.
 Epistaxis masiv sau antecedente de epistaxis
masiv, hemofilie.

 Sinuzită acută, otită sau membrană timpanică
perforată.

 Traheoctomie.
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Descrierea mecanismului
Dispozitivul EcoStarInfo sau EcoStar Auto este alimentat de un modul de alimentare extern de energie
electrică şi vine însoţit de accesorii specifice

Imagini ale dispozitivului

1

2

3

4

2

3

4

1

Afişaj

acest lucru permite informaţii cum ar fi presiunea livrată şi setările
aparatului sau vizualizarea ceasului.

2

Buton de acces la
informaţii

acest lucru permite accesul la diverse informaţii despre dispozitiv.

3

Buton contact

acest lucru permite dezactivarea contactului de presiune. Este de asemenea
folosit pentru a reduce
valoarea parametrilor în setările dispozitivului.

4

Buton pornit/oprit

acest lucru permite pornirea sau oprirea dispozitivului. Este de asemenea
folosit pentru a creste
valoarea parametrilor în setările dispozitivului.

5
5

Conector ieşire
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evacuare de aer la care este conectată tubulatura.
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6

7

8
6
7
8

Cablu serial / conector
mini USB
Conector alimentare

este folosit de medicul dvs. sau de furnizorul de îngrijiri la domiciliu.

Filtru de aspiraţie a
aerului

previne intrarea prafului în dispozitiv şi a fluxul de aer.

acest lucru permite dispozitivului să fie alimentat de modulul de alimentare
de curent sau de la un acumulator extern.

Simbolurile de pe aparat
Simbol

Descriere

Simbol

Simbolul Buton pornit/oprit
Simbol pentru creşterea
parametrului afişat pe ecran.

Descriere
Simbolul buton Rampa.

valorii

Simbol pentru reducerea valorii
parametrului afişate pe ecran.

Simbol buton de acces la informaţii

Simbol bornă de ieşire.

Dispozitivul este protejat împotriva
pătrunderii corpurilor solide mai mari
de 12 mm şi împotriva scurgerii
picăturilor de apă.

La finalul duratei sale de viaţă,
dispozitivul va fi eliminat separat de
deşeurile menajere.
Pentru
mai multe
informaţii,
consultaţi "Eliminarea aparatului la
sfârşitul duratei de viaţă" pagina 22.:

Dispozitiv Clasa II.

Dispozitiv tip BF.

Alimentarea cu curent continuu 13 V.

Curent continuu

Dispozitivul respectă cerinţele din
Directiva Europeană 93/42/CE privind
dispozitivele medicale.

Avertizare
specifică
(consultaţi
"Instrucţiuni de siguranţă" pagina 3).

Consultaţi manualul de utilizare.

Înregistrare şi redare.

Se va păstra uscat.
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Instalare
Instalarea standard a
dispozitivului

Instalarea umidificatorului
GoodKnight H2O

1. Conectaţi capătul tubulaturii la conectorul de
ieşire a dispozitivului (punctul 5 din Imaginea
2 pagina 6).

Consultaţi manualul utilizatorului privind
umidificatorul GoodKnight H2O pentru a pregăti
şi realiza instalarea dispozitivului.
Apoi continuaţi etapele de la 2 până la 5 din
procedura standard de instalare.

Instalare pentru utilizare cu
cablul pentru brichetă
Dispozitivul EcoStar Info sau EcoStar Auto poate
fi alimentat de la priza de brichetă utilizând
cablul opţional special conceput în acest scop.
2. Pregătiţi masca astfel cum este descris în
instrucţiunile de utilizare incluse cu masca.
3. Conectaţi masca la capătul liber al circuitului
pacientului.
4. Conectaţi cablul sursei de curent modulului
la conectorul de alimentare pe partea din
spate a dispozitivului (punctul 7 de la
Imaginea 3 pagina 6) şi modulul de
alimentare cu curent la priza de alimentare.
5. Este afişat "SEFAM", urmat de ecranul de
aşteptare care arată ora. Dispozitivul este
gata să funcţioneze.

EcoStar Info, EcoStar Auto

Pentru aceasta conectaţi un capăt al cablului
brichetei la conectorul de alimentare din partea
din spate a dispozitivului (elementul 7 de la
Imaginea 3 pagina 6) şi celălalt capăt direct la
priza brichetei.
ATENȚIE


Nu utilizaţi un cablu de brichetă altul decât
cel prevăzut cu dispozitivul.



Utilizaţi numai o sursă de alimentare cu CC
de 13-volţi şi respectaţi polaritatea corectă a
conexiunii (+ şi -).

Instalare  7

Utilizare
Începerea tratamentului

Întreruperea tratamentului

1. Puneţi masca în conformitate cu instrucţiunile
incluse cu masca.

1. Dacă utilizaţi un umidificator de încălzire,
opriţi-l în conformitate cu instrucţiunile
incluse cu umidificatorul. Întotdeauna
deconectaţi umidificatorul înainte de
oprirea aparatului.

În cazul în care este folosită o mască cu orificiu
de expiraţie, acesta include o gaură prin care
gazele expirate vor fi expulzate şi nu vor fi reinhalate.
Dacă masca nu are un orificiu de expiraţie,
medicul dumneavoastră trebuie să vă ofere un
accesoriu pentru expulzarea aerului cât mai
aproape posibil de nas.
2. În cazul în care caracteristica Auto ON a fost
activată de către furnizorul dumneavoastră de
îngrijire la domiciliu, aparatul va porni automat
în timpul primei respiraţii în mască.
În caz contrar, apăsaţi butonul
începe tratamentul.

pentru a

Presiunea livrată este afişată pe ecran.

2. Scoateţi masca.
3. Apăsaţi butonul pornit/oprit
pentru
a opri dispozitivul. Dispozitivul intră în
modul aşteptare şi afişează ora. Puteţi
scoate apoi cablul modulului sursei de
alimentare de la priza de curent.

Transportul dispozitivului
Scoateţi din priză modulul de alimentare de
curent şi deconectaţi accesoriile dispozitivului.
Puneţi-le cu dispozitivul în cutia de transport.
ATENȚIE
Deconectaţi dispozitivul de la umidificatorul
de încălzire GoodKnight H2O şi goliţi camera
de
apă
înainte
de
deplasarea
sau
transportarea ansamblului, pentru a elimina
orice risc de introducere a apei în dispozitiv,
cauzând astfel daune ireversibile.

Caracteristicile disponibile

Notă:
Simbolul
afişează numai când funcţia de
Rampa este activată.

3. Dacă utilizaţi un umidificator de încălzire,
porniţi-l în conformitate cu instrucţiunile
incluse cu umidificatorul.
4. Simbolurile care pot fi afişate pe ecran sunt
rezumate în tabelul intitulat "Descrierea
simbolurilor afişate pe ecran" pagina 9.
AVERTISMENT
După o întrerupere a alimentării cu curent,
aparatul va relua acelaşi mod (pornit/oprit) care a
fost înainte de deconectare.

Dispozitivul EcoStar Info funcţionează în mod
continuu, în timp ce EcoStar Auto funcţionează
în modul constant (CPAP) sau modul automat
(Auto-CPAP). Ambele dispozitive înregistrează
datele de conformitate.

Caracteristică de deconectare a
măştii
Dacă eliminaţi masca, aparatul comută
automat la presiune scăzută. Aparatul va fi
readus la presiune normală, atunci când
reconectaţi masca sau dacă apăsaţi unul dintre
cele trei butoane. În caz contrar, se va opri
după 30 de minute.
Această caracteristică poate fi folosită pe timp
de noapte în cazul în care trebuie să vă daţi jos
din pat.
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Accesarea informaţiilor de
pe dispozitiv

Caracteristică de calibrare a
confortului
Caracteristica de calibrare a confortului disponibilă
pe dispozitiv îşi propune să crească presiunea
tratamentului în timpul inspiraţiei şi să o scadă în
timpul expirării pentru a face ca respiraţia să fie
mai confortabilă în timpul tratamentului. Acesta
poate fi activat în timpul Rampei sau continuu de
către medic sau furnizorului de îngrijiri la domiciliu.

Cele trei butoane prezentate în interfaţa cu
utilizatorul, permit accesarea informaţiilor de
pe dispozitiv şi sunt folosite pentru a modifica
valoarea parametrilor pentru anumite setări.

Funcţie de Rampă
Dacă este activată de către furnizorul de îngrijire la
domiciliu, functia Timp de Rampă permite o
creştere progresivă a presiunii pentru a vă ajuta să
adormiţi: tratamentul începe la o presiune redusă
numită presiune de confort, apoi presiunea creşte
până la presiunea de tratament. În modul AutoCPAP, permite temporizarea comenzilor pentru a
ridica sau coborî presiunea.
Functia de Rampă indexat (Indexed Ramp) vă
permite, de asemenea, să începeţi tratamentul la
presiunea de confort, apoi să creşteţi presiunea în
modul CPAP sau activarea Auto-CPAP imediat ce
dispozitivul începe să detecteze
evenimente
respiratorii care indică faptul ca dormiţi.

Parametrii accesibili pe ecran atunci când
aparatul este în asteptare (stand-by) sau
modul de operare sunt:

 parametrii dispozitivului referitoare la
tratamentul dvs.

 setări generale, cum ar fi ora
 date de conformitate.

Descrierea unei pagini de ecran
Fiecare ecran al meniului setărilor pacientului
include:

 o secţiune superioară indică valoarea
parametrului afişat

1. Apăsaţi pe butonul de pornire / oprire
pentru a activa functia de Rampă; este afişat
indicatorul Rampa

.

Notă:
În cazul în care timpul de Rampa sau timpul
de aşteptare este setat la zero, funcţia de
Rampă este dezactivată.

 o secţiune inferioară, care include diverse
simboluri, care indică dacă aparatul este
pornit sau oprit, precum şi
natura
parametrului afişat (a se vedea tabelul
intitulat "Descrierea simbolurilor afişate
pe ecran" pagina 10).

2. Apăsaţi butonul pornit/oprit
pentru a
opri funcţia de Rampă. Doriţi să îl reactivaţi
prin oprirea şi repornirea dispozitivului cu
ajutorul butonului de pornire / oprire

EcoStar Info, EcoStar Auto

.
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Accesul la parametrii dispozitivului
Afişajul permite vizualizarea informaţiilor din setările dispozitivului. Informaţiile sunt disponibile dacă
dispozitivul este în modul de aşteptare sau de funcţionare.

Pentru a accesa setările aparatului:

apăsaţi butonul de acces la informaţii
secundă.

Pe ecranul pe care apare:



simbolul sau
simbolul arată dacă dispozitivul
este în starea de aşteptare sau de exploatare.



simbolul indică faptul că parametrul afişat poate fi
modificat. Ridicaţi valoarea parametrului prin

timp de o

apăsarea butonului de pornire/oprire
coborâţi-o cu ajutorul butonului de contact

Pentru a accesa alte date (urmatoare) :

apăsaţi butonul de acces la informaţii

.

Pentru a ieşi din meniul de setări :

apăsaţi butonul de acces la informaţii

.

sau
.

Afişajul va indica ora (în modul de aşteptare) sau
presiunea prescrisă (în modul de funcţionare).
Notă:
Ieşirea din meniurile de setare a parametrului se produce în mod automat, dacă nu apăsaţi niciun buton
timp de 30 de secunde.

Descrierea simbolurilor afişate pe ecran
Simbol

Descriere

Simbol

Descriere

Mod de asteptare (standby)

Mod de funcţionare

Funcţie rampa

Simbol presiune

Simbol de timp

Simbol de conformitate

Parametru reglabil

Versiune software

Mesaj de informare

Mesaj de eroare

Notă:
Dispozitivul EcoStar Info sau EcoStar Auto este indicat în modul standby în secvenţa de acces la setări de
mai jos şi toate valorile afişate sunt date cu titlu de exemplu.

10  Accesarea informaţiilor de pe dispozitiv

EcoStar Info, EcoStar Auto

Setarea dispozitivului EcoStar Info
1

2

Apăsaţi

Apare acest ecran:

Nivel de presiune stabilit de medic (corespunzător cu
presiunea prescrisă atunci când aparatul funcţionează).

pentru o
secundă.
3
Apăsaţi

4
Apare acest ecran:
Rampa selectată de către furnizorul de îngrijiri la
domiciliu: time ramp (tr) (timp de contact) sau indexed
ramp (ir) (contact indexat).

5
Apăsaţi

6
Apare acest ecran:
Timpul de rampă (intervalul de timp de care are nevoie
dispozitivul să ajungă la presiunea prescrisă, atunci când,
porneşte de la presiunea de confort si este selectat
timpul de rampă; în caz contrar acest parametru nu este
afişat).
simbolul indică faptul că puteţi creşte sau scade
valoarea afişată folosind butonul

7

8

Apăsaţi

Apare acest ecran:

sau

.

Presiune Confort (nivel de presiune produs de dispozitiv
atunci când funcţia de Rampă porneşte).
simbolul indică faptul că puteţi creşte sau scade
valoarea afişată folosind butonul
9

10

Apăsaţi

Apare acest ecran:

sau

.

Auto ON activat (1) sau dezactivat (0) de către furnizorul
dumneavoastră de îngrijiri la domiciliu.
Această

funcţie

permite

pornirea

tratamentului fără apăsarea butonului
11

12

Apăsaţi

Apare acest ecran:

automată

a

.

Calibrare confort activat (1) în timpul rampei ( ) sau
continuu sau dezactivat (0) de către furnizorul dvs. de
îngrijiri la domiciliu.
EcoStar Info, EcoStar Auto
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13

14

Apăsaţi

Apare acest ecran:
Calibrarea pneumatică selectată de către furnizorul de
îngrijiri la domiciliu: 22 (tuburi cu diametru de 22 mm,
standard), 15 (tuburi cu diametru de 15 mm), HH
(umidificator), SP (calibrare specifică prezentă) sau -(calibrare specifică absentă).
Valoarea afişată pe dreapta de mai jos reprezintă
diametrul circuitul pacientului folosit cu umidificatorul de
încălzire.

15

16

Apăsaţi

Apare acest ecran:
Contor timp (timpul de funcţionare a dispozitivului).
Valoarea afişată în partea dreaptă jos reprezintă
minutele.

17
Apăsaţi

18
Apare acest ecran:

Contor conformitate (timpul în care aţi utilizat efectiv
dispozitivul). Valoarea afişată în partea dreaptă jos
reprezintă minutele.
19
Apăsaţi

20
Apare acest ecran:
Selectarea racordului RS232 pentru un modul extern (un
modem de exemplu); acesta poate fi activat (1) sau
dezactivat (0) de furnizorul de îngrijire la domiciliu.

21
Apăsaţi

22
Apare acest ecran:

Versiunea de software integrată a dispozitivului.

Apăsaţi butonul de acces la informaţii

12  Setarea dispozitivului EcoStar Info

din nou pentru a ieşi din meniul de setări.
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Setarea dispozitivului EcoStar Auto
1
Apăsaţi

2
Apare acest ecran:
Modul de operare a dispozitivului

pentru o
secundă.

CPAP: aparatul oferă un nivel constant de presiune.
sau
APAP: aparatul funcţionează în mod automat (AutoCPAP) şi reglează presiunea pentru a se potrivi cu
starea de necesitate a dumneavoastră.

3
Apăsaţi

4
Apare acest ecran:
Nivelul de presiune setat al aparatului.
În modul CPAP, se afişează numai o singură valoare.
În modul APAP, două valori de presiune pot fi
vizualizate succesiv apăsând de fiecare dată butonul
.

Presiune maximă

Presiune minimă

5
Apăsaţi

6
Apare acest ecran:
Functia Rampa selectată de către furnizorul de îngrijire
la domiciliu: time ramp (tr) (timp de rampă) sau
indexed ramp (ir) (Rampa indexat).

7
Apăsaţi

8
Apare acest ecran:
Ramp time (timpul de contact în modul CPAP) sau
latency time (timpul de aşteptare în modul APAP)
atunci când rampa este selectată, în caz contrar, acest
parametru nu este afişat.
simbolul indică faptul că puteţi creşte sau scade
valoarea afişată folosind butonul

EcoStar Info, EcoStar Auto

sau

.
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9

10

Apăsaţi

Apare acest ecran:
Presiune Confort (nivel de presiune produs de dispozitiv
atunci când funcţia de Rampă porneşte).
Simbolul indică faptul că puteţi creşte sau scade
valoarea afişată folosind butonul

11

12

Apăsaţi

Apare acest ecran:

sau

.

Auto ON activat (1) sau dezactivat (0) de către furnizorul
dumneavoastră de îngrijiri la domiciliu.
Această funcţie permite pornirea automată a
tratamentului fără apăsarea butonului
13
Apăsaţi

.

14
Apare acest ecran:
Calibrare confort activat (1) în timpul contactului ( ) sau
continuu sau dezactivat (0) de către furnizorul dvs. de
îngrijiri la domiciliu.

15
Apăsaţi

16
Apare acest ecran:
Calibrare pneumatică selectată de către furnizorul de
îngrijiri la domiciliu: 22 (tuburi cu diametru de 22 mm,
standard), 15 (tuburi cu diametru de 15 mm), HH
(umidificator), SP (calibrare specifică prezentă) sau-(calibrare specifică absentă).
Valoarea afişată pe dreapta de mai jos reprezintă diametrul
circuitul pacientului folosit cu umidificatorul de încălzire.

17
Apăsaţi

18
Apare acest ecran:
Comandă pe limitarea fluxului, disponibil numai în modul
APAP.
Comanda este activată (1) sau dezactivată (0) de către
furnizorul dumneavoastră de îngrijire la domiciliu.

19

20

Apăsaţi

Apare acest ecran:
Viteza de scădere a presiunii, disponibil numai în modul
APAP.
Viteza lentă (S) sau viteză rapidă (F) este setată de către
furnizorul de îngrijiri la domiciliu.

14  Setarea dispozitivului EcoStar Auto
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22
Apare acest ecran: ecran:

21
Apăsaţi

Presiune maximă la comandă apnee, setată de către
furnizorul de îngrijiri la domiciliu şi disponibilă numai
în modul APAP.
24
Apare acest ecran:

23
Apăsaţi

Contor timp (timpul de funcţionare a dispozitivului).
Valoarea afişată în partea dreaptă jos reprezintă
minutele.
26
Apare acest ecran:

25
Apăsaţi

Contor conformitate (timpul în care aţi utilizat efectiv
dispozitivul). Valoarea afişată în partea dreaptă jos
reprezintă minutele.
28
Apare acest ecran:

27
Apăsaţi

Selectarea racordului RS232 pentru un modul extern
(un modem de exemplu); acesta poate fi activat (1)
sau dezactivat (0) de furnizorul de îngrijiri la domiciliu.
29

30

Apăsaţi

Apare acest ecran:

Versiunea de software integrată a dispozitivului.

Apăsaţi butonul de acces la informaţii

din nou pentru a ieşi din meniul de setări.

La ieşirea din meniul de setări, ecranul revine la unul dintre cele două ecrane indicând starea dispozitivului:
Dispozitivul este în standby.

EcoStar Info, EcoStar Auto

Dispozitivul este în funcţiune.
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Setarea ceasului
Puteţi seta ora numai când dispozitivul este în modul de asteptare (standby).
1
Apăsaţi

2
Apare acest ecran:

timp de 2
secunde,

Odată ce butoanele sunt eliberate, simbolul
de reglare apare sub oră, iar litera h clipeşte
. Puteţi modifica ora afişată folosind

apoi
ţineţi apăsat,
apăsaţi

butonul

sau

.

.
3

4

Apăsaţi

Apare acest ecran:

Simbolul de minut min clipeşte intermitent
la rândul său. Puteţi seta minutele urmând
aceeaşi procedură ca şi pentru oră.

Apăsaţi butonul de acces la informaţii

16  Setarea ceasului

pentru a ieşi din meniu.
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Utilizare cu adaos de oxigen
(opţional)
AVERTISMENTE


Atunci când se utilizează oxigen, urmaţi
întotdeauna instrucţiunile echipei medicale
sau ale furnizorului de îngrijire la domiciliu.
Sursa de oxigen trebuie aşezată la distanţă
de peste un metru faţă de dispozitiv.

Instalarea cu un adaptor de
oxigen (opţional)
În cazul alimentării suplimentare cu oxigen,
trebuie să utilizaţi o supapă proiectată pentru a
preveni acumularea de oxigen în dispozitiv.



Nu fumaţi în prezenţa oxigenului.



Nu injectaţi oxigen
dispozitivului.

a

Această supapă trebuie să fie instalată între
dispozitiv şi circuitul pentru pacient.



Urmaţi cu atenţie instrucţiunile din "Pornirea
şi oprirea tratamentului".

Consultaţi instrucţiunile producătorului pentru
instalarea, curăţarea şi întreţinerea supapei.



Când se foloseşte o cantitate suplimentară de
oxigen, opriţi fluxul de oxigen, atunci când
aparatul nu este în funcţiune. În cazul în care
oxigenul adăugat rămâne aprins atunci când
dispozitivul este oprit, oxigenul eliberat în
circuitul pentru pacient se va putea acumula
în interiorul dispozitivului, creând pericolul de
incendiu.



în

priza

de

aer

Debitul maxim de oxigen utilizat nu trebuie
să depăşească 12 l/min.

ATENȚIE
Pentru un flux de oxigen dat, concentraţia de
oxigen inhalat variază în funcţie de setările de
presiune, respiraţia, tipul de mască utilizat şi rata
de scurgere. Această măsură de precauţie se
aplică pentru majoritatea dispozitivelor de
presiune a căilor respiratorii pozitive continue.

EcoStar Info, EcoStar Auto

Pornirea şi oprirea
tratamentului
1. Este esenţial ca dispozitivul EcoStar Info
sau EcoStar Auto este pornit şi generează
flux de aer înaintea pornirii fluxului de
oxigen, astfel că oxigenul nu se acumulează
în interiorul dispozitivului.
2. De asemenea, trebuie să opriţi sursa de
oxigen înainte de a opri dispozitivul EcoStar
Info sau EcoStar Auto, astfel încât oxigenul
nu
se
acumulează
în
interiorul
dispozitivului.
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Curăţare şi întreţinere
Vă rugăm să urmaţi instrucţiunile pentru curăţare şi întreţinere de mai jos şi consultaţi procedurile de utilizare
ale măştii, umidificatorului cu încălzire şi circuitului de respiraţie pentru îngrijirea şi întreţinerea acestor
accesorii.
AVERTISMENT
Deconectaţi întotdeauna dispozitivul de la sursa electrică şi deconectaţi circuitul de respiraţie de la dispozitiv
înainte de curăţare.
ATENȚIE



Utilizaţi un material adecvat pentru curăţare: nu folosiţi detergent aspru, bureţi abrazivi sau perii cu peri
tari.
Nu lăsaţi apa să intre în contact cu dispozitivul.

Săptămânal

Lunar

Filtru de aspiraţie a aerului

Dispozitiv

 Scoateţi filtrul din spatele dispozitivului.
 Spălaţi filtrul cu apă caldă şi detergent slab

 Curăţaţi

(de exemplu o picătură de lichid de spălat
vase pe filtru).

 Clătiţi bine pentru a elimina orice urmă de

exteriorul
aparatului
cu
regularitate utilizând o cârpă umedă sau un
prosop de hârtie umezită cu puţină apă şi o
picătură de detergent slab.

 Eliminaţi reziduurile de detergent repetând
acest pas cu o cârpă curată sau un prosop
de hârtie, uşor umezit numai cu apă.

detergent.

 Uscaţi filtrul:

 Ştergeţi întreg dispozitivul cu o cârpă
uscată sau un prosop de hârtie.

o
o

Uscaţi filtrul apăsând cu o cârpă
curată şi absorbantă
Lăsaţi să se usuce complet, protejat
de lumina soarelui

 După ce s-a uscat, reinstalaţi filtrul în spatele
dispozitivului. Nu utilizaţi un filtru care nu
este complet uscat.

Filtru de aer de admisie şi filtru fin
Schimbaţi filtrul de admisie a aerului ori de
câte ori este deteriorat sau murdar.
Filtrul fin, care este opţional, nu poate fi spălat;
acesta trebuie să fie schimbat cel puţin o dată
pe lună, sau mai des dacă acesta este înfundat
vizibil.
AVERTISMENTE
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Nu folosiţi detergent spray. Reziduurile de
produs chimic pot pătrunde în priza de
aer,
spuma
filtrului
sau
interiorul
dispozitivului, provocând iritarea căilor
respiratorii.
Nu folosiţi niciodată aparatul fără a vă
asigura că este instalat un filtru de aer de
admisie.
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Depanare
Sfaturi utile
Problema

Cauză posibilă

Soluţie

Nasul este rece.

Temperatura
camerei
este prea rece.
Aerul furnizat este prea
rece.

Creşteţi temperatura camerei.

Curge nasul

Reacţie la fluxul de aer şi
presiune.

Contactaţi echipa tehnică medicală sau medicul
dumneavoastră curant.

Nas sau gât uscat
sau iritat.

Aerul este prea uscat.

Umeziţi aerul din cameră folosind un umidificator.
Contactaţi echipa tehnică medicală pentru a obţine
un umidificator cu încălzire.

Durere la nas,
sinusuri sau ureche.

Infecţie a sinusurilor sau
congestie nazală.

Contactaţi imediat medicul curant.

Roşeaţa pielii în
contact cu masca.

Casca pentru cap este
prea
strâmtă
sau
dimensiunea este prea
mică.
Reacţie
alergică
la
componentele măştii.

Reglaţi casca. Contactaţi medicul curant sau
furnizorul de îngrijiri medicale pentru a încerca o
mască de altă dimensiune.

Ochi uscaţi sau
iritaţi.

Scurgere de aer în jurul
măştii.

Repoziţionaţi masca. Cereţi medicului curant sau
furnizorului de îngrijiri medicale să încerce o mască
de altă dimensiune.

Aparatul furnizează
aer prea cald.

Filtru de aer de admisie
poate fi murdar. Admisia
aer este înfundată.

Curăţaţi sau înlocuiţi filtrul, după cum este necesar
(a se vedea “Curăţare şi întreţinere” pagina 18).
Mutaţi dispozitivul la distanţă de lenjerie şi
îmbrăcăminte.
Reduceţi temperatura camerei. Asiguraţi-vă că
dispozitivul se află la distanţă de orice sursă de
căldură. Eliminaţi tuburile pentru pacient de sub
pătură.

Temperatura
camerei
este prea ridicată.

Disconfort când se
simte o presiune
prea mare.

Presiunea aparatului.

EcoStar Auto este setat
în modul de Auto-CPAP.
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Puneţi tuburile(furtunul) pentru pacient sub o
pătură pentru a reduce pierderile de căldură.

Încetaţi să mai folosiţi masca. Contactaţi medicul
curant sau furnizorul de îngrijiri medicale la
domiciliu.

Durează ceva timp până pacientul se obişnuieşte cu
presiunea nazală. Utilizaţi Rampa de presiune când
mergeţi la culcare (a se vedea "Funcţie de Rampă”
pagina 9). Nivelul de presiune va creşte treptat
înainte de a atinge valoarea prescrisă, fiind afişat
indicatorul de Rampă. Relaxaţi-vă şi respiraţi lent
prin nas.
Nivelul de presiune a fost prescris de medicul
dumneavoastră; acesta poate fi schimbat numai
prin prescripţie medicală. În cazul în care presiunea
emisă de dispozitiv pare să se fi schimbat, contactaţi
furnizorul de servicii de îngrijire la domiciliu pentru
a verifica presiunea dispozitivului.
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Problema

Cauză posibilă

Soluţie

Aparatul nu afişează
presiunea corectă.

Poziţia rampă este activată.

Verificaţi dacă este afişat indicatorul de rampă.
Dezactivaţi funcţia de rampă apăsând butonul.

Dispozitivul nu se
aprinde (fără niciun
afişaj).

Modulul de alimentare cu
curent nu este conectat în
mod corespunzător.
Nu există nicio putere de
alimentare.

Verificaţi conexiunile dintre dispozitiv, sursa de
alimentare şi sursa de curent.

Siguranţa
internă
a
dispozitivului este defectă.
Interferenţe
electromagnetice excesive.

Se pare să există
interferenţe, iar
dispozitivul nu
funcţionează corect.

Conectaţi un alt dispozitiv (de exemplu, lampă,
radio, etc.) în sursa de alimentare pentru a
confirma dacă există curent la sursă.
Contactaţi furnizorul dvs. de îngrijiri la
domiciliu.
Mutaţi aparatul departe de surse de
interferenţă, cum ar fi lămpi cu halogen,
telefoane fără fir, etc.

ATENȚIE
În cazul în care apar alte probleme, contactaţi furnizorul dvs. de îngrijiri la domiciliu.

Mesaje dispozitiv
Mesaj afişat

Descriere

Soluţie

In 1

Masca este deconectată.

Verificaţi conexiunile dintre mască, tuburi şi
dispozitiv. Acest mesaj dispare când inspiraţi în
mască bine reconectat sau când este apăsat
unul dintre cele trei butoane ale dispozitivului.
În caz contrar, dispozitivul se va opri după 30 de
minute.

Er XX

Aparatul a detectat o eroare
de funcţionare.

Contactaţi furnizorul dvs. de îngrijiri la domiciliu.

(XX = 2 cifre).
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Caracteristici tehnice
Performanţa dispozitivului
Gama de presiune a aparatului:
Presiunea maxima la portul de conectare pe
partea pacientului în condiţiile unei singure
erori:

4 cmH2O la 20 cmH2O  0.5 cmH2O
dispozitiv reglabil în trepte de 0,5 cmH2O

30 cmH2O

Durata contactului :

0 până la 45 minute  1 minut
dispozitiv reglabil în intervale de 5 minute

Deschiderea conexiunii pe partea pacientului:

Conector conic cu diametrul de 22 mm

Nivel de presiune acustică măsurat în
conformitate cu standardele NF EN ISO 175101:2009 şi ISO 80601-2-70: 2014
§201.9.6.2.1.101:
Durata de viaţă planificată pentru dispozitiv:

27,5 dB(A) fără umidificator
29,5 dB(A) cu umidificator GoodKnight H2O
5 ani (8 ore pe zi)

Condiţii de utilizare

Caracteristici electrice

Gama presiunii
absolute:

700 hPa la 1060 hPa

Consum maxim de
energie:

25 W

+5°C până la +40°C

Tensiune de intrare:

13 V

+5°C până la +35°C cu
umidificator GKH2O

Consumul de curent la
20 cmH2O cu o scurgere
de 4 mm:

0,750 A

Temperatura:

Umiditate relativă:

între 10 % şi 95 % fără
condensare

Interval de altitudine:

0  aprox. 2,400 m

Condiţii de transport şi
depozitare

Caracteristici fizice

Gama presiunii
relative:

500 hPa la 1060 hPa

Dimensiuni (A x L x Î):

aprox. 202 x 145 x 79 mm
(fără modul de alimentare)

Temperatura:

-20°C la +60°C

Greutate:

0,750 kg (fără modul de
alimentare)

Umiditate relativă:

până la 95% fără
condensare

EcoStar Info, EcoStar Auto
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Caracteristicile electrice ale modulului de alimentare cu curent
Sursă de alimentare Clasa II:
Tensiune de intrare: 100 – 240 VAC (-15%, +10%), 50 - 60 Hz

Modul de alimentare prevăzut

Curent de intrare

TPI GTSA-130180WV2

Tensiune ieşire

1 000 mA

13 V – 1,80 A

AVERTISMENTE


Utilizaţi numai una dintre sursele de alimentare specifice menţionate anterior furnizate cu dispozitivul.



Modulul de alimentare mai sus menţionat nu este prevăzut să poată fi reparat. În cazul în care acesta nu
mai funcţionează, vă rugăm să contactaţi furnizorul de îngrijiri la domiciliu pentru înlocuire.

Respectarea standardelor
Riscurile legate de acest echipament medical au fost
evaluate în conformitate cu standardul ISO 14971:
2007, în special cu referire la riscul rezidual la nivel
mondial.

Eliminarea aparatului la
sfârşitul duratei de viaţă

 IEC 60601-1-2:2007: Echipament medical electric.

În Uniunea Europeană acest dispozitiv
trebuie să fie considerat un echipament
electric şi electronic, astfel cum este
definit în Directiva 2012/19/UE, şi trebuie
să fie colectat şi prelucrat separat de
deşeurile menajere pentru eliminare aşa
cum este indicat prin simbolul pubelei de
gunoi (a se vedea "Simbolurile de pe
aparat"pagina 6)

Partea 1: Cerinţe generale de siguranţă. Standard
colateral: Compatibilitatea electromagnetică Cerinţe şi încercări.

În alte ţări, acest dispozitiv trebuie să fie
prelucrat
în
conformitate
cu
reglementările locale.

 EN ISO 17510-1:2009: Terapia sindromului de apnee

Eliminarea
necorespunzătoare
a
aparatului la sfârşitul duratei de viaţă ar
putea dăuna mediului înconjurător.

Dispozitivele EcoStar Info şi EcoStar Auto respectă
următoarele directive şi standarde:

 IEC 60601-1:2005 + Amd1:2012: Echipament
medical electric. Partea 1: Cerinţe generale de
securitate de bază şi performanţe esenţiale.

în somn

 EN ISO 5356-1:2005: Echipament pentru anestezie şi
respirator. Conectori conici.

 Directiva Consiliului 93/42/CE privind dispozitivele

Contactaţi furnizorul dvs. de îngrijiri la
domiciliu.

medicale

 Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului privind restricţiile de utilizare a anumitor
substanţe periculoase (RoHS) în echipamentele
electrice şi electronice.

 Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului privind deşeurile
electrice şi electronice (DEEE).
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de

echipamente

Marcajul CE
EcoStar Info: 2015
EcoStar Auto: 2015
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Informaţii despre furnizorul de îngrijiri la domiciliu

Producator :

Fabrica producatoare:

SEFAM

SEFAM

144 AV CHARLES DE GAULLE

10 ALLEE PELLETIER DOISY

92200 NEUILLY SUR SEINE

54600 VILLERS-LES-NANCY
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