В ЪЗМОЖНОСТ

Упътване за пациента

ЗА ОТОПЛЯЕМ ОВЛАЖНИТЕЛ

Свалете свободното приложение

на смартфона или таблета си

или

Със SEFAM Access можете да:
▪

настройвате вашият S.Box;

▪

лесно да контролирате ефективността на терапията си, както и други параметри на
здравето ви;

▪

споделяте тези данни с лекуващия ви лекар;

▪

получавате информация за вашия S.Box.

Участвайте в лечението си със SEFAM Access!

www.sefam-medical.com

2▪

SEFAM S.Box

СЪДЪРЖАНИЕ
Преди да започнете ............................................................................................................................ 4
Правила за безопасност ........................................................................................................................... 4
Когато пътувате ........................................................................................................................................... 5
Показания за употреба .............................................................................................................................. 6
Противопоказания ...................................................................................................................................... 6
Странични ефекти ....................................................................................................................................... 6
Компоненти на системата ........................................................................................................................ 6

Описание ............................................................................................................................................... 7
Изглед на устройството ............................................................................................................................ 7
Значение на символите ............................................................................................................................. 8

Монтаж .................................................................................................................................................. 9
Стандартен монтаж на устройството ................................................................................................... 9
Монтаж за захранване от запалката на автомобил ..................................................................... 10

Употреба ............................................................................................................................................. 11
Пълнене на ваничката на овлажнителя (ако е монтирана) ........................................................ 11
Започване на лечението ........................................................................................................................ 11
Спиране на лечението ............................................................................................................................. 12
Налични функции ..................................................................................................................................... 12
Използване на карта с памет ............................................................................................................... 13
Пренасяне на апарата ............................................................................................................................. 14

Информация и настройки ............................................................................................................... 15
Описание на потребителския интерфейс ......................................................................................... 15
Как да настроите устройството ........................................................................................................... 17

Използване на устройството при добавяне на кислород (по избор) ................................... 29
Монтиране на адаптор за кислород (по избор) .............................................................................. 29
Започване и спиране на лечението .................................................................................................... 29

Почистване и поддръжка................................................................................................................ 30
Всекидневно .............................................................................................................................................. 30
Седмично .................................................................................................................................................... 30
Месечно ....................................................................................................................................................... 31

В случай на проблеми ...................................................................................................................... 32
Полезни съвети......................................................................................................................................... 32
Съобщения на устройството ................................................................................................................ 34

Технически характеристики ........................................................................................................... 35
Характеристики на устройството ........................................................................................................ 35
Характеристики на овлажнителя ........................................................................................................ 35
Условия за употреба ............................................................................................................................... 36
Условия за транспорт и съхранение .................................................................................................. 36
Електрически характеристики ............................................................................................................. 36
Физически характеристики ................................................................................................................... 37
"СЕ" маркировка ........................................................................................................................................ 37
Регулаторни изисквания ........................................................................................................................ 37
Изхвърляне на уреда в края на живота му ...................................................................................... 38

SEFAM S.Box

Съдържание ▪ 3

Преди да започнете
Моля, прочетете упътването внимателно, преди да използвате SEFAM S.Box за да разберете
ограниченията при употребата на устройството.

Правила за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

В ръководството означава, че съществува опасност от нараняване
или злополука на потребителя или други лица.

SEFAM S.Box може да се ползва само по лекарско предписание. При никакви условия не трябва да
променяте предписаните настройки.
Използвайте това устройство само за целта, описана в упътването. Напътствията дадени в него
обаче, няма да заменят предписанието на Вашия лекар.
Това устройство не е предназначено да поддържа жизненоважни функции (не е
животоподдържащо).
Препоръчително е устройството да се ползва само с аксесорари (шлаух, маска и др.) препоръчани
от Вашия лекар или доставени от Вашия доставчик. Уверете се, че имате упътване за всеки от
Вашите аксесоари и го прочетете внимателно.
Свържете се с Вашия доставчик ако установите че устройството или някои от частите му са
повредени, не функционират или имат дефект.
Не правете опит да отваряте или поправяте устройството (съществува опасност от токов удар).
Цялата отговорност за поддържането на това устройство е от страна на квалифициран персонал.
Моля, свържете с Вашия доставчик.
Всеки сериозен инцидентс устройството S.Box, трябва да бъде съобщен на производителя и на
компетентния орган на държавата, в която се намира потребителя и/или пациента.
Използвайте само захранващия кабел, който е за това устройство.
Ако е необходимо, устройството може да бъде разкачено от захранващия кабел чрез внимателно
изваждане. Убедете се, че захранващия кабел е лесно достъпен.
Ако устройството е свързано към разклонител, не свързвайте системата към друг разклонител или
удължител.
Поставете устройството върху стабилна хоризонтална повърхност и в чиста и суха обстановка. Не
го използвайте, ако е в съседство или върху друг уред.
Бъдете внимателни да не възпрепятствате случайно или нарочно въздхоносния отвор или който и
да било отвор на уреда или да блокирате дихателния кръг. Не покривайте устройството и не го
поставяйте твърде близо до стената. Не поставяйте течности или предмети във въздухоносния
отвор, тъй като те могат да бъдат изтласкани към тръбата.
Пазете уреда и захранващия му кабел далеч от водни източници. Използвайте устройството и
неговите аксесоари само ако са сухи и в добро състояние.
Пазете захранващия кабел от горещи повърхности.
Ако е необходимо добавянето допълнително на кислород към терапията, следвайте и спазвайте
внимателно правилата за безопасност, отнасящи се до употребата на кислород.
Не използвайте устройството, особено овлажнителя в близост до запалими пари, запалими
анестетици, независимо или смесени с други газове (съществува риск от експлозия).
След като машината е в експлоатация и маската е поставена на мястото си, убедете се че че тя
произвежда въздушен поток. В противен случай, свалете маската незабавно и се свържете с Вашия
доставчик.
Никога не блокирайте изпускателния отвор на маската, който позволява да непрекъснатото
отвеждане на въздух и намалява обратното вдишване на въглероден диоксид. Когато уредът
работи, създаденият въздушен поток избутва издишания въздух през изпускателния отвор на
маската. От друга страна, ако устройството не работи, няма да има достатъучно свеж въздух в
маската и издишзния въздух може да бъде вдишан, което при определени условия да доведе до
задушаване за няколко минути.
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▪

▪
▪
▪
▪

Ако устройството е в неизправност и пациентът е с поставена маска съпротивлението на
устройството е достатъчно ниско, за да позволи на пациента да издиша през машината, в противен
случай той/тя може просто да отвори устата си. Ако пациентът е с маска тип “цяло лице”, тя трябва
да има клапа против задушаване.
Отстранете маската в случай на прекъсване на захранването или неизправност на устройството.
Не оставяйте ненужната дължина на шлауха върху леглото. Тя може да се завие около Вашата
глава или шия докато спите.
Пазете уреда далеч от деца и домашни любимци.
Асоциацията на производителите на медицинска апаратура препоръчва отдалеченост от 15 см.
между безжичен телефон и пейсмейкър, за да се предотврати повлияване върху пейсмейкъра.
Bluetooth връзката на SEFAM S.Box устройството трябва да се разглежда като безжичен телефон.

Когато Вашето устройство е оборудвано с овлажнител:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Трябва да се вземат предпазни мерки при използване на отопляем овлажнител, за да се
предотврати риска от навлизане на вода в машината, причинявайки необратими повреди. Поставете
устройството на хоризонтална и стабилна повърхност и внимавайте да не го накланяте.
Отопляемият овлажнител, както и дъното на водната камера имат плоча, която може да бъде
гореща при нормална работа. Избягвайте да докосвате тези части.
Водната камера трябва да бъде почистена преди първото ѝ използване или след всяка техническа
намеса, след това редовно следвайте процедурата, описана в параграф "Почистване и поддръжка".
Винаги изпразвайте водната камера преди да преместите или транспортирате устройството.
Пълнете водната камера далеч от устройството, за да предотвратите разливането на водата.
Не добавяйте никакви продукти във водата (етерични масла и др.).
Не използвайте устройството, ако има изтичане от водната камера, например поради повреда на
уплътнението.
Отопляемият овлажнител не трябва да се използва при стайна температура над 35°C, тъй като
температурата на въздуха, подадена към пациента, може да надвишава 43°C. Съществува риск от
дразнене или изгаряне на горните дихателни пътища.
Ефективността на устройството може да се промени, ако се добави отопляем овлажнител.
Има опасност от изтичане на въздух при неправилно сглобяване на водната камера или страничния
капак, което може да доведе до промяна в работното налягане спрямо предписаното.

ВНИМАНИЕ:

▪
▪
▪

В ръководството означава, че съществува опасност от възникване на
материални щети за устройството или за други устройства.

Поставете устройството така, че никой да не може да се бутне в гето или да се спъне в захранващия
кабел.
Ако апаратът е поставен на пода, уверете се, че той е на място без прах, завивки, дрехи или други
неща, които могат да възпрепятстват достъпа на въздух.
Като всяко медицинско електрическо устройство,работата и на това може да бъде нарушена от
мобилни или преносими устройства за радиочестотна комуникация (мобилни телефони, Wi-Fi ...).

Когато пътувате
Когато пътувате с вашето устройство, направете справка с инструкциите за "Пренасяне на
апарата" на страница 14, а в случай на пътуване със самолет се свържете с вашия лекар, за да
подготвите пътуването. Препоръчително е си носите упътването, за да улесните
формалностите по регистрацията и сигурността на летищата.
Можете да вземете със себе си, като ръчен багаж, устройството и неговите аксесоари,
опаковани в чантата за пътуване, но се препоръчва да ги предпазите в твърд куфар, ако са в
багажно отделение. Ако пътувате до държава, където напрежението на тока е различно, може
да вземете друг захранващ кабел или адаптер, за да свържете устройството си с
електрическите контакти в тази страна.
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Показания за употреба
SEFAM S.Box е предназначен за лечение на обструктивна сънна апнея-хипопения (ОСА) при
пациенти над 30 kg, които дишат спонтанно. Може да се използва вкъщи или в здравни
центрове (болници или клиники). Конструиран е за безпроблемно пътуване и може да се
използва в самолет.
Отопляемият овлажнител S.Box е аксесоар, предназначен за затопляне и овлажняване на
въздушния поток, доставен до пациента от устройството SEFAM S.Box, за лечение на Синдром
на ОСА. Той е предназначен за употреба от възрастни пациенти както в домашна, така и в
болничната среда.

Противопоказания
Проучванията показват, че използването на положително налягане може да бъде
противопоказано при пациенти с някое от следните медицински състояния:

▪
▪
▪
▪
▪

Тежкък булозен емфизем
Пневмоторакс
Пневмоцефалия, травма или скорошна хирургична интервенция с последваща кранионазофарингеална фистула.
Декомпенсирана сърдечна недостатъчност или хипотония, особено в случай на понижен
обем на кръвта или сърдечна аритмия обезводняване.
Трахеотомия.

Странични ефекти
Ако по време на използване на устройството се появят някои от следните симптоми, които
могат да са причина за временно прекратяване на лечението, свържете се с Вашия лекар:
необичайна болка в гърдите, силно главоболие, увеличаващо се затруднено дишане, сухота в
устата или носа, повишена кожна сетивност, хрема или кръвотечение от носа (Епистаксис),
дискомфорт или болка в ушите и синусите, подуване на корема, дневна сънливост, промени в
настроението, дисориентация, раздразнителност или загуба на паметта.

Компоненти на системата
SEFAM S.Box се предлага със следните компоненти:

▪
▪
▪
▪

S.Box SD карта с памет
Въздушен филтър за многократна употреба
S.Box захранващ кабел

▪
▪
▪

Страничен капак
Ръководство за пациента
S.Box Транспортна чанта

Гъвкава тръба

Устройството може да се използва и със следните допълнителни аксесоари. Свържете се с
вашия лекар за повече информация относно наличните аксесоари. Когато ги използвате,
следвайте указанията, дадени с аксесоарите.

▪
▪
▪
▪
▪

24 V кабел за запалката на автомобил
Отопляем овлажнител S.Box
Модем за S.Box
Система PolyLink
S.Box нагреваема тръба против конденз с
ATC (Adaptive Thermo Control - Адаптивен
термоконтрол) с диаметър 15 mm
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▪
▪
▪
▪
▪

Фин филтър (за еднократна употреба)
SEFAM S.Box by Starck твърда чанта
S.Box Wi-Fi модул
Оксиметър 3150 с Bluetooth или с BLE
SEFAM Access (приложение за таблет /
смартфон)

SEFAM S.Box

Описание
Изглед на устройството
4
3

1

5
6
14
7

2

9
8

12

Фиг. 1 – изглед отпред

13
2

Фиг. 2 – Изглед отзад на устройството с овлажнител

14

27

11

2

2

Фиг.3 – Изглед отзад на устройство
със страничен капак

1
2

Бутон Старт / готовност
:
Дисплей със сензорен екран:

3

Бутон за плавно покачване на
налягането
:

4
5
6
7

Бутон за отключване на водната камера
или страничния капак (черен или сив):
Гнездо за SD карта с памет:
USB конектор:
Въздушен филтър и решетка:

8

Порт за захранване на апарата:

9

Порт:

10

Слот за аксесоари:

SEFAM S.Box

10
2

Фиг.4 – Изглед на нагревателната плоча
и местоположението на аксесоарите

За да включите и изключите устройството.
За да видите информацията и да получите
достъп до настройките.
Активира или деактивира функцията за плавно
покачване на налягането, когато устройството
работи.
За да отключите и извадите камерата за вода
или страничния капак от устройството.
Гнездо за поставяне на SD картата.
Предназначена за употреба от Вашия лекар.
Предотвратява навлизането на прах в
устройството по пътя на въздушния поток.
Захранване на устройството от контакта или
от запалката на автомобила.
за захранване на отопляемия шлаух (ако е
включен)
Слот за комуникационен аксесоар (система
PolyLink, модем S.Box или Wi-Fi модул).
Описание ▪ 7

11

12
13
14

Нагревателна плоча (ако е включен Основа на отопляемия овлажнител, използван
овлажнител):
за нагряване на водата в камерата за
овлажняване.
Водна камера за овлажнителя (ако е Камера за овлажнител, в която е посочено
включена):
максималното ниво на водата.
Страничен капак (ако е включен):
Колянна изходна връзка:
Въртящ се съединител за свързване на тръбата.

Значение на символите
Символ

Описание
Бутон "Старт / готовност".
Устройството е в съответствие с
изискванията на европейската
директива
93/42
/
EC
за
медицинските изделия.

Описание
Бутон за постепенно покачване на
налягането.
Устройството вече не може да се
използва, изхвърля се отделно от
битовите
отпадъци.
Вижте
"Изхвърляне на уреда в края на
живота му" на страница 38.

Устройство от клас II.

Устройство тип BF.

Захранване с постоянен ток - 24 V.

Устройството
съдържа
радиочестотен
предавател,
нейонизиращо лъчение.

Производител.

Дата на производство.

Внимание - гореща повърхност.

Върху камерата за овлажняване
този символ показва максималното
ниво на водата, което не трябва да
се превишава.

Този символ върху камерата на
овлажнителя показва, че тя
трябва да се отвори и да се
отстрани горната ѝ част преди
пълненето с водата.
На нагревателния елемент този
символ показва в каква посока да
се натисне ключалката, за да се
заключи или отключи плочата на
нагревателя.
Уникален
идентификатор
на
изделието.
На опаковката този символ
означава
"граница
на
атмосферното налягане".
На опаковката: този символ
означава
"Чупливо",
защото
опаковката
трябва
да
се
обработва внимателно
На опаковката този символ
означава "Температурен лимит".
Вход за въздушния поток. Не
възпрепятствайте.
Внимавайте с електрическите
свързвания.
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Не изливайте вода директно в
отворите
на
овлажнителната
камера.

Устройство,
защитено
срещу
твърди предмети с размери над 12
мм и срещу заливане с вода.
Медицинско изделие.
На
опаковката
този
символ
означава
"граница
на
относителната влажност".
На
опаковката:
този
символ
означава "Съхранявайте на сухо",
защото опаковката трябва да бъде
защитена от влага и вода.
Вижте ръководството за употреба.
Изход за въздушния поток. Не
възпрепятствайте.

SEFAM S.Box

Монтаж
Стандартен монтаж на устройството
Апаратът трябва да бъде поставен върху равна и стабилна повърхност. Предлага се с
предварително монтиран страничен капак, но според избраната конфигурация може да се
достави и с отопляем овлажнител, който замества предварително монтирания страничен
капак.
1. Ако имате овлажнител и / или комуникационен
аксесоар,
свалете
страничния
капак
от
устройството:Натиснете бутона, за да отключите
капака (елемент 4 на Фиг. 1) и едновременно с това
издърпайте капака с вградената дръжка, разположена
под него и го оставете настрана.
2. Инсталирайте свързващия аксесоар (S.Box модем, S.Box Wi-Fi модул или PolyLink) в
гнездото за аксесоарите (елемент 10 на Фиг.4) - обърнете се към съответните
инструкции в процедурата за инсталиране и използване.
3. След това поставете капака върху релсите в страничната част на устройството и го
натиснете навътре, докато чуете "щракване".
или
Инсталиране на отопляемия овлажнител (ако е
включен в комплекта):
A) Поставете нагревателната плоча върху релсите в
страничната част на устройството и я плъзнете
към машината.

B) Заключете плочата на нагревателя, като натиснете
лостчето наляво, както е посочено

.

C) Поставете основата на водната камера върху
плочата на нагревателя и натиснете водната
камера към устройството, докато чуете "щракване".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако отопляемият овлажнител не е монтиран правилно, съществува риск от изтичане на въздух, което
може да доведе до промяна на приложеното налягане спрямо предписаното.
SEFAM S.Box
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4. Свързване на дихателната тръба:
Свържете края на гъвкавата тръба към изходящия
конектор на гърба на устройството (елемент 14 на Фиг.
2).
Ако имате нагревателна тръба S.Box с ATC, поставете
захранващият го кабел в съответния гнездо (елемент 9
на Фиг. 2).
5. Подгответе маската, като следвате инструкциите. Свържете я към края на дихателната
тръба.
6. Включете захранващия кабел в отвора на гърба на устройството (елемент 8 на Фиг. 2) и
свържете щепсела към електрическата мрежа.
7. Когато включите захранването за първи път, индикаторът на дисплея светва и се показва
логото

на мобилното SEFAM приложение.

Две секунди по-късно се показва екран за
режим на готовност , като се показва часът.
Устройството е готово за употреба.
След две минути в режим на готовност, без
действие върху която и да е част от екрана
или който и да е бутон, се появява екранът
на режим на хибернация.
Докосването на иконата
ще позволи:
▪ да връщане на екрана от хибернация
към екран в режим на готовност;
▪ да изключите дисплея от екран в режим
на готовност.

Екран в режим на
готовност

Екран в режим на
хибернация

Забележка:
•
•

Подсветката на дисплея се включва, когато ръката ви стигне до дисплея (функция Wave & Go)
или когато докоснете екрана или един от двата бутона за управление на устройството.
Дисплеите, илюстрирани в това ръководство, се използват само като примери.

Монтаж за захранване от запалката на автомобил
Устройството може да получава захранване от запалката на азвтомобил чрез използване на
24 V кабел (по избор), създаден за тази цел. За да се превключи в режим на такова
захранване, заменете стъпка 6 от стандартния монтаж със следните:

▪

Свържете специалния кабел за запалката към захранването на апарата (отбелязано като 8
на Фиг. 2) и другия край на кабела директно към гнездото на запалката.
ВНИМАНИЕ!

▪
▪
▪

Използвайте само 24 V кабел за захранване от запалката на автомобил, препоръчван за
устройството.
Уверете се че напрежението със гнездото на запалката съвпада.
Не използвайте устройството с 12 V или 13 V батерия на превозното средство.
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Употреба
Пълнене на ваничката на овлажнителя (ако е монтирана)
1. Разкачете SEFAM S.Box от захранващия кабел и електрическата мрежа.
2. За да отделите ваничката от устройството натиснете бутона (отбелязан с 4 на Фиг. 1), за да
я отключите и в същото време я дърпайте навън, използвайки дръжката.
3. Поставете овлажняващата ваничка камера далеч от устройството и издърпайте
клипсовете за отваряне нагоре, за да освободите горната част на камерата, след което я
оставете настрана.
4. Напълнете долната част на ваничката с вода до посоченото максимално ниво на
маркировката
.
5. Поставете горната част отзад на основата на овлажняващата камера, като поставите
шарнирите правилно, след това натиснете горната част, за да затворите камерата и да я
заключите.
6. Поставете ваничката обратно на плочата на нагревателя, като страната на шарнира се
насочи към вътрешността на машината и я натиснете, докато чуете "щракване".
7. Включете SEFAM S.Box към захранаващия кабел и към електрическата мрежа.
ВНИМАНИЕ!

▪
▪
▪
▪
▪

Внимавайте да не налеете повече вода от указаното.
Пълнете ваничката само с вод със стайна температура, не използвайте гореща или студена вода.
Препоръчително е използването на дестилирана вода.
Не добавяйте никакви продукти във водата (етерични масла и др.).
Не използвайте алкални разтвори (физиологичен разтвор).

Започване на лечението
1. Поставете маската така, както е описано в съответното ръководство за употреба. Ако
функцията "Интелигентен старт" е активирана, устройството ще се включи при първите ви
вдишвания в маската. Също така може да задържите бутона за стартиране/готовност
,
за да започнете лечението. Записването на данните за ефективността на лечението
започва незабавно. Те се записват в паметта на устройството и на SD картата, когато е
налице.
2. Екранът на устройството показва подаваното налягане и ако
рампата е активирана (символ
или
в лентата на
състоянието). Ще се появят и символите на всички функции и
аксесоари, които са активирани (вижте таблицата " Описание
на иконите и символите ").

3. Ако върху екрана се появи съобщение "MASK", това означава,
че маската ви не е правилно свързана. Наместете я правилно,
за да намалите изтичането колкото е възможно повече, след
това натиснете бутона за стартиране / готовност
или
бутона за рампа
. Апаратът ще възстанови зададеното
налягане и съобщението ще изчезне.
4. Легнете удобно и нагласете дихателната тръба, така че да не ви пречи да се движите.
SEFAM S.Box
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5. Ако вашето устройство е оборудвано с отопляем овлажнител, той се стартира
автоматично, когато уредът е включен. Можете да увеличите или намалите степента на
овлажняване с помощта на сензорните клавиши
устройството").

, (вижте "Как да настроите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако токът спре, уредът ще възстанови същите параметри и режим на работа, както и тези преди да
настъпи прекъсване на захранването (старт / готовност).

Спиране на лечението
1. Махнете маската.
2. Задръжте натиснат бутона за стартиране / готовност
, за да изключите устройството.
Ако е инсталиран, отопляемият овлажнител също ще спре.

Налични функции
Mask Fit & Go
Можете да проверите херметичността на маската преди да започнете лечението и когато
устройството е в режим на готовност. Информацията за остатъчното изтичане от маската
може да се покаже, като докоснете сензорния бутон
нежелано изтичане. Натиснете

. Нагласете маската си в случай на

, за да се върнете в екрана в режим на готовност.

При сваляне на маската
Ако свалите маската си, устройството автоматично намалява въздушния поток. Нормалния
дебит и налягане ще се възстановят, когато отново си сложите маската, или ако натиснете
бутона старт / готовност
или бутона за рампа
. В противен случай устройството ще
спре след 30 минути. Функцията може да се използва през нощта, ако трябва да ставате.

Comfort Control Plus (Комфортен контрол плюс)
Comfort Control Plus (CC +) има за цел леко да повиши налягането, когато вдишвате и да го
намали, когато издишвате, за да облекчите дишането по време на лечението. Функцията може
да бъде активирана по време на рампата или цялото лечение. И в двата случая са налице три
нива, за да се постигне оптимална настройка.

Рампа
Когато бъде активирана, функцията на рампата позволява постепенно увеличаване на
налягането, за да ви помогне да заспите. Подаваното налягане нараства постепенно от пониско първоначално налягане до предписаното налягане за време, наречено време на рампа.
Има два типа рампа:
▪ Времеви рамп (T RAMP): Времето за достигане на терапевтичното налягане се задава от
вашия лекар. На екрана се появява символът

▪

.

Интелигентен рамп (I RAMP): Времето за достигане на терапевтичното налягане се задава
от автоматично от апарата. Повишаването на налягането (в режим CPAP) или
активирането на автоматичния режим (в режим Auto CPAP) започва чак когато
устройството регистрира обструктивни дихателни събития, показващи, че сте заспали. На

екрана се появява символът
.
RAMP функцията започва автоматично, когато апаратът се включи (ако времето на рампа не
е нула). Той може да бъде изключена чрез натискане на рамп бутона
.
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Използване на карта с памет
Картата с памет SD се използва за съхраняване на най-новите данни за терапията,
запаметени от устройството, или за актуализиране на настройките. Следвайте инструкциите,
преди да я използвате.

Вкарване на картата
Когато устройството работи, изключете го, като задържите бутона за стартиране/готовност
. Поставете картата с памет в съответното гнездо: в горната част на екрана се появява
символът
. Ако мига, това означава, че картата е неправилно поставена или не
функционира. Поставете я правилно. Ако проблемът продължава, свържете се с вашия лекар.

Актуализиране на настройките
Ако вашият лекар програмира картата с памет, за да актуализира настройките на апарата ви,
той ще се стартира автоматично, след като картата бъде поставена в гнездото и символът
мига бавно в горната част на екрана. Оставете картата с памет в гнездото до приключване на
обновяването. Тази операция се извърши само веднъж.

Запазване на данните
Данните започват да се записват автоматично след като поставите картата-памет в
устройството и при включване и изключване на захранването. Символът
мига бавно в
лентата за състоянието на дисплея: в горната част се появява анимация, състояща се от три
кръга, които се движат надясно, докато не се активира архивирането на данните. Не
изключвайте захранването и не изваждайте картата.

По време на архивирането на данните устройството може да бъде пуснато в действие, а
информацията остава достъпна на дисплея.
ВНИМАНИЕ!

▪

Не вадете картата с памет по време на лечението, тъй като данните се записват в реално време.

▪

Ако символът
или
мига бавно в горната част на екрана, това означава, че се извършва
актуализация на настройките или архивиране на данни. Не изваждайте картата с памет.

Изваждане на картата с памет
След приключване на записа, изключете апарата, като задържите бутона за стартиране /
готовност
. Изчакайте символът
да спре да мига на екрана (до 2 минути) и извадете
картата. Вече можете да я изпратите на вашия лекар.

SEFAM S.Box
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Пренасяне на апарата
Изключете захранването и разкачете всички аксесоари от устройството. Опаковайте апарата
и аксесоарите в чантата за пътуване.

Апарат с отопляем овлажнител
Ако устройството ви е снабдено с овлажнител, натиснете бутона, за да отключите камерата за
вода и едновременно с това я издърпайте с помощта на вградената дръжка. След това,
издърпайте ключа за отваряне нагоре, за да освободите горната част на камерата, след което
я оставете настрана. Изсипете водата. След това отключете нагревателя, като натиснете
лостчето надясно и го извадете. Опаковайте го с водната камера в определението на чантата
за пътуване. Поставете капака върху релсите в страничната част на устройството и го
натиснете срещу устройството, докато чуете "щракване". Поставете устройството в чантата.
ВНИМАНИЕ!
Необходимо е да изпразните камерата за овлажняване преди да преместите или транспортирате
устройството, за да предотвратите всякакъв риск от навлизане на вода в машината, което може да
доведе до необратими повреди.
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Информация и настройки
Описание на потребителския интерфейс
За управление на устройството се използват двата механични бутона от горната му страна:

▪

Бутон

"Старт / готовност": включва или изключва устройството.

▪

Бутон
Ramp: изключва или включва функцията на рампата, когато устройството
работи.
Когато устройството работи, отпред на сензорния екран се появява информация за работата
и можете да коригирате някои настройки.
Наличните параметри са:

▪
▪
▪

настройки за лечението ви,

общи настройки като време или яркост,
регистрирани данни за съответствие.
Екранът може да показва и възможни
принадлежности.

проблеми

с

устройството

или

неговите

Обща организация на екрана
Отгоре надолу дисплеят е организиран на три части:
▪ лента за състоянието
▪ зона за настройки

▪

поле с 8 сензорни клавиша и символ, показващ се при включване.

SEFAM S.Box
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Описание на иконите и символите
Символ

Значение

Символ

Значение

Лента на състоянието
Състояние на GSM мобилна
телефонна мрежа. Мига бързо по
време на предаването.

Безжичната (Wi-Fi) връзка е
активирана. Мига бързо по
време на предаването.

Самолетен режим

Пулсоксиметарът е свързан

Функцията Comfort Control Plus
CC + е активирана

Часова
рампа
T
RAMP
активирана
Интелигентна рампа I RAMP
активирана

SD картата с памет е поставена
Мига бавно, когато се запазват
данни.
Мига бавно, когато настройките
се обновяват.

Bluetooth
активирана
Провежда
предаване

връзката
се

е

Bluetooth

Режим на работа
C: CPAP
A: APAP (Auto-CPAP)

USB връзката е активирана

Настройки: стойности, мерни единици и символи
Цифри или букви

Единици за налягане: хекто
паскали (hPa) или см. воден
стълб (cmH2O)

Въздушен поток l/min

Единици за време: часове или
минути

Внимание:
устройството
открило грешка или инцидент

е

Настройка
рампа

на

времето

на

Работни часове на уреда

Време на използване на уреда

Bluetooth

Регулиране на маската

Настройка на яркостта на екрана

Диаметър
тръба

на

дихателната

Сензорни клавиши
Намаляване
стойността на
показания параметър
Регулиране на нагревателната
тръба S.Box с настройка за ATC

Увеличаване на стойността на
показания параметър
Настройване на отопляемия
овлажнител

Достъп до настройките

Достъп до информация

Многофункционален клавиш

Режим на готовност
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Как да настроите устройството
Настройката може да се извърши чрез сензорните клавиши, ако устройството е в режим на
готовност или в употреба (в зависимост от настройките).

1. Отоплителна мощност на нагревателната тръба S.Box с ATC (ако е
инсталирана)
Изглед на дисплея:
Можете да увеличавате или намалявате
степента на отопление чрез допир на

Натиснете бутона
за доскосване

клавиши
или
.
Възможни
настройки:
OFF
(без
отопление), 01 до 05 и AUTO автоматичен (ако има овлажнител).
Автоматичният режим (AUTO) прави
загряването на отопляемия маркуч
прогресивно като функция от нивото на
топлинната мощност на овлажнителя.

в режим на
готовност или в
режим на работа

Тази настройка е възможна само ако вашето устройство е снабдено с топлообменник S.Box с
ATC. Натиснете

за да се върнете в режим на готовност или работа на екрана.

2. Ниво на овлажняване (ако е инсталиран овлажнител)
Изглед на дисплея:
Можете да намалявате или увеличавате
степента на овлажняване с докосването

Докоснете
сензорния клавиш
на овлажнителя

на сензорните клавиши
или
.
Допустими
настройки:
OFF
(без
овлажняване), или от 01 до 10.
Настройката е възможна само ако
устройстовото
е
комплектовано
с
овлажнител.

в режим на
готовност или на
работа.

Докоснете бутона за да се върнете режим на работа

или на готовност.

3. Mask Fit & Go: контролирайте херметичността на маската
Изглед на дисплея:
Натиснете
сензорния клавиш

в режим на
готовност.

Информацията за изтичането от маската
може да се разглежда, но не и да се
променя. Възможни изгледи: LK:OK или
LK:NOK.
В случай на нежелано изтичане (LK: NOK),
нагласете по-добре маската си.

Докоснете бутона
за да се върнете в режим на работа или на готовност. Дисплеят ще се
изключи автоматично след две минути, без да е натиснат клавиш.
SEFAM S.Box
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4. Меню "Настройки"
За достъп до настройките докоснете клавиша
, когато устройството е в режим на
готовност. Управлението е в следната последователност:

▪

Докосването на
или
позволява да намалите или увеличите стойността на
параметъра, или да деактивирате или активирате показаната функция.

▪

Натискането на бутона
ви позволява да осъществите достъп до следващия дисплей.
Екранът се изключва автоматично след две минути, без да натискате клавиш или като
докоснете

.

❶
Натиснете
сензорния
клавиш

в режим на
готовност.

или

Изглед на дисплея:

Функция “Интелигентен рамп” (I Ramp) ако е
зададена от Вашия дистрибутор.
Можете да активирате или деактивирате
тази функция чрез натискане на клавиши
или
.
Възможни настройки: I RAMP и OFF.

Време за покачване на рамп (T Ramp),
когато покачването на налягането във
времето за рамп функцията е зададено от
Вашия лекар или дистрибутор.
Като натискате бутона
или
толкова пъти, колкото е необходимо,
можете да увеличите или намалите
показаната стойност или да деактивирате
функцията за постепенно покачване на
налягането, като изберете
.
Възможни настройки: OFF и от 5 мин. до
максималното време за рамп зададено от
Вашия лекар.

❷
Докоснете
сензорния
клавиш

Ramp pressure = Рампово налягане
(начално налягане на рампата)
Този параметър се показва, ако рампата е
избрана от вашия лекар и ако не е
блокирал
достъпа
ви
до
тази
настройка.Можете
да
намалите
или
увеличите показаната стойност, като
докоснете клавиша
или
неколкократно.
Възможни настройки:
▪ от 4 cmH2O до налягането, зададено в
режим CPAP.
▪ от 4 cmH2O до максималното налягане,
зададено в режим APAP (Auto-CPAP).
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Изглед на дисплея:
❸
Докоснете
сензорния клавиш

CC+ (Comfort Control Plus) = Комфортен
контрол плюс
Тази функция се показва, ако е била
активирана от вашия лекар и ако не е
блокирал достъпа ви до нея.
Можете да деактивирате (OFF) или да
активирате (ON) тази функция, като
докоснете клавиша
или
.
Възможни насторйки:: CC+:ON и CC+:OFF.

❹
Докоснете
сензорния клавиш

IS (Intelligent Start = Интелигентен “Старт”)
Тази функция се показва, ако е била
активирана от вашия лекар и ако не е
блокирал достъпа ви до нея.
Можете да деактивирате (OFF) или да
активирате (ON) тази функция, като
докоснете клавиша
или
Възможни насторйки: IS:ON и IS:OFF.

❺
Докоснете
сензорния клавиш

Яркост на екрана
Можете да намалите или
яркостта на екрана, като

увеличите
докоснете

клавиша
или
толкова пъти,
колкото е необходимо.
Възможни настройки: 01 до 10.

❻
Докоснете
сензорния клавиш

BT (Bluetooth wireless communication) =
Bluetooth безжична връзка
Можете да деактивирате (OFF) или да
активирате (ON) тази функция, като
докоснете клавиша
или
Възможни настройки: BT:ON and BT:OFF.

ВНИМАНИЕ!
Безжичната връзка Bluetooth трябва да е активирана:
▪ за получаване в реално време на сигнали от пулсов оксиметър Nonin на SD картата;
▪ за прехвърляне на данните за лечението, записани в устройството;
▪ за извършване на корекции чрез приложения за таблет или смартфон (вижте съответните
инструкции за употреба).

SEFAM S.Box
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Ако устройството ви е снабдено с допълнителна комуникация (система PolyLink, модем S.Box
или Wi-Fi модул), съответното изображение се показва на това ниво в менюто с настройки. За
информация за инсталирането на съответния аксесоар вижте ръководството за потребителя.
Изглед на дисплея:
Свържете S.Box модем (ако е инсталиран)

❼
Докоснете
сензорния
клавиш

Можете да деактивирате
активирате (ON) връзката

(OFF) или
със S.Box

модема чрез докосване на клавиш

или

.
Възможни настройки: 3G:ON и 3G:OFF.

или

Свързване с S.Box Wi-Fi модул (ако е
инсталиран)

❼
Докоснете
сензорния
клавиш

Можете да деактивирате (OFF) или да
активирате (ON) връзката на Wi-Fi модула,
като докоснете клавиша
или
.
Възможни настройки: WIFI:ON и WIFI:OFF.

Символът

мига бавно в горната част на екрана.

Само когато Wi-Fi модулът е инсталиран в устройството SEFAM S.Box и Wi-Fi връзката е
активирана, можете да получите достъп до автоматичната конфигурация WPS, която
позволява свързването към локалната мрежа.
❽
Докоснете
сензорния
клавиш

Докоснете
сензорния
клавиш

Натиснете YES на дисплея чрез използване на сензорния бутон
или
. След това имате
около две минути, за да натиснете бутона WPS на вашия Wi-Fi рутер и да активирате
свързването към мрежата с бутон
докато
. Появява се лента за напредък
връзката с мрежата не стане ефективна. През това време в горната част на екрана мига
бързо символът
, след което става постоянен. След това се върнете към екрана WPS
screen и можете да възстановите менуто за настройки.
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Изглед на дисплея:
или
❼
Докоснете
сензорния клавиш

BLE връзка (BLE = Bluetooth Low Energy)
Можете да деактивирате (OFF) или
активирате (ON) връзката чрез докосване
на клавиш
или
.
Възможни настройки: BLE:ON и BLE:OFF.

ВНИМАНИЕ!
Нискоенергийната връзка Bluetooth Low Energy трябва да бъде активна за приемането на сигналите,
постъпващи от системата PolyLink или от оксиметър 3150 BLE-0101.

❽
Докоснете
сензорния клавиш

SPO2 (Кислородна сатурация).
Устройството търси пулсоксиметър и
дисплея мига периодично с шест тирета
докато не се свърже с пулсоксиметър.
След като оксиметърът бъде открит,
последните шест цифри от неговия
Bluetooth адрес започват да мигат, като се
редуват с надписа SPO2.
ВНИМАНИЕ:
Уверете се, че последните шест цифри от
Bluetooth адреса (BDA) съответстват на тези на
оксиметъра, който искате да свържете в
двойка.

Можете да деактивирате връзката чрез натискане на

или

..

Забележка:
•
•
•

Тази индикация се показва само ако Bluetooth връзката е активирана предварително или ако в
уреда има вътрешен модул за синхронизация PolyLink и BLE връзката е активирана.
Следвайте указанията, за да инсталирате сензора за оксиметър и оксиметъра (ако има такъв) и
изчакайте връзката да се осъществи (приблизително една минута).
Сменете батериите, ако на пулсоксиметъра е показано, че батерията е изтощена (

❾
Докоснете
сензорния клавиш

Връзка с модула PolyLink BLE
Устройството търси BLE модула и екранът
мига последователно с шест тирета, стига
да не е свързан нито един модул.
След като бъдат открити, последните шест
цифри на Bluetooth адреса на системата
мига ту PolyLink ту BLE.
Можете да прекъснете връзката с
докосване на клавиш

SEFAM S.Box

).

или

.
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Изглед на дисплея:
❿
Докоснете
сензорния клавиш

Избиране на времеви формат
Времето на дисплея е зададено за 24
часов формат по подразбиране. Можете
да изберете друг формат чрез докосване
на клавиши
или
.
Възможни настройки: 24H или 12H.

⓫
Докоснете
сензорния клавиш

Часовник
Цифрите на часа мигат на екрана. Можете
да го настроите с докосване на клевишите
или

колкото пъти е нужно.

Докоснете
.
Цифрите за митутите мигат на екрана.
Настройте минутите по същия начин
както часа.
Докоснете

, за да се върнете в екрана в режим на готовност.

5. Меню "Информация"
Информацията за лечението може да се разглежда, но не и да се променя.
За да влезете в меню “Информация” докоснете клавиша
на готовност. В следната последователност:

, когато устройството е в режим

▪

дава достъп до запаметен период лечеието, след това информация за самото лечение,
записана през този период, и техническа информация за устройството;

▪

позволява избор на период на използване и преминаване към следващия екран;

▪

връщане към екран в режим на готовност.

Информация, отнасяща се до период на използване:
24 часов период на използване обхваща времето от от обяд до следващия обяд.
❶
Докоснете
сензорния
клавиш

Достъп до период на използване
Този екран се показва само ако има поне
два записа за 24-часов период на
използване

in standby mode.
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Изглед на дисплея:
❷
Докоснете
сензорния клавиш

Избиране на един от следните периоди на
използване
Стойността, показана в дясната част на
екрана (в този пример 30), представлява
броя на последните периоди на 24-часова
употреба, които са запаметени в рамките
на 30 дни.

❸
Докоснете
сензорния клавиш

Достъп до данните за лечението

❹
Докоснете
сензорния клавиш

Средно ниво на неволно изтичане от
маската за периода на използване.
Възможна информация:
LK: OK, LK :NOK.
Стойността, показана в дясната страна,
представя на всеки екран броя на
последните 24-часовати периоди на
употреба.

❺
Докоснете
сензорния клавиш

Брой часове на използване: времето, през
което сте дишали в маската през периода
на използване.

SEFAM S.Box

Клавишът
позволява последователно
показване на данните за съответствие,
записани през периода на използване.
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Изглед на дисплея:
❻
Докоснете
сензорния клавиш

Средно налягане, достигнато
периода на използване.

през

❼
Докоснете
сензорния клавиш

AHI: Броят на обструктивни апнеи и
хипопнеи на час регистриран за периода
на използване.

❽
Докоснете
сензорния клавиш

ACI : Броят на централните апнеи на час
регистриран за периода на използване.

❾
Докоснете
сензорния клавиш

Брой на последните дни на употреба, за
които времето на обдишване е поголямо от 4 часа на денонощие (в
рамките на 30 дни).
Този екран се появява само, ако броят
на 24-часовите периоди, записани в
устройството, е повече от 01.
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Техническа информация за устройството:
Докосването на сензорния клавиш

дава достъп по информация за устройстовот.

Изглед на дисплея:
❿
Докоснете
сензорния
клавиш

Достъп до техническата информация за
устройството.

⓫
Докоснете
сензорния
клавиш

Идентификационният номер от шест
цифри, специфични за пациента, се
определя автоматично от устройството.

⓬
Докоснете
сензорния
клавиш

Софтуерна версия

⓭
Докоснете
сензорния
клавиш

Общо часове на използване

SEFAM S.Box

Докоснете
клавиша, за да изведете
информацията.

Това е версията на вградения софтуер на
устройството. Тя може да бъде прочетена,
но не и променяна.

Този брояч изчислява общото време, през
което сте дишали в маската.

Информация и настройки ▪ 25

Изглед на дисплея:
Общо часове през които е рабола машината

⓮
Докоснете
сензорния
клавиш

Този брояч изчислява общото време за
работа на устройството.

Докоснете клавишите

или

за да излезете от това меню.

6. Меню за състоянието
Това меню е достъпно, когато устройството се използва сдвоено със система PolyLink или
пулсоксиметър 3150. Информацията може да бъде разглеждана последователно, но не и да
се променя.
За достъп до тази информация, по време на използване на устройството натиснете сензорния
бутон

▪
▪
▪

. В следната последователност:
позволява достъп до следващия екран;

натискането на

, а след това на

се използва за връщане към предишния екран

е за излизане от менюто.
❶
Натиснете
сензорния бутон

по време на
използване на
устройството

❷
Докоснете
сензорния клавиш

Състояние на SD картата
Възможни индикации на екрана: SD: OK и
SD: _ _ _.
Ако се показва SD:_ _ _, проверете дали е
налична SD карта и дали е добре
поставена в гнездото на картата-памет.

Състояние на оксиметъра
Възможни индикации на екрана: SPO: ОК и
SPO: _ _ _.
Ако се показва SPO:_ _ _, проверете дали
инсталацията
на
датчика
за
пулсоксиметрия и комуникацията с
оксиметъра са правилни.
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Изгледи на дисплея:
❸
Докоснете
сензорния
клавиш

Състояние на сензора за абдоминални усилия
Възможни индикации на екрана: ABD: XX и
ABD: _ _ _.
(XX = от 01 до 10)
Ако се показва ABD: _ _ _, проверете дали
индикаторът на блока за усилия/позиция
PolyLink е включен, сензорът за абдоминални
усилия е свързан и напрежението му е
правилно.

❹
Докоснете
сензорния
клавиш

Състояние на сензора за торакално усилие
Възможни индикации на екрана: THO: XX и
THO: _ _ _.
(XX = от 01 до 10)
Ако се показва THO: _ _ _, проверете дали
индикаторът на блока за усилия/позиция
PolyLink свети, сензорът за торакално усилие
е свързан и напрежението му е правилно.

❺
Докоснете
сензорния
клавиш

Състояние на сензора за положение на тялото
Възможни индикации на екрана:
POS:
(по гръб)
POS:
(по корем)
POS:

(на дясната страна)

POS:

(на лявата страна)

POS:

(изправена)

POS:
(датчик наобратно)
и POS: _ _ _.
Ако се показва POS: _ _ _, проверете дали
системата PolyLink е инсталирана правилно и
дали блокът PolyLink за усилия/позиция е
включен.
❻
Докоснете
сензорния
клавиш

Състояние на вътрешната батерия на блока
PolyLink за усилия/позиция
Възможна индикация на екрана: BAT: X
(X = от 0 до 100)
Ако показаната стойност е ниска, заредете
вътрешната батерия с помощта на USB
зарядното устройство (вж. процедурата за
инсталиране на системата PolyLink).

Натиснете
SEFAM S.Box
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7. Преглед на часовника по време на лечението
Когато устройството S.Box работи, се показва подаваното налягане. Натиснете клавиша
за да видите часовника и обратно, за да се върнете към подаваното налягане.
Изглед на дисплея:

,

Изглед на дисплея:
Докоснете
сензорния клавиш

8. Сдвояване с устройства комуникиращи чрез Bluetooth връзка
Когато използвате приложение SEFAM Access на Bluetooth устройство (като например
смартфон или таблет) и го свързвате към SEFAM S.Box в режим на готовност чрез безжична
Bluetooth връзка, на екрана на устройството се появява съобщение на първо сдвояване:
Изглед на дисплея:
Докоснете
сензорния клавиш
Активиране на
сдвояването
или
Отказване на
сдвояването

Този екран изчезва след 30 секунди.

9. Самолетен режим
В самолет или на обществени места, като например болници безжичните функции могат да
причинят смущения и да нарушат работата на някои устройства. За да избегнете този
проблем, можете да използвате "самолетния режим" на апарата. Символът
се показва на
екрана след прекъсване на безжичните връзки на апарата. За тази цел се уверете, че
безжичната комуникация с Bluetooth е деактивирана, както и системата PolyLink, модем S.Box
или Wi-Fi. В противен случай следвайте инструкциите в менюто с настройки и задайте тези
връзки в положение “OFF”.
Устройството SEFAM S.Box отговаря на изискванията на Федералната авиационна
администрация RTCA / DO-160G, раздел 21, категория М.
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Използване на устройството при
добавяне на кислород (по избор)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Винаги следвайте инструкциите на медицинските специалисти ако използватекислород.
Източникът на кислород трябва да бъде разположен на не по-малко от един метър от устройството.
Не пушете при наличие на кислород.
Не подавайте кислород през входа за въздуха на устройството.
Следвайте внимателно инструкциите за започване и спиране на лечението.
Ако използвате кислород, спирайте притока му, когато устройството не работи. Ако захранването с
кислород се поддържа докато устройството е изключено, той може да се натрупва в устройството и
да създаде опасност от пожар.
Използваният максимален дебит на кислород не трябва да надвишава 8 л/мин.

ВНИМАНИЕ!
При фиксиран кислороден поток концентрацията на вдишвания кислород се променя в зависимост от
настройките на налягането, начина на дишане, вида на маската и дебита на изтичане. Това важи за
повечето устройства с непрекъснато положително налягане.

Монтиране на адаптор за кислород (по избор)
В случай на допълнително подаване на кислород, задължително трябва да използвате
възвратен клапан, оборудван със специфичен вентил, за да предотвратите натрупването на
кислород в устройството.
Този клапан трябва да бъде монтиран между устройството и дихателната верига.Обърнете се
към инструкциите на производителя за инсталиране, почистване и поддръжка на клапана.

Започване и спиране на лечението
1. За да не се натрупа кислород в устройството, първо трябва да се пусне устройстовото да
подава въздух, а чак след това да започне да се подава и кислород.
2. При спиране на лечението - обратно - първо трябва да се спре подаването на кислород, а
чак след това и устройстовото подаващо въздух под положително налягане.
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Почистване и поддръжка
Не се изисква специална поддръжка освен периодично почистване.
Моля, направете справка с инструкциите за употреба на маската, дихателната тръба,
нагревателната тръба S.Box с ATC, за повече подробности за почистването и поддържането
им.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

▪
▪

Изключете устройството от захранването.
Преди почистване винаги изваждайте дихателната тръба и камерата за овлажняване от
устройството.

ВНИМАНИЕ!

▪
▪

За почистване използвайте само материали, които са подходящи за тази цел.
Не използвайте агресивен почистващ препарат, груба гъбичка или твърда четка.

Всекидневно
Камера на овлажнителя (ако е инсталиран овлажнител):
▪

Извадете камерата за овлажняване:
o

o

▪
▪
▪

За да извадите камерата за овлажняване от устройството, натиснете бутона, за да
отключите камерата за овлажняване и едновременно с това издърпайте камерата за
овлажняване чрез вградената дръжка.
Поставете овлажняващата камера далеч от устройството и издърпайте ключа за отваряне
нагоре, за да освободите горната част на камерата. Изсипете водата, ако има такава.

Изплакнете с чиста вода.
Оставете да изсъхне чрез източване, но не на слънце.
След като камерата изсъхне я поставете отново.
o
o

Напълнете долната част на камерата за овлажняване, след това натиснете горната част, за
да затворите камерата и да я заключите.
Поставете овлажняващата камера обратно на плочата на нагревателя, откъм страната на
шарнира към вътрешността на машината, и я натиснете, докато чуете "щракване".

Седмично
Камера на овлажнителя (ако е инсталиран овлажнител):
▪

Извадете камерата за овлажняване:
o

o
o

▪
▪
▪

За да извадите камерата за овлажняване от устройството, натиснете бутона, за да
отключите камерата за овлажняване и едновременно с това издърпайте камерата за
овлажняване чрез вградената дръжка.
Поставете овлажняващата камера далеч от устройството и издърпайте ключа за отваряне
нагоре, за да освободите горната част на камерата. Изсипете водата, ако има такава.
Почиствайте различните части на камерата с топла вода и слаб препарат (например, като
използвате 3 капки течност за миене на съдове, разредена във вода).

Изплакнете с чиста вода.
Оставете да изсъхне чрез източване, но не на слънце.
След като камерата изсъхне я поставете отново.
o
o

Напълнете долната част на камерата за овлажняване, след това натиснете горната част, за
да затворите камерата и да я заключите.
Поставете овлажняващата камера обратно на плочата на нагревателя, откъм страната на
шарнира към вътрешността на машината, и я натиснете, докато чуете "щракване".
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Забележки:
•
•

Различните части на овлажняващата камера могат да се почистват и в съдомиялна машина
(максимум 70 ° C).
Не оставяйте вода да застоява в камерата, за да не се развият микроорганизми.

Миещ се филтър:
▪
▪
▪

Отстранете решетката от отвора за въздух.

▪
▪

Изплакнете обилно, за да отстраните всякакви следи от препарата.
Изсушаване на филтъра: натиснете филтъра в чиста абсорбираща кърпа, след това го
оставете да изсъхне на сянка.
След като е изсушен, върнете филтъра в задната част на устройството и поставете
решетката на отвора за въздух. Не използвайте неизсъхнал филтър.

▪

Издърпайте филтъра към себе си, за да го извадите.
Измийте филтъра с хладка вода и слаб препарат (например с капка течност за миене на
съдове и вода).

Месечно
Устройството
▪
▪
▪

Почиствайте външната страна на устройството с влажна кърпа (платнена или хартиена) и
капка мек препарат.
Отстранете следите от препарат, като повторите тази процедура с нова кърпа (платнена
или хартиена), леко навлажнена само с вода.
Избършете устройството със суха кърпа (платнена или хартиена).

Въздушен филтър
▪
▪
▪

Финният филтър не е засължителен. Той не може да се мие. Трябва да се сменя веднъж
месечно или по-често, ако е видимо замърсен.
Сменяйте филтрите веднага щом се скъсат или оцветят.
Миещият се филтърът да се сменя на всеки 6 месеца.

Овлажнител (ако е инсталиран):
▪

След като овлажняващата камера бъде почистена, пациентът може да я остави в
продължение на 15 минути в разтвор от 9 части вода и една част бял оцет.

▪
▪
▪

Изплакнете обилно с вода, за да премахнете миризмата на оцет.
Оставете камерата да изсъхне, но не на пряка слънчева светлина.
Когато овлажняващата камера е била извадена и изпразнена, нагревателната плоча може
да се почисти, като се следва същата почистваща процедура, както за уреда. Когато
нагревателната плоча изсъхне, я върнете на мястото ѝ.
Върнете овлажняващата камера на мястото ѝ.

▪

o
o

Напълнете овлажняващата камера, след това натиснете горната ѝ част, за да я затворите и
заключите.
Поставете водната камера обратно на плочата на нагревателя, откъм страната на шарнира
към вътрешността на машината, и я натиснете към устройството, докато чуете "щракване".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

▪
▪
▪
▪

Проверете дали нагревателната плоча е добре изсушена, преди да включите устройството.
Никога не използвайте устройството, без да сте сигурни, че въздушния филтър е поставен.
Не използвайте пулверизирани препарати. Вредните остатъци могат да навлязат и да останат в
отвора за въздух, въздушния филтър или вътрешността на устройството, което може да
предизвика дразнене на въздухоносните пътища.
Не използвайте избелващи разтвори.
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В случай на проблеми
Полезни съвети
Проблем

Възможна причина

Решение

Носът ви е студен

Температурата в
стаята е твърде
ниска.
Подава се студен
въздух.

Затоплете стаята.

Течащ нос

Реакция към
въздушния поток и
налягането

Обърнете се към вашия лекар.

Носът или гърлото
ви са сухи и
възпалени

Въздухът е
прекалено сух

Използвайте овлажнителя, ако устройството е
оборудвано с него. Увеличете нивото на
овлажняване (вижте раздел "Как да настроите
устройството").
Проверете нивото на водата в камерата. Ако е
необходимо, я допълнете.

В овлажнителната
камера няма вода

Снабдете се с отопляем въздухоносен шраух.

Болка в носа,
синусите или
ушите.

Синузит или
запушен нос.

Консултирайте се с вашия лекар.

Зачервявяне на
кожата от контакта
с маската

Каишките са тръде
стегнати или с
неправилен размер
Алергична реакция
към материала

Регулирайте по-добре каишките, ли пробвайте
друг размер маска.

Съхнене или
зачервяване на
очите

Маската не е добре
оплътнена

Нагласете маската по-добре, или пробвайте
друг тип маска.

Въздухът от
устройстовоте
прекалено горещ

Въздушният
филтър е замърсен
Входът за въздуха
е запушен
Температурата в
стаята е твърде
висока

Почестете или сменете въздушния филтър.

Уредът не показва
точното налягане
на екрана.

Рампът е
активиран
Настройките на
рамп не са ви
удобни

Уверете се, че индикаторът за рамп е на
екрана. Ако трябва го изключете.
Консултирайте се с вашия лекар.
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Не използвайте същата маска. Консултирайте
се с вашия лекар за нова.

Дръжте постелките и дрехите далеч от
устройстово. Не го покривайте.
Намалете температурата в стаята. дръжте
устройстовото далеч от източници на топлина.
Ако сте с отопляем шлаух го изключете.
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Проблем

Възможна причина

Решение

Изглежда
устройството не
работи правилно

Твърде много
електромагнитни
смущения.

Дръжте устройството далеч от източници на
смущения като халогенни лампи, мобилни
телефони и т.н.

Дискомфорт,
дължащ се на
усещане за
прекомерно
налягане.

Налягене от уреда

Настройката на носното налягане отнема
известно време. Използвайте I Ramp, за да
ви помогне да заспите (вижте раздел
"Рампа"). Отпуснете се и дишайте бавно през
носа си.
Нивото на налягане е предписано от Вашия
лекар, то може да бъде променено само по
лекарско предписание. Ако смятате, че
налягането от устройството се е променило,
свържете се с вашия лекар.

Устройството е в
режим Auto-CPAP.

Възвръщане на
симптомите на
сънна апнея

Устройството не е
настроено на
правилното налягане
или не работи
правилно.
Вашето физическо
състояние или
необходимото
налягене са се
променили

Обърнете се към вашият лекар.

Устройството не се
включва (няма
екран)

Захранването не е
свързано правилно.
Няма ток от контакта.

Проверете връзката между устройството,
захранването и захранващия кабел.
Използвайте друго устройство (напр. лампа,
радио и др.), за да проверите дали
електрическият контакт работи.
Свържете се с доставчика на апарата.

Вътрешният
предпазител на
устройството е
дефектен.
В камерата за вода
се появяват бели
отлагания.

Това са следи от
варовик от чешмяната
вода

Изтрийте следите с гъба и мек препарат.
Потопете водната камера в разтвор,
състоящ се от едина част бял оцет и 9 части
вода. Изплакнете обилно с чешмяна вода.
Избършете външната част с чиста кърпа.

Водните капчици се
появяват в
дихателната тръба,
нагревателната
тръба S.Box с ATC
или маската.

Няколко капки вода
са нормални, особено
през зимата.
Водата в овлажнителя
е твърде много.

Намалете нивото на овлажняване.

Кондензацията на
водните пари е
прекалено голяма.
В апарата влиза
вода.
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Проверете дали нивото на водата в
камерата
не
надвишава
максимума.
Изсипете излишната вода.
Вкарайте дихателната тръба под одеяло.

Изключете устройството и го оставете да
изсъхне най-малко 24 часа. Свържете
отново устройството и се уверете, че работи
правилно.
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Проблем

Възможна причина

Решение

Температурата
на отопляемия
шлаух е твърде
ниска

Нивото на топлина на
тръбата е в
положение OFF.

Задайте нивото на топлина между 01 и 05 (вж.
Раздел "Как да настроите устройството").

Овлажнителят
изглежда не
загрява водата.

Нивото на
овлажняване е
зададено на OFF.

Задайте нивото на влажност между 01 и 10
(вижте
секцията
"Как
да
настроите
устройството").

Съобщения на устройството
Съобщение на
екрана

Символът
мига на екрана.

Символът
мига на екрана

Символът
мига бързо на
екрана.

Възможна причина

Решение

Маската е махната

Проверете връзката между маската, дихателната
тръба и устройството. Това съобщение изчезва,
щом дишате в отново сложената маска или

Проблем с
овлажнителя

натиснете бутона
или
. В противен случай
устройството ще спре след 30 минути.
Проверете дали овлажнителя е правилно
поставен в устройството.
Устройството работи без функция за отопление.
Изключете устройството от всички източници на
захранване. Включете го отново. Ако проблемът
продължава, свържете се с доставчика на
апарата.

Проблрем с
отопляемия шлаух

Проверете
връзките
на
шлауха
към
устройството.
Изключете устройството от всички източници на
захранване. Включете го отново.
Ако проблемът продължава, свържете се с
доставчика на апарата.

SD картата не е
поставена или не е
поставена правилно в
устройството.
SD картата е
заключена.
SD картата е пълна
90%.
Грешка в картата

Поставете SD картата правилно в гнездото. Ако
символът продължава да мига, свържете се с
доставчика на апарата.

Уредът открива
грешка при работа

Изключете захранването от
мрежа. Включете отново.
Ако грешката продължава,
сдоставчика на апарата.

Отключете SD картата и я поставете отново в
гнездото.
Свържете се с доставчика на апарата.

електрическата
свържете

се

Кодът за грешка
мига.
(XX = 2 цифри).
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Характеристики на устройството
Диапазон на налягането:
Максимално налягане в порта за връзка от
страна на пациента при повреда:

От 4 cmH2O до 20 cmH2O; през 0,5 cmH2O

Максимално регулируемо налягане:

20 cmH2O

Продължителност на рампа:

0 до 45 минути ± 1 мин.; през 5 минути

Ниво на звука измерено спрямо стандарта
ISO 80601-2-70:2020:

26,0 dBA със страничен капак
27,5 dBA с овлажнител

Порт за връзка от страна на пациента:

Коничен конектор с диаметър 22 мм

Очакван живот на апарата:

5 години при стандартна употреба от 8
часа на денонощие

Въздушен филтър:

Допълнителен
високоефективен
филтър.Платнен
филтър
HEPA
за
еднократна употреба, който е 90%
ефективен за частици по-големи от 3
микрона.

40 cmH2O

Стойности, определени при условията на ATPD (Ambient Temperature and Pressure, Hygrometry)
(температура, налягане и влажност на околната среда).

Времето, необходимо на устройството да се
затопли от минимална температура на
съхранение, до готовност за употреба, при
температурата на околната среда 20° C:
Най-малко един час
Времето, необходимо на устройството да се
охлади от максимална температура на
съхранение, до готовност за употреба, при
температурата на околната среда е 20° C:

Най-малко един час

Характеристики на овлажнителя
Диапазон на овлажняване:

Над 12 mg H2O / l при максимален дебит до
60 л / мин.

Време за затопляне:

45 мин.

Намаляване на налягането в зависимост от
потока:

1,3 cm H2O при 1 l/сек

Съответствие на овлажнителната камера:

11 ml / kPa (при празна водна камера)
8 ml / kPa (при пълна водна камера)

Максимално работно налягане:
Максимална температура на газа, идващ от
дихателната верига:

20 cmH2O
43°C

Стойности, определени при условията на ATPD (Ambient Temperature and Pressure, Hygrometry)
(температура, налягане и влажност на околната среда)
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Условия за употреба
Диапазон на налягането:

От 700 hPa до 1060 hPa

Температура:

От + 5° C до + 40° C със страничен капак
От + 5° C до + 35° C с овлажнител

Относителна влажност:

Между 15% и 90% без кондензация

Надморска височина:

Приблизително 0 - 2 500 m

Максимална температура на приложените
части:

51°C

Време на контакт на пациента с
приложените части:

до 1 минута

Условия за транспорт и съхранение
Диапазон на налягането:

От 700 hPa до 1060 hPa

Температура:

От -25° С до + 70° С

Относителна влажност:

До 90% без кондензация

Електрически характеристики
Апарат
Входно напрежение:

24,0 V ± 20%

Максимална мощност:
Текуща консумация при 20 cmH2O с
изтичане от 4 mm:

75 W при свалена маска

Тип на RF емисията (SEFAM S.Box®):

Блутут версия 2.1+ EDR

Честотна лента:

2400 до 2483.5 MHz (ISM лента)

Максимална мощност:

4 dBm

Тип на RF емисията (PolyLink):

Блутут Смарт (BLE 4.1)

Честотна лента:

2402 до 2480 MHz (ISM лента)

Максимална мощност:

5.3 dBm

Тип на RF емисията (S.Box® модем по
избор):

HSDPA, WCDMA, EDGE, UMTS

Честотна лента:

850MHz, 1900 MHz (за Американска версия)
900MHz, 2100MHz (за Европейска версия)
800MHz, 850MHz, 2100MHz (за Японска
версия)

Максимална мощност:

+33 dBm

Тип на RF емисията (S.Box® Wi-Fi модул по
избор):

Wi-Fi 802.11b/g/n

Честотна лента:

2412 до 2484 MHz (ISM band)

Максимална мощност:

+18 dBm
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0,42 A (минимална конфигурация: само S.Box)
1,99 А (максимална конфигурация: S.Box с
овлажнител, настроен на 10 и нагреваема
тръба, настроена на 05)

SEFAM S.Box

Захранване
Захранване клас II:
Входно напрежение:
Предоставено захранване:
Входящ ток:
Изходно напрежение:

100 – 240 VAC, 50 - 60 Hz
MDS-090BAS24 A (в зависимост от държавата)
2-1A
24 V

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

▪
▪
▪

Използвайте само захранващия кабел, включен в комплекта.
Захранването не подлежи на поправка. В случай на повреда, не го използвайте,а се свържете с
доставчика на апарата за замяна.
Входът 24 VDC е защитен при обръщане на поляритета.

Физически характеристики
Размери (дължина х ширина х височина):

245 x 140 x 110 mm със страничен капак
245 x 185 x 110 mm с овлажнител

Размери на транспортната чанта:
Размери на твърдата чанта:
Тегло (със захранването):

305 x 245 x 180 mm
350 x 310 x 190 mm
1,4 kg със страничен капак
1,7 kg с овлажнител

Тегло на захранването:
Работен обем (минимален обем на газ в
камерата за овлажняване):
Използваем обем вода в камерата за
овлажняване:
Максимално ниво на течността:

0.5 kg
730 ml
350 ml
Отбелязано с

върху овлажнителя

"СЕ" маркировка
Дата на маркировката СЕ на SEFAM S.Box: 2017

Регулаторни изисквания
Рисковете по отношение на това медицинско изделие се оценяват съгласно стандарта ISO
14971, по-специално по отношение на общия остатъчния риск.
SEFAM S.Box отговаря на следните директиви и стандарти:
▪ Директива 93/42/CEE на Европейския парламент и на Съвета относно медицинските
изделия, изменена с Европейската Директива 2007/47 / ЕО.
▪ Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на
законодателството на държавите членки относно предоставянето на радиосъоръжения на
пазара.
▪ Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за
употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване
(RoHS).
▪ Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от
електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).
▪ Федерална авиационна администрация RTCA / DO-160G раздел 21 категория М.
▪ IEC 60601-1:2005 + A1:2012 + A2:2020: Медицинско електрическо оборудване. Част 1: Общи
изисквания за основна безопасност и съществени характеристики.
SEFAM S.Box
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▪
▪
▪

IEC 60601-1-2:2014 + A1:2020: Медицинско електрическо оборудване - Част 1-2: Общи
изисквания за основна безопасност и основни експлоатационни характеристики Стандарт за обезпечение: Електромагнитни смущения - Изисквания и изпитвания.
ISO 80601-2-70:2020: Медицинско електрическо оборудване. Част 2-70: Специфични
изисквания за основна безопасност и основни характеристики на оборудването за
дихателна терапия при сънна апнея.
ISO 80601-2-74:2017: Медицинско електрическо оборудване. Част 2-74: Специфични
изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на овлажнители за
дихателно оборудване.

Изхвърляне на уреда в края на живота му
В Европейския съюз това устройство трябва да се счита за електрическо и електронно
оборудване, както е посочено в Директива 2012/19/ЕС, и трябва да се събира и обработва
отделно от битовите отпадъци, предназначени за обезвреждане, както е посочено със
символа на зачеркнат кош за боклук (виж страница "Значение на символите").
В други държави това устройство трябва да се обработва в съответствие с местните
разпоредби.
Неподходящото изхвърляне на устройството в края на неговия живот може да навреди на
околната среда.
Свържете се с доставчика на устройството.
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Свържете се с Вашия лекар
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