Laadige alla TASUTA rakendus

nutitelefonis või tahvelarvutis

ja

Rakendusega SEFAM Access saate:
▪

lihtsalt S.Box-i reguleerida;

▪

lihtsalt oma ravi kulgu ning muid tervise ja heaolu näitajaid jälgida;

▪

jagada neid andmeid oma tervishoiutöötajatega;

▪

vaadata teavet oma S.Box-i kohta.

Rakendusega SEFAM Access saate oma ravis aktiivselt osaleda!

www.Sefam-medical.com
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Enne alustamist
Lugege see juhend enne SEFAM S.Box-i kasutamist hoolikalt läbi, et olla kursis seadme
kasutuspiirangutega.

Ohutussuunised
HOIATUS!

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Viitab siin juhendis olukorrale, kus esineb vigastus- või õnnetusoht teile
ja teistele.

SEFAM S.Box-i võib kasutada ainult retsepti alusel. Ettenähtud seadistusi ei tohi mingil juhul muuta, kui
selleks puudub teie tervishoiutöötaja nõusolek.
Kasutage seda seadet ainult sihtotstarbeliselt selles juhendis kirjeldatud viisil. Siin juhendis esitatud
soovitused ei asenda teie tervishoiutöötaja suuniseid.
See seade ei ole ette nähtud toetama elutalitust.
Seda seadet tuleb kasutada ainult arsti soovitatud või tervishoiutöötaja käest saadud voolikute, maskide,
liitmike ja tarvikutega. Veenduge, et teil oleks iga tarviku jaoks olemas kasutusjuhend ja lugege need
põhjalikult läbi.
Kui kahtlustate, et seade või mõni selle tarvikutest on kahjustatud, defektne või ei tööta korralikult, võtke
ühendust oma tervishoiuteenust pakkuva meditsiinitöötajaga.
Ärge proovige seadet avada või sellele muudatusi teha (elektrilöögioht). Seadet võivad hooldada ainult
kvalifitseeritud isikud. Võtke ühendust oma tervishoiuteenust pakkuva meditsiinitöötajaga.
Kõik S.Box kasutamisega seotud tõsised intsidendid tuleb edastada tootjale ja liikmesriigi pädevale
asutusele, kus kasutaja ja/või patsient asub.
Kasutage ainult seadmega kaasasolevat toiteallikat.
Vajaduse korral saab seadme toiteallikast lahutada, eemaldades toitekaabli vooluvõrgust. Veenduge, et
toitekaabel oleks hõlpsalt ligipääsetav.
Kui seade on ühendatud harupessa, ärge ühendage süsteemi enam ühegi teise harupesa või
pikenduskaabliga.
Asetage seade stabiilsele pinnale puhtasse ja kuiva keskkonda. Ärge kasutage seadet, kui see asub mõnu
muu seadme kõrval või peal.
Jälgige, et te ei kataks juhuslikult või tahtlikult kinni õhu väljalaskeava või mis tahes seadme ava või
hingamisvoolikut. Ärge katke seadet kinni ega asetage seda seina äärde. Vältige vedelike või esemete
sattumist õhu väljalaskeavasse, kuna need võivad voolikusse sattuda.
Hoidke seade ja selle toiteallikas eemal kõigist veeallikatest. Kasutage seadet ja selle tarvikuid ainult siis,
kui need on kuivad ja heas töökorras.
Hoidke toitekaabel eemal kuumadest pindadest.
Kui on vaja kasutada lisahapnikku, järgige hoolikalt hapniku kasutamisega seotud ohutussuuniseid.
Ärge kasutage seadet, eriti soojendusega niisutit, kergestisüttivate aurude või anesteetikumide olemasolul,
eraldi või segatuna teiste gaasidega (plahvatusoht).
Kui seadet kasutatakse ja mask on paigaldatud, tuleb veenduda, et seade tekitaks õhuvoolu. Kui ei tekita,
eemaldage kohe mask ja võtke ühendust oma tervishoiuteenust pakkuva meditsiinitöötajaga.
Ärge kunagi blokeerige maski õhutusava, mis tagab pideva õhuväljastuse ja minimeerib süsihappegaasi
korduvat sissehingamist. Kui seade töötab, pressib tekitatud õhuvool väljahingatava õhu maski õhutusava
kaudu välja. Samas kui seade ei tööta, ei teki maskis piisavalt värsket õhku ja väljahingatav õhk võidakse
uuesti sisse hingata, mis teatud tingimustes võib põhjustada mõne minuti jooksul lämbumist.
Kui seadme töös ilmneb rike ja patsient kasutab ninamaski, on seadme takistus piisavalt väike ja
võimaldab patsiendil seadme kaudu välja hingata või siis teha seda lihtsalt suu kaudu. Kui patsient kasutab
näomaski, peab maskil olema lämbumisvastane klapp.
Elektrikatkestuse või seadme rikke korral eemaldage mask.
Ärge jätke tarbetult pikka voolikut voodi peale. See võib magamise ajal ümber pea või kaela keerduda.
Hoidke seade lastest ja koduloomadest eemale.
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▪

Tervishoiutööstuse tootjate ühing (Health Industry Manufacturers Association (HIMA)) soovitab tagada
seadme ning juhtmevaba telefoni ja südamerütmuri vahel vähemalt 15 cm vahemaa, et vältida võimalikke
häireid südamerütmuri töös. SEFAM S.Box-i Bluetooth-sidet tuleb arvestada kui juhtmevaba telefoni.

Kui teie seade on varustatud soojendusega niisutiga:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Soojendusega niisuti kasutamisel tuleb rakendada ettevaatusabinõud, et vältida vee sattumist seadmesse,
mis võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi. Asetage seade horisontaalsele stabiilsele pinnale ja vältige
selle kallutamist.
Soojendusega niisutil ja niisuti kambri põhjal on plaat, mis võib tavapärase kasutamise ajal olla kuum.
Vältige nende osade puudutamist.
Niisuti kamber tuleb enne esmakordset kasutamist või mis tahes tehnilist sekkumist puhastada, seejärel
regulaarselt vastavalt jaotises Puhastamine ja hooldus lk 28 kirjeldatud protseduurile.
Enne seadme liigutamist või transportimist tühjendage alati niisuti kamber.
Täitke niisuti kambrit seadmest eemal, et vältida vee valamist seadme peale.
Ärge lisage kambris olevale veele mingeid lisandeid (essentsiõlisid jne).
Ärge kasutage seadet, kui niisuti kambris on leke, näiteks tihendi vananemise tõttu.
Soojendusega niisutit ei tohi kasutada ruumitemperatuuril üle 35°C, kuna patsiendi õhuvarustus võib
ületada 43°C. Esineb ülemiste hingamisteede ärritus- või põletusoht.
Soojendusega niisuti lisamisel võib seadme jõudlus muutuda.
Kui niisuti kamber või külgmine kate on valesti paigaldatud, esineb õhulekke oht, mis võib põhjustada
erinevusi väljastusrõhu ja ettenähtud rõhu vahel.

ETTEVAATUST!

▪
▪
▪

See viitab siin juhendis olukorrale, kus võib
materjalikahjustuse oht selle või mõne muu seadme puhul.

esineda

Paigutage seade nii, et keegi sellega kokku ei põrkaks või toitekaabli otsa ei komistaks.
Kui seade asetatakse põrandale, tuleb see paigutada kohta, kus oleks tagatud kaitse tolmu, voodipesu,
riiete või muude esemete eest, mis võivad õhuvõtuava kinni katta.
Nagu teistegi meditsiiniseadmete puhul häirivad selle seadme tööd raadiosagedusel töötavad
sideseadmed (mobiiltelefonid, Wi-Fi jne).

Seadmega reisimine
Seadmega reisimiseks lugege jaotises Seadme transportimine (lk 13) esitatud suuniseid ja lennureisi
korral võtke ühendust oma tervishoiuteenust pakkuva meditsiinitöötajaga, et reisiks ette valmistuda.
Soovitatav on patsiendi juhend kaasa võtta, et lihtsustada lennujaamas seadme
registreerimistoiminguid ja turvakontrollide läbimist.
Seadme ja selle tarvikud saab nende kandekotis käsipagasina kaasa võtta, kuid tavapagasina
registreerimisel on soovitatav pakkida need tugevasse kohvrisse, et neid kahjustuste eest kaitsta.
Kui reisite riiki, kus vooluvõrgu pinge on tavapäraselt kasutatavast erinev, võib olla vaja kaasa võtta
teine toitekaabel või -adapter, millega seadet sihtriigis vooluvõrku ühendada.

Soovitatud otstarve
SEFAM S.Box on ette nähtud obstruktiivse uneapnoe-hüpopnoe sündroomi raviks üle 30 kg kaaluvate
patsientide puhul, kelle hingamine on spontaanne. Seda saab kasutada kodus või
tervishoiuasutustes (haiglad või kliinikud). See on loodud vabalt kaasaskandmiseks ja seda võib
kasutada lennukis.
S.Box-i soojendusega niisuti on lisatarvik, mis on ette nähtud patsiendi õhuvarustuse
soojendamiseks ja sellele hapniku lisamiseks obstruktiivse uneapnoe-hüpopnoe sündroomi
ravimiseks. See on mõeldud kasutamiseks täiskasvanute poolt kas koduhoolduses või
haiglakeskkonnas.
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Enne alustamist • 5

Vastunäidustused
Uuringud on näidanud, et ülerõhu kasutamine võib olla vastunäidustatud teatud patsientide puhul,
kellel on üks järgmistest terviseseisunditest.
▪ Tõsine bulloosne emfüseem
▪ Pneumotooraks
▪ Õhk koljuõõnes, trauma või hiljutine operatsioon kolju-nina-kurgu fistuli tüsistusega.
▪ Dekompenseeritud südamepuudulikkus või hüpotensioon, eriti vähenenud verehulga või südame
rütmihäire.
▪ Vedelikupuudus
▪ Trahheotoomia

Kõrvalmõjud
Kui seadme kasutamise ajal peaks ilmnema mõni järgmistest sümptomitest, mis võivad teatud
juhtudel eeldada ravi peatamist, võtke ühendust tervishoiutöötajaga: ebatavaline valu rinnas, tugev
peavalu, suurenenud hingeldus, hingamisteede või nina kuivus, naha tundlikkus, tilkuv nina või
ninaverejooks (epistaksis), ebamugavustunne või valu kõrvas või nineõõntes, puhitus, unisus,
meeleolumuutused, meeltesegadus, ärrituvus või mälukaotus.

Süsteemi komponendid
SEFAM S.Box-iga on kaasas järgmised komponendid.
▪

S.Box-i SD-kaart

▪

Külgmine kate

▪

Õhuvõtufilter

▪

Patsiendi juhend

▪

S.Box-i toitekaabel

▪

S.Box-i kandekott

▪

Painduv voolik

Seadet saab kasutada ka järgmiste valikuliste lisatarvikutega. Saadaolevate lisatarvikute kohta
täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma tervishoiuteenust pakkuva meditsiinitöötajaga.
Lisatarvikute kasutamisel tuleb järgida nendega kaasasolevaid suuniseid.
▪

S.Box-i sigaretisüütaja kaabel (24 V alalisvool)

▪

Peenfilter (ühekordne)

▪

S.Box-i soojendusega niisuti

▪

SEFAM S.Box by Starcki kandekarp

▪

S.Box-i modem

▪

S.Box-i Wi-Fi-moodul

▪

PolyLink-süsteem

▪

Bluetoothi või BLE-ühendusega oksümeeter
3150

▪

S.Box-i 15 mm läbimõõduga soojenduse ja
ATC-ga (adaptiivne termokontroll) voolik

▪

SEFAM Access (tahvelarvuti/nutitelefoni
rakendus)
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Kirjeldus
Seadme vaated
4
3

1

5
6
14
7

2

9
8

12

Joonis 1 – Eestvaade

Joonis 2 – Niisutiga seadme tagantvaade

13
2

14
72

11

2

2

Joonis 3 – Külgmise kattega seadme tagantvaade

1

Käivitus- / ooterežiimi nupp

2

Puuteekraan:

3

Tõusuaja nupp

:

10
2

Joonis 4 – Soojendusplaadi ja lisatarviku asukoha vaade

Seadme sisse- ja väljalülitamiseks.
Teabe ja sätete kuvamiseks.

:

Aktiveerib või inaktiveerib tõusuaja funktsiooni seadme
töö ajal.

4

Niisuti kambri või külgmise katte
vabastusnupp (must või hall):

Niisuti kambri või külgmise katte vabastamiseks ja
eemaldamiseks seadmelt.

5

SD-mälukaardi pesa

Pesa SD-mälukaardi kasutamiseks.

6

USB-pesa

Mõeldud kasutamiseks
meditsiinitöötaja poolt.

7

Õhuvõtufilter ja -võre

Takistab tolmu sattumist seadmesse ja õhuvoolu.

8

Toitepesa

Seadme toitevarustuse
sigaretisüütaja kaudu.

9

Soojendusega vooliku ühendus

S.Box-i soojenduse ja ATC-ga vooliku ühendamiseks.

10

Lisatarviku pesa

Täiendava sideseadme (PolyLink-süsteem, S.Box-i modem
või S.Box-i Wi-Fi-moodul) pesa.

SEFAM S.Box

tervishoiuteenust

tagamiseks

pakkuva

pistikupesa

või
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Soojendusplaat (kui niisuti on olemas)

Soojendusega niisuti alus, mida kasutatakse niisuti
kambris oleva vee soojendamiseks.

12

Niisuti kamber (kui on olemas)

Niisuti kamber, kus on näidatud maksimaalne
veetase.

13

Külgmine kate (kui on olemas)

14

Väljalaske ühenduspõlv

Pööratav ühendus vooliku ühendamiseks.

Sümbolite kirjeldus
Sümbol

Kirjeldus

Sümbol

Kirjeldus

Käivitus- / ooterežiimi nupp

Tõusuaja nupp

Seade vastab meditsiiniseadmetele
kehtiva
Euroopa
direktiivi
93/42/EMÜ nõuetele.

Seadet ei saa enam kasutada,
kõrvaldage see olmeprügist eraldi.
Vt jaotist „Seadme kasutuselt
kõrvaldamine“ lk 38

II klassi seade

BF-tüüpi seade

24 V alalisvoolu toiteallikas

Seade
sisaldab
mitteioniseeriv kiirgus

Tootja

Tootmiskuupäev

Oht! Kuum pind

Niisuti kambril: see sümbol näitab
maksimaalset veetaset, mida ei tohi
kambris ületada

Niisuti kambril: see sümbol näitab,
et enne veega täitmist tuleb kamber
avada
Soojendusplaadil:
see
sümbol
näitab, millises suunas tuleb riivi
lükata, et soojendusplaat lukustada
või lukust avada.
Seadme ainulaadne tunnus.
Pakendil:
see
sümbol
atmosfäärirõhu piirangule.

RF-saatjat,

Ärge valage vett otse niisuti kambris
olevatesse avadesse
Seade on kaitstud üle 12 mm
osakeste ja vertikaalselt langevate
veepiiskade eest
Meditsiiniseade.

viitab

Pakendil:
see
sümbol
viitab
suhtelise õhuniiskuse piirangule

Pakendil: see sümbol viitab õrnale
sisule, mistõttu tuleb pakendit
ettevaatlikult käsitleda.

Pakendil: see sümbol näitab, et
pakendit tuleb hoida kuivana ehk
kaitsta niiskuse ja vee eest

Pakendil:
see
sümbol
temperatuuri piirangule.

Vt kasutusjuhendit

viitab

Õhuvoo sisenemiskoht. Mitte kinni
katta.

Õhuvoo väljumiskoht. Mitte kinni
katta.

Ettevaatust elektriühenduste suhtes.
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Paigaldus
Seadme standardne paigaldus
Seade tuleb paigutada tasasele ja stabiilsele pinnale. Sellele on tehases paigaldatud külgmine kate ja
olenevalt valitud konfiguratsioonist, võidakse seade tarnida koos soojendusega niisutiga, mis
asendab eelpaigaldatud külgmise katte.
1. Kui teil on niisuti ja/või täiendav sideseade, eemaldage
seadmelt külgmine kate.
Vajutage nuppu, et kate vabastada (punkt 4 joonisel 1), ja
samal ajal tõmmake katet selle all olevast käepidemest
seadmest eemale.

2. Paigaldage täiendav lisaseade (S.Box-i modem, S.Box-i Wi-Fi-moodul või PolyLink-süsteem)
lisatarviku pessa (punkt 10 joonisel 4) – siinkohal viitame vastavatele suunistele paigaldus- ja
kasutussuuniste jaotises.
3. Seejärel asetage kate seadme küljel olevatele siinidele ja suruge seda seadme poole, kuni
kuulete klõpsatust.
või
Paigaldage soojendusega niisuti (kui on olemas).
A) Asetage soojendusplaat seadme küljel olevatele
siinidele ja suruge seda seadme poole.

B) Lukustage
sümboli

soojendusplaat,

lükates

riivi

vasakule

suunas, nagu joonisel näidatud.

C) Asetage soojendusega niisuti põhi soojendusega
plaadile ja suruge niisuti kambrit seadme poole, kuni
kuulete klõpsatust.

HOIATUS!
Kui soojendusega niisutit ei paigaldata korralikult, tekib õhulekke oht, mis võib põhjustada erinevusi
väljastusrõhu ja ettenähtud rõhu vahel.

SEFAM S.Box
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4. Hingamisvooliku ühendamine:
Ühendage painduva vooliku ots seadme tagaküljel asuva
väljalaske ühenduspõlve külge (punkt 14 joonisel 2).
Kui teil on S.Box-i soojenduse ja ATC-ga voolik, ühendage
selle toitekaabel seadmel vastavasse pessa (punkt 9
joonisel 2).
5. Valmistage ette mask vastavalt selle kasutussuunistele. Ühendage mask hingamisvooliku otsa.
6. Ühendage toitekaabli üks ots seadme tagaküljel asuvasse toitepessa (punkt 8 joonisel 2) ja teine
ots vooluvõrku.
7. Toite esmakordsel sisselülitamisel süttib ekraani valgustus ja kuvatakse mobiilirakenduste logo
SEFAM

.

Seejärel kuvatakse kahe sekundi pärast
ooterežiimi kuva koos kellaaja näiduga.
Seade on nüüd kasutusvalmis.
Kui kahe minuti jooksul ei vajutata
ooterežiimil ühtegi nuppu või puuteklahvi,
ilmub talveune režiimi kuva.
Avakuva puuteklahviga

▪
▪

saab:

lülitada ekraani talveune režiimilt
ooterežiimile
ooterežiimis olles ekraani välja lülitada.

Ooterežiim

Talveune režiim

Märkused:
•
•

Ekraani taustavalgustus süttib, kui asetate käe ekraani lähedale (funktsioon Wave & Go) või toksate
puuteala või vajutate ühte kahest seadmel olevast juhtnupust.
Siin juhendis esitatud kuvad on vaid näiteks.

Seadme ühendamine sigaretisüütajaga
Seadet saab varustada toitega sigaretisüütaja pesa kaudu, kasutades selleks ettenähtud 24 V kaablit
(valikuline). Selleks toimige standardse paigalduse suunistes 6. sammu asemel järgmiselt.
▪

Ühendage sigaretisüütaja kaabli üks ots seadme toitepessa (punkt 8 joonisel 2) ja teine ots
sigaretisüütaja pessa.
ETTEVAATUST:

▪
▪
▪

Kasutage ainult seadme jaoks soovitatud 24 V sigaretisüütaja kaablit.
Kontrollige sigaretisüütaja pesa toitepinge vastavust.
Ärge kasutage seadet kergesõiduki 12 või 13 V akuga.
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Kasutamine
Niisuti kambri täitmine (kui on paigaldatud)
1. Lahutage SEFAM S.Box toitepesast või vooluvõrgust.
2. Niisuti kambri seadmest eraldamiseks vajutage niisuti kambri vabastusnuppu (punkt 4
joonisel 1) ja samal ajal tõmmake niisuti kambrit selle integreeritud käepideme abil
seadmest eemale.
3. Asetage niisuti kamber seadmest eemale ja tõmmake avamisklambrit ülespoole, et
vabastada kambri ülemine osa, seejärel pange see kõrvale.
4. Täitke kambri alumine osa veega kuni maksimaalse taseme tähiseni

.

5. Asetage ülemine osa niisuti kambri alumisele osale tagasi, seades hinge õigesti, seejärel
suruge ülemist osa alla, et kamber sulgeda, ja lukustage see.
6. Asetage niisuti kamber tagasi soojendusplaadile, nii et hingega pool jääks seadme
sisekülje poole, ja suruge seda vastu seadet, kuni kuulete klõpsatust.
7. Ühendage SEFAM S.Box toitepessa või vooluvõrku.
ETTEVAATUST!

▪
▪
▪
▪
▪

Jälgige, et te ei ületaks maksimaalse taseme tähist.
Täitke kamber ainult ruumitemperatuuril veega, ärge kasutage kuuma või külma vett.
Soovitatav on kasutada destilleeritud vett.
Ärge lisage kambris olevale veele mingeid lisandeid (essentsiõlisid jne).
Ärge kasutage leeliselist lahust (füsioloogiline soolalahus).

Ravi alustamine
1. Pange mask ette, järgides vastavaid kasutussuuniseid. Kui nutika käivituse funktsioon on teie
tervishoiuteenust pakkuva meditsiinitöötaja poolt aktiveeritud, käivitub seade paari esimese
maskiga tehtava hingetõmbe jooksul.
Teine võimalus ravi alustamiseks on hoida all käivitus- / ooterežiimi nuppu
.
Vastavusandmeid ja ravi tõhusust hakatakse kohe seadme mällu ja SD-kaardile (kui on olemas)
salvestama.
2. Seejärel kuvatakse seadme ekraanil väljastusrõhk ja olekuribal
sümbol
või
, kui tõusuaja funktsioon on aktiveeritud.
Kuvatavad sümbolid näitavad, millised funktsioonid ja lisatarvikud
on aktiveeritud (vt tabelit „Ikoonide ja sümbolite kirjeldus“ lk 16).

3. Kui ekraanil kuvatakse kiri „MASK“, tähendab see, et mask pole
korralikult ühendatud.
Seadke see õigesti, et minimeerida leket nii palju kui võimalik,
seejärel vajutage käivitus- / ooterežiimi nuppu
nuppu

SEFAM S.Box

või tõusuaja

. Seade taastab seadistatud rõhu ja teade kustub.
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4. Heitke pikali ja asetage hingamisvoolik nii, et see järgiks teie liigutusi magamise ajal.
5. Kui teie seadmel on soojendusega niisuti, käivitub see automaatselt seadme sisselülitamisel.
Niisutuse taset saab puuteklahviga
seadistamine“ lk 17).

suurendada või vähendada (vt jaotist „Seadme

HOIATUS!
Elektrikatkestuse järel taastab seade samad parameetrid ja töörežiimi, mida kasutati enne elektrikatkestust
(käivitus/ooterežiim).

Ravi lõpetamine
1. Eemaldage mask.
2. Hoidke all käivitus- / ooterežiimi nuppu
, et seade välja lülitada. Samal ajal seiskub ka
soojendusega niisuti töö, kui see on paigaldatud.

Funktsioonid
Mask Fit & Go
Maski õhukindlust saab kontrollida enne ravi alustamist ja kui seade on ooterežiimis. Teavet maski
lekkimise kohta saab vaadata puuteklahvi
toksates. Soovimatu lekke korral reguleerige maski.
Toksake

, et naasta ooterežiimi kuvale.

Maski ühendamata oleku funktsioon
Maski eemaldamisel vähendab seade automaatselt õhuvoolu. Seade taastab tavapärase õhuvoolu ja
-rõhu, kui ühendate maski uuesti või vajutate käivitus- / ooterežiimi nuppu

või tõusuaja nuppu

. Vastasel korral seiskub seadme töö 30 minuti pärast. Seda funktsiooni saab kasutada öösel, kui
teil on vaja tõusta.

Comfort Control Plus
Funktsioon Comfort Control Plus (CC+) on mõeldud sissehingamisel ravirõhu vähesel määral
suurendamiseks ja väljahingamisel rõhu vähendamiseks, et muuta hingamine ravi ajal mugavamaks.
Seda saab aktiveerida tõusuaja funktsiooni kasutamisel või kogu ravi käigus. Mõlemal juhul on
optimaalse seadistuse jaoks saadaval kolm taset.

Tõusuaja funktsioon
Kui see on aktiveeritud, võimaldab tõusuaja funktsioon järk-järgult rõhku suurendada, et aidata teile
magama jääda. Väljastusrõhk suureneb tõusuaja jooksul progressiivselt madalamalt algrõhult
(tõusuaja rõhk) kuni ettekirjutatud rõhuni. Tõusuaegu on kahte tüüpi.
▪ T RAMP: tõusuaeg, mille määrab teie tervishoiuteenust pakkuv meditsiinitöötaja. Olekuribal
kuvatakse sümbol
.
▪ I RAMP: tõusuaeg, mille määrab seade automaatselt. Rõhutõus (CPAP-režiimis) või rõhu
suurendamise/vähendamise käskude aktiveerimine (automaatses CPAP-režiimis) toimub kohe
kui seade tuvastab obstruktiivsed hingamismustrid, mis näitavad, et olete magama jäänud.
Olekuribal kuvatakse sümbol
.
Tõusuaja funktsioon käivitub automaatselt seadme sisselülitamisel (kui tõusuaeg ei ole null). Selle
saab tõusuaja nuppu

12 • Kasutamine

vajutades inaktiveerida.
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SD-kaardi kasutamine
SD-kaarti kasutatakse seadme mällu salvestatud uusimate vastavusandmete talletamiseks võik
seadme sätete uuendamiseks. Enne SD-kaardi kasutamist järgige oma tervishoiuteenust pakkuva
meditsiinitöötaja suuniseid.

Kaardi sisestamine
Kui seade töötab, lülitage see välja, hoides all käivitus- / ooterežiimi nuppu

. Sisestage SD-kaart

kaardipessa: ekraani ülaservas kuvatakse sümbol
. Kui sümbol vilgub, tähendab see, et kaart on
valesti sisestatud või ei tööta. Sisestage see õigesti. Probleemi püsimisel võtke ühendust oma
tervishoiuteenust pakkuva meditsiinitöötajaga.

Sätete uuendamine
Kui teie tervishoiuteenust pakkuv meditsiinitöötaja konfigureeris SD-kaardi seadme sätete
uuendamiseks, käivitub seade kaardi sisestamisel automaatselt ja sümbol
ekraani ülaservas
vilgub aeglaselt. Pärast sätete uuendamist jätke SD-kaart kaardipessa. Seda toimingut saab teha
ainult ühe korra.

Andmete salvestamine
Kui andmed on salvestatud seadmesse, siis mälukaardi sisestamisel algab automaatselt andmete
varundamine, lülitage toide sisse ja lõpetage ravi.
Sümbol
vilgub aeglaselt ekraani ülaosas ja näitab muudatusi : ülaosasse ilmuv märgistus kolm
kuubikut , mis liiguvad paremale kuni andmesalvestus on lõppenud. Ärge eemaldage toiteallikat
ega mälukaarti.

Kui andmed on salvestatud, on seade taas töökorras ja teave püsib ekraanil kättesaadavana ekraanil.
ETTEVAATUST:

▪

Ärge eemaldage SD-kaarti ravi ajal, kuna andmeid salvestatakse reaalajas.

▪

Kui sümbol
või
vilgub aeglaselt ekraani ülaservas, tähendab see, et sätete uuendus või andmete
varundamine on pooleli. Ärge eemaldage SD-kaarti.

Kaardi eemaldamine
Kui salvestamine on lõppenud, lülitage seade välja, hoides all käivitus- / ooterežiimi nuppu

.

Oodake, kuni sümbol
lõpetab ekraanil vilkumise (kuni 2 minutit), ja eemaldage kaart. Nüüd võite
selle oma tervishoiuteenust pakkuvale meditsiinitöötajale anda.

SEFAM S.Box
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Seadme transportimine
Ühendage toitekaabel lahti ja eemaldage kõik lisatarvikud seadme küljest. Pakkige seade koos
lisatarvikutega nende kandekotti.

Seade koos soojendusega niisutiga
Kui seadmel on niisuti, vajutage niisuti kambri vabastusnuppu ja sama ajal tõmmake kambrit selle
integreeritud käepidemest. Seejärel tõmmake seadmest eemal avamisklambrit ülespoole, et
vabastada kambri ülemine osa, ja pange see kõrvale. Valage vesi välja. Seejärel vabastage
soojendusplaat, lükates riivi paremale, ja eemaldage see. Pakkige see koos niisuti kambriga
kandekotti selleks ettenähtud sektsiooni. Asetage kate seadme küljel olevatele siinidele ja suruge
seda seadme poole, kuni kuulete klõpsatust. Pange seade kotti.
Äärmiselt oluline on niisuti kamber enne seadme liigutamist või transportimist veest tühjendada, et vältida vee

ETTEVAATUST:
Sattumist seadmesse, mis võib põhjustada püsivaid kahjustusi.

14 • Kasutamine
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Teave ja sätted
Kasutajaliidese kirjeldus
Kahte seadme peal asuvat mehaanilist nuppu kasutatakse seadme töö juhtimiseks.
▪

Käivitus- / ooterežiimi nupp

▪

Tõusuaja nupp

: lülitab seadme sisse või välja.

aktiveerib või inaktiveerib tõusuaja funktsiooni seadme töö ajal.

Kui seade töötab, kuvatakse eesmisel puuteekraanil teavet ja muuta saab teatud sätteid.
Muuta saab järgmisi parameetreid:
▪ ravi sätted;
▪ üldsätted, nt aeg või heledus;
▪ salvestatud vastavusandmed.
Ekraanil võidakse kuvada ka võimalikke probleeme seoses seadme või selle lisatarvikutega.

Ekraanikuva üldkirjeldus
Ekraan on ülevalt alla jagatud kolmeks osaks:
▪ olekuriba;
▪ sätete ala;
▪ ala kaheksa puuteklahvi ja seadme sisselülitamisel kuvatava sümboliga.

SEFAM S.Box
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Ikoonide ja sümbolite kirjeldus
Sümbol

Tähendus

Sümbol

Tähendus

Olekuriba
GSM-mobiilsidevõrgu olek. Vilgub
kiiresti andmeedastuse ajal

Wi-Fi-ühendus aktiveeritud. Vilgub
kiiresti andmeedastuse ajal

Lennurežiim

Oksümeeter ühendatud

Comfort Control Plus
funktsioon aktiveeritud

CC+

Funktsioon T RAMP aktiveeritud
Funktsioon I RAMP aktiveeritud

SD-mälukaart sisestatud
Vilgub aeglaselt
salvestamise ajal

andmete

Vilgub aeglaselt
uuendamise ajal

sätete

Bluetooth-ühendus aktiveeritud
Bluetooth-edastus pooleli
Töörežiim
C: CPAP
A: APAP (automaatne CPAP)

USB-ühendus aktiveeritud

Sätted: kuvatavad väärtused, ühikud ja sümbolid
Numbrid või tähed

Rõhuühik: hektopaskal või
cm H2O

Vooluühik: liitrit minutis

Ajaühik: tunnid ja minutid

Ettevaatust! Seade tuvastas vea
või tavapäratu olukorra

Tõusuaja seadistus

Seadme töötunniloendur

Kasutusaja tunniloendur

Bluetooth

Maski reguleerimine

Ekraani heleduse seadistus

Vooliku läbimõõt
Puuteklahvid

Allakerimise
puuteklahv
võimaldab vähendada kuvatava
parameetri väärtust
Puuteklahv S.Box-i soojenduse ja
ATC-ga vooliku seadistamiseks
Puuteklahv sätete kuvamiseks

Üleskerimise puuteklahv võimaldab
suurendada kuvatava parameetri
väärtust
Puuteklahv soojendusega niisuti
seadistamiseks
Puuteklahv teabe kuvamiseks

Multifunktsionaalne puuteklahv

Avakuva puuteklahv
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Seadme seadistamine
Seadistusi saab teha puuteklahvidega, kui seade on ooterežiimis või kasutuses (olenevalt sätetest).

1. S.Box-i soojenduse ja ATC-ga vooliku soojendusvõimsus (kui on
paigaldatud)
Ekraanikuva:
Saate vähendada või suurendada soojendusvõimsuse kuvatavat väärtust, toksates klahvi

Toksake puuteklahvi

või
.
Valitavad sätted: OFF (soojendus välja
lülitatud), 01 kuni
05 ja AUTO (automaatne) (kui niisuti on
olemas).
AUTO-režiimis toimub vooliku soojendamine
progressiivselt
soojendusega
niisuti
soojendusvõimsuse taseme funktsioonina.

oote- või
töörežiimis.

Seda seadistust saab teha vaid juhul, kui teie seade on varustatud S.Box-i soojenduse ja ATC-ga
voolikuga. Toksake klahvi

, et naasta oote- või töörežiimi kuvale.

2. Niisutustase (kui niisuti on paigaldatud)
Ekraanikuva:
Saate

Toksake puuteklahvi

vähendada

või

suurendada

niisutustaseme väärtust, toksates klahvi
või
.
Valitavad sätted: OFF (niisutus välja lülitatud)
ja 01 kuni 10.

oote- või
töörežiimis.

Seda seadistust saab teha vaid juhul, kui teie
seade on varustatud niisutussüsteemiga.
Pressez

pour revenir à l'écran de veille ou de fonctionnement.

3. Mask Fit & Go: maski õhukindluse kontroll
Ekraanikuva:
Toksake puuteklahvi

Teavet maski lekkimise kohta saab vaadata,
kuid mitte muuta.
Võimalik kuvatav teave: LK:OK, LK:NOK.

ooterežiimis.
Soovimatu lekke (LK:NOK) korral reguleerige
maski asendit.

Toksake klahvi
, et naasta ooterežiimi kuvale. Ekraan lülitub automaatselt välja, kui kahe minuti
jooksul ei toksata ühtegi klahvi.
SEFAM S.Box
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4. Sätete menüü
Sätete kuvamiseks toksake klahvi
järgmisi toiminguid.
▪

, kui seade on ooterežiimis. Avaneval sätete kuval saab teha

Klahviga
või
saab vähendada/suurendada parameetri väärtust või aktiveerida/
inaktiveerida kuvatava funktsiooni.

▪ Klahviga
saab avada järgmise kuva.
Ekraan lülitub automaatselt välja, kui kahe minuti jooksul ei toksata ühtegi klahvi või toksatakse
klahvi

.
Ekraanikuva:

❶
Toksake
puuteklahvi

I Ramp (nutikas tõusuaeg), kui see on teie
tervishoiuteenust pakkuva meditsiinitöötaja
poolt valitud.
Selle funktsiooni saab aktiveerida või
inaktiveerida, toksates klahvi

või

.

ooterežiimis.
Valitavad sätted: I RAMP ja OFF (väljas).

Rambi aeg (Ramp Time) kui T Ramp (tõusuaeg)
on seadistatud teie tervishoiu töötaja poolt.
või

Vajutades nuppu
või
vajalik arv kordi,
võite vähendada või suurendada kuvatavat
väärtust või deaktiveerida tõusuaja, valides
.
Valitavad sätted: OFF (väljas) ja alates 5 min
kuni
teie
tervishoiuteenust
pakkuva
meditsiinitöötaja poolt määratud maksimaalse
tõusuajani.

❷
Toksake
puuteklahvi

Ramp pressure (Tõusuaja algrõhk).
See
parameeter
kuvatakse,
kui
teie
tervishoiuteenust pakkuv meditsiinitöötaja on
valinud tõusuaja ja ta ei blokeerinud teie
juurdepääsu sellele sättele.
Saate vähendada või suurendada kuvatavat
väärtust, toksates korduvalt klahvi
või
.
Valitavad sätted:
▪ alates 4 cm H2O kuni CPAP-režiimis
määratud rõhuni;
▪ alates 4 cm H2O kuni APAP-režiimis
(automaatne CPAP) määratud maksimaalse
rõhuni.
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Ekraanikuva:
❸
Toksake
puuteklahvi

CC+ (Comfort Control Plus)
See
funktsioon
kuvatakse,
kui
teie
tervishoiuteenust pakkuv meditsiinitöötaja on
selle aktiveerinud ja ta ei blokeerinud teie
juurdepääsu sellele sättele.
Selle funktsiooni saab inaktiveerida (OFF) või
aktiveerida (ON), toksates klahvi
või
.
Valitavad sätted: CC+: ON (sees) ja CC+: OFF
(väljas).

❹
Toksake
puuteklahvi

IS (Intelligent Start = nutikas käivitus)
See
funktsioon
kuvatakse,
kui
teie
tervishoiuteenust pakkuv meditsiinitöötaja on
selle aktiveerinud ja ta ei blokeerinud teie
juurdepääsu sellele sättele.
Selle funktsiooni saab inaktiveerida (OFF) või
aktiveerida (ON), toksates klahvi
või
.
Valitavad sätted: IS: ON (sees) ja IS: OFF
(väljas).

❺
Toksake
puuteklahvi

Heledus
Saate vähendada või suurendada ekraani
heledust, toksates klahvi
arv kordi.

või

vajalik

Valitavad sätted: 01 kuni 10.

❻
Toksake
puuteklahvi

BT (Bluetooth traadita side)
Selle funktsiooni saab inaktiveerida (OFF) või
aktiveerida (ON), toksates klahvi

või

.

Valitavad sätted: BT: ON (sees) ja BT: OFF
(väljas).

ETTEVAATUST:
Bluetooth traadita side tuleb aktiveerida:
▪ signaalide reaalajas vastuvõtmiseks Nonini pulss-oksümeetrilt SD-kaardil
▪ seadme mällu salvestatud vastavusandmete laadimiseks Bluetooth-ühenduse kaudu
▪ Tahvelarvuti/nutitelefoni rakenduste kaudu seadistuste tegemiseks (vt vastavaid kasutussuuniseid).

SEFAM S.Box
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Kui teie seade on varustatud täiendava sideseadmega (PolyLink-süsteem, S.Box-i modem või S.Box-i
Wi-Fi-moodul), kuvatakse sätete menüüs sellel tasemel vastav kuva. Vaadake teavet asjakohase
lisaseadme paigalduse kohta vastavatest kasutussuunistest.
Ekraanikuva:
S.Box-i modemi
paigaldatud)

❼
Toksake
puuteklahvi

ühendamine

(kui

on

S.Box-i modemi ühenduse saab inaktiveerida
(OFF) või aktiveerida (ON), toksates klahvi
või
.
Valitavad sätted: 3G: ON (sees) ja 3G: OFF
(väljas).

või

S.Box-i Wi-Fi-mooduli ühendamine (kui on
paigaldatud)

❼
Toksake
puuteklahvi

S.Box-i Wi-Fi-mooduli ühenduse saab
inaktiveerida (OFF) või aktiveerida (ON),
toksates klahvi
või
.
Valitavad sätted: WIFI: ON (sees) ja WIFI:
OFF (väljas).
Sümbol

vilgub aeglaselt ekraani ülaservas.

Alles siis, kui Wi-Fi-moodul on paigaldatud SEFAM S.Box-i seadmesse ja Wi-Fi-ühendus on
aktiveeritud, pääseb ligi WPS-i automaatsele konfiguratsioonile, mis võimaldab luua ühenduse
kohtvõrguga.
❽
Toksake
puuteklahvi

Valige ekraanil YES (jah), toksates klahvi

Toksake
puuteklahvi

või

. Seejärel peate kahe minuti jooksul vajutama

Wi-Fi-ruuteril WPS-nuppu ja aktiveerima võruühenduse parooliga

. Ekraanil kuvatakse

edenemisriba
, kuni võrguühendus on loodud. Sümbol
vilgub kiiresti ekraani ülaservas
ning seejärel jääb püsivalt põlema. Seejärel avaneb uuesti WPS-i kuva ja saate jätkata seadistamist.
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Ekraanikuva:
BLE-side (madala energiatarbega Bluetooth
(Bluetooth Low Energy))

või
❼
Toksake
puuteklahvi

Ühenduse saab inaktiveerida (OFF) või
aktiveerida (ON), toksates klahvi

või

.
Valitavad sätted: BLE: ON (sees) ja BLE: OFF
(väljas).
ETTEVAATUST:
PolyLinki süsteemi või oksümeeter 3150 BLE-0101 signaalide vastuvõtmiseks peab Bluetoothi madala
energiatarbe ühendus olema aktiveeritud.

SPO2 (hemoglobiini hapnikuküllastuse ja
pulsi mõõteseade).
Seade otsib oksümeetrit ja kuva vilgub
vaheldumisi kuue kriipsuga, kuni ühtegi
oksümeetrit pole tuvastatud.
Peale oksümeetriga ühendamist hakkavad
selle Bluetoothi aadressi viimased kuus
numbrit vaheldumisi SPO2ga vilkuma.

❽
Toksake
puuteklahvi

ETTEVAATUST!
Veenduge, et Bluetoothi (BDA) aadressi viimased
kuus numbrit on selle oksümeetri omad, mida
soovite ühendada.

Ühenduse saab katkestada, toksates klahvi

või

.

Märkused:
•
•
•

See kuvatakse ainult siis, kui Bluetoothi ühendus on eelnevalt aktiveeritud või kui seadmes on PolyLinki
sünkroniseerimise sisemine moodul ja BLE-ühendus on aktiveeritud.
Oksümeetri ja oksümeetria anduri (kui on olemas) paigaldamiseks järgige kasutusjuhendis esitatud
suuniseid ning oodake, kuni ühendus on loodud (umbes üks minut).
Vahetage patareid, kui oksümeetri ekraanil kuvatakse nende madal laetustase (

❾
Toksake
puuteklahvi

Side PolyLink-süsteemi BLE-mooduliga
Seade otsib BLE-moodulit ja kuva vilgub
vaheldumisi kuue kriipsuga, kuni ühtegi
moodulit pole tuvastatud.
Mooduli tuvastamisel vilguvad PolyLinksüsteemi Bluetoothi aadressi viimased kuus
numbrit vaheldumisi kirjaga BLE.
Ühenduse saab inaktiveerida, toksates klahvi
või

SEFAM S.Box
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Ekraanikuva:
Kellakuva vormingu valimine
Kellakuva vaikesätteks on 24 tunni vorming.

❿
Toksake
puuteklahvi

Vormingut saab muuta, toksates klahvi
või

.

Valitavad sätted: 24H ja 12H.

Kell
Tunninäit

⓫
Toksake
puuteklahvi

vilgub

ekraanil.

seadistamiseks toksake klahvi
vajalik arv kordi.

Tundide
või

Toksake klahvi
.
Seejärel hakkab minutinäit vilkuma. Määrake
minutid samamoodi nagu tunnid.
Toksake klahvi

, et naasta ooterežiimi kuvale.

5. Teabemenüü
Vastavusteavet saab vaadata, kuid mitte muuta.
Vastavusteabe kuvamiseks toksake klahvi
järgnevat.
▪

, kui seade on ooterežiimis. Avaneval kuval saab teha

võimaldab vaadata mällu salvestatud vastavusperioodi, seejärel selle perioodi jooksul
salvestatud vastavusteavet ja tehnilist teavet seadme kohta;

▪

võimaldab valida kasutusperioodi ja liikuda järgmisele kuvale;

▪

võimaldab naasta ooterežiimi kuvale.

Teave kasutusperioodi kohta
24-tunnist kasutusperioodi arvestatakse lõunast kuni järgmise päeva lõunani.
❶
Toksake
puuteklahvi

Kasutusperioodi vaatamine
See kuva kuvatakse vaid juhul, kui seadmes
on salvestatud vähemalt kaks 24-tunnist
kasutusperioodi.

ooterežiimis.
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Ekraanikuva:
❷
Toksake
puuteklahvi

Viimastest
valimine

kasutusperioodidest

ühe

Ekraani paremas servas kuvatav väärtus
(näites
30)
näitab
seadme
mällu
salvestatud
viimaste
24-tunniste
kasutusperioodide arvu 30 päeva jooksul.

❸
Toksake
puuteklahvi

Vastavusteabe aruande vaatamine

❹
Toksake
puuteklahvi

Maski soovimatu lekke keskmine tase
kasutusperioodi jooksul.

Klahviga
saab kuvada järjest kasutusperioodil salvestatud vastavusandmed.

Võimalik kuvatav teave: LK: OK, LK: NOK.
Paremas servas kuvatav väärtus näitab igal
kuval
viimaste
24-tunniste
kasutusperioodide arvu.

❺
Toksake
puuteklahvi

SEFAM S.Box

Kasutusaja tunniloendur: aeg, mille vältel
olete maski sisse hinganud kasutusperioodi
jooksul.
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Ekraanikuva:
❻
Toksake
puuteklahvi

Keskmine
jooksul

väljastusrõhk

kasutusperioodi

❼
Toksake
puuteklahvi

AHI: kasutusperioodi jooksul tuvastatud ja
obstruktiivseks klassifitseeritud apnoe ja
hüpopnoe episoodide indeks

❽
Toksake
puuteklahvi

ACI: kasutusperioodi jooksul tuvastatud ja
keskseks klassifitseeritud apnoe episoodide
indeks

❾
Toksake
puuteklahvi

Viimaste kasutuspäevade arv, mille puhul on
vastavus suurem kui 4 tundi päevas (30
päeva jooksul).
See kuva kuvatakse vaid juhul, kui seadmes
salvestatud 24-tunniste perioodide arv on üle
ühe.
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Seadme tehniline teave
Toksates puuteklahvi

, kuvatakse pärast eelnevaid kuvasid seadme tehniline teave.
Ekraanikuva:

❿
Toksake
puuteklahvi

Seadme tehnilise teabe vaatamine

Toksake teabe kuvamiseks klahvi

.

⓫
Toksake
puuteklahvi

Seade määrab patsiendile automaatselt
kuuekohalise identifitseerimisnumbri.

⓬
Toksake
puuteklahvi

Tarkvaraversioon

⓭
Toksake
puuteklahvi

Kogu kasutusaja tunniloendur

SEFAM S.Box

See näitab seadmes kasutatava tarkvara
versiooni. Seda saab vaadata, kuid mitte
muuta.

See loendur arvutab kogu aja, mille vältel
olete maski sisse hinganud.
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Ekraanikuva:
Seadme kogu töötunniloendur

⓮
Toksake
puuteklahvi

Toksake klahvi

See loendur arvutab seadme kogu tööaja.

või

, et menüüst väljuda.

6. Oleku menüü
Menüüd saab kasutada, kui seade töötab ja kui PolyLink süsteem või oksimeeter 3150 on
seadistatud ja ühendatud. Teavet võib visualiseerida järjest, aga seda ei saa muuta.
Menüüsse sisenemiseks vajutage ekraanil
Alljärgnevas järjestuses:
▪

ligipääs järgmisele vaatele.

▪

siis

▪

väljub olemasolevast vaatest.
❶
Toksake
puuteklahvi

kui seade töötab.

❷
Toksake
puuteklahvi

nuppu, kui seade on sisse lülitatud.

läheb tagasi eelmisele vaatele.

SD kaardi olek
Võimalikud valikud: SD: OK ja SD: _ _ _.
Kui kuvatakse SD: _ _ _ , siis kontrolli, kas SD
kaart on olemas ja korralikult sisestatud
mälukaardipessa.

Oksümeetri seisund
Võimalikud valikud: SPO: OK ja SPO: _ _ _.
Kui kuvatakse SPO: _ _ _, siis kontrolli kas
oksümeetri andur on korralikult paigaldatud
ja ühendus oksümeetriga on õige.
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Ekraanikuva:
❸
Toksake
puuteklahvi

Kõhupingete anduri olek
Võimalikud valikud: ABD: XX ja ABD: _ _ _.
(XX = 01 kuni 10)
Kui kuvatakse ABD: _ _ _, siis kontrollige kas
PolyLink jõupingutuste/asendite komplekt on
sisse lülitatud, kõhupinge andur on
ühendatud ja selle pinge on õige.

❹
Toksake
puuteklahvi

Rindkere pingeanduri olek
Võimalikud valikud: THO: XX ja THO: _ _ _.
(XX = 01 kuni 10)
Kui kuvatakse THO: _ _ _ , siis kontrollige, kas
PolyLink jõupingutuste/asendite komplekt on
sisse lülitatud, rindkere pingeandur on
ühendatud ja selle pinge on õige.

❺
Toksake
puuteklahvi

Keha asendianduri olek
Võimalikud valikud:
POS:
(lamamine selili)
POS:
(lamamine kõhuli)
POS:

(lamamine paremal küljel)

POS:

(lamamine vasakul küljel)

POS:

(seismine)

POS:
ja POS: _ _ _.

(andur on ümberpööratud)

Kui kuvatakse POS: _ _ _ , siis kontrollige kas
PolyLink süsteem on õigesti paigaldatud ja
PolyLink jõupingutuste / asendite komplekt
on sisse lülitatud.
❻
Toksake
puuteklahvi

PolyLink jõupingutuste / asendite komplekti
sisemise aku olek
Võimalikud valikud: BAT : X
(X = 0 kuni 100)
Kui kuvatud väärtus on aeglane, laadige
sisemist akut USB laadijaga (vaadake
PolyLink süsteemi paigaldamise protseduuri).

SEFAM S.Box
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Toksake

et väljuda menüüst.

7. Kella vaatamine ravi ajal
Kui SEFAM S.Box töötab, kuvatakse väljastusrõhk. Toksake klahvi
uuesti, et naasta väljastusrõhu kuvale.
Ekraanikuva:

, et vaadata kella, ja toksake
Ekraanikuva:

Toksake puuteklahvi

8. Bluetooth-seadme ühendamine
Kui kasutate rakendust SEFAM Access Bluetooth-toega seadmes (nt nutitelefonis või tahvelarvutis)
ning ühendate selle Bluetooth traadita side kaudu SEFAM S.Box-iga, kui see on ooterežiimis,
kuvatakse S.Box-i ekraanil esmakordse ühendamise korral teade.
Ekraanikuva:
Toksake
puuteklahvi
Luba ühendamine
või
Keela ühendamine

Kuva kaob 30 sekundi pärast.

9. Lennurežiim
Lennukis või avalikes kohtades, nt haiglates, võivad traadita sidet kasutavad funktsioonid põhjustada
häireid ja takistada osade seadmete tööd. Selle probleemi vältimiseks saab kasutada seadmes
lennukirežiimi. Sellisel juhul katkestatakse seadmes traadita side ja olekuribal kuvatakse sümbol
. Selleks veenduge, et Bluetooth traadita side ning PolyLink-süsteem, S.Box-i modem või S.Box-i
Wi-Fi-moodul oleks välja lülitatud. Vajaduse korral järgige sätete menüü suuniseid ja seadke need
ühendused olekusse OFF (väljas).
SEFAM S.Box on kooskõlas Föderaalse Lennuameti nõuetega RTCA/DO-160G, jaotis 21, kategooria
M.
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Seadme kasutamine hapniku
lisamisega (valikuline)
HOIATUSED

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hapniku kasutamisel tuleb alati järgida meditsiinitöötajate või tervishoiuteenust pakkuva meditsiinitöötaja
suuniseid. Hapnikuallikas tuleb paigutada seadmest kaugemale kui üks meeter.
Ärge suitsetage hapniku kasutamisel.
Ärge sisestage hapnikku seadme õhuvõtuavasse.
Järgige hoolikalt ravi alustamise ja lõpetamise suuniseid.
Hapniku kasutamisel sulgege hapnikuvarustus, kui seade ei tööta. Kui seade on välja lülitatud ja
hapnikuvarustus on avatud, võib hingamisvoolikusse edastatav hapnik seadmesse koguneda ja põhjustada
tulekahjuohtu.
Hapniku maksimaalne vooluhulk ei tohi olla üle 8 l/min.

ETTEVAATUST!
Fikseeritud hapnikuvarustuse puhul erineb sissehingatava hapniku kontsentratsioon olenevalt rõhu
seadistusest, hingamismustrist, maski tüübist ja lekkemäärast. See kehtib enamiku püsiva positiivrõhu
seadmete puhul.

Seadme kasutamine hapnikuadapteriga (valikuline)
Täiendava õhuvarustuse puhul tuleb kindlasti kasutada tagasilöögiventiili, millel on spetsiaalne ventiil
hapniku seadmesse kogunemise vältimiseks.
See ventiil tuleb paigaldada seadme ja hingamisvooliku vahele.
Teavet ventiili paigaldamise, puhastamise ja hoolduse kohta tootja suunistest.

Ravi alustamine ja lõpetamine
1. Hapniku seadmesse sattumise vältimiseks on oluline, et seade töötaks ja tekitaks õhuvoolu enne
hapnikuvarustuse avamist.
2. Samal põhjusel on oluline hapnikuvarustus enne seadme väljalülitamist sulgeda.

SEFAM S.Box

Seadme kasutamine hapniku lisamisega (valikuline) • 29

Puhastamine ja hooldus
Seade ei vaja peale perioodilise puhastamise mingit erihooldust.
Lisateavet puhastamise ja hoolduse kohta vaadake maski, hingamisvooliku, S.Box-i soojenduse ja
ATC-ga vooliku ning kasutatava täiendava sideseadme kasutussuunistest.
HOIATUS!
Eemaldage seade vooluvõrgust. Enne puhastamist tuleb hingamisvoolik ja niisuti kamber alati seadme küljest
eemaldada.

ETTEVAATUST:

▪
▪

Kasutage puhastamiseks ainult selleks sobivaid materjale.
Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid, küürimiskäsna või tugevate harjastega harja.

Iga päev
Niisuti kamber (kui niisuti on paigaldatud):
▪

Eemaldage niisuti kamber.
o
o

▪
▪
▪

Niisuti kambri seadmest eraldamiseks vajutage niisuti kambri vabastusnuppu ja samal ajal
tõmmake niisuti kambrit selle integreeritud käepideme abil seadmest eemale.
Asetage niisuti kamber seadmest eemale ja tõmmake avamisklambrit ülespoole, et vabastada
kambri ülemine osa. Valage vesi välja.

Loputage puhta veega.
Laske kuivada, kuid mitte päikese käes.
Paigaldage niisuti kamber tagasi, kui see on kuivanud.
o
o

Täitke niisuti kambri alumine osa, seejärel suruge ülemist osa alla, et kamber sulgeda, ja lukustage
see.
Asetage niisuti kamber tagasi soojendusplaadile, nii et hingega pool jääks seadme sisekülje poole,
ja suruge seda vastu seadet, kuni kuulete klõpsatust.

Kord nädalas
Niisuti kamber (kui niisuti on paigaldatud)
▪

Eemaldage niisuti kamber.
o
o
o

▪
▪
▪

Niisuti kambri seadmest eraldamiseks vajutage niisuti kambri vabastusnuppu ja samal ajal
tõmmake niisuti kambrit selle integreeritud käepideme abil seadmest eemale.
Asetage niisuti kamber seadmest eemale ja tõmmake avamisklambrit ülespoole, et vabastada
kambri ülemine osa. Valage vesi välja.
Puhastage kambri erinevad osad sooja vee ja õrnatoimelise puhastusvahendiga (nt lahustades
vees kolm tilka nõudepesuvedelikku).

Loputage põhjalikult veega, et puhastusvahend täielikult eemaldada.
Laske kuivada, kuid mitte päikese käes.
Paigaldage niisuti kamber tagasi, kui see on kuivanud.
o
o

Täitke niisuti kambri alumine osa, seejärel suruge ülemist osa alla, et kamber sulgeda, ja lukustage
see.
Asetage niisuti kamber tagasi soojendusplaadile, nii et hingega pool jääks seadme sisekülje poole,
ja suruge seda vastu seadet, kuni kuulete klõpsatust.

Märkused:
•
•

Niisuti kambri erinevaid osi saab puhastada ka nõudepesumasinas (maksimaalse temperatuuriga 70°C).
Ärge jätke vett kambrisse seisma, et vältida mikroorganismide arengut.
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Pestav filter
▪
▪
▪

Eemaldage õhuvõtuvõre.

▪
▪

Loputage põhjalikult veega, et puhastusvahend täielikult eemaldada.
Filtri kuivatamine: kuivatage filtrit puhta imava lapiga ja seejärel laske täielikult kuivada, kuid mitte
päikese käes.

▪

Kui filter on kuiv, pange see seadmesse tagasi ja paigaldage uuesti õhuvõtuvõre. Ärge kasutage
pooleldi kuivanud filtrit.

Tõmmake filtrit selle eemaldamiseks enda poole.
Peske filtrit leige vee ja õrnatoimelise puhastusvahendiga (nt lahustades vees kolm tilka
nõudepesuvedelikku).

Kord kuus
Seade
▪
▪
▪

Puhastage seadme väliskülge kergelt niisutatud lapi (või kätepaberiga) ja tilga
puhastusvahendiga.
Eemaldage puhastusvahendi jäägid, pühkides seadet uuesti ainult veega niisutatud lapiga (või
kätepaberiga).
Kuivatage seade põhjalikult kuiva lapiga (või kätepaberiga).

Õhuvõtufiltrid
▪
▪
▪

Valikuline peenfilter ei ole pestav. Seda tuleb vahetada kord kuus või sagedamini, kui see on
nähtavalt saastunud.
Vahetage filtrid kohe kui need on katki või saastunud.
Soovitatav on vahetada pestavat filtrit iga kuue kuu järel.

Niisuti (kui on paigaldatud)
▪

Kui niisuti kamber on puhastatud, võib patsient seda 15 minutit leotada lahuses, mis sisaldab
üheksa osa vett ja üks osa äädikat.

▪
▪
▪

Loputage põhjalikult veega, et äädikas täielikult eemaldada.
Laske kuivada, kuid mitte päikese käes.
Kui niisuti kamber on eemaldatud ja tühjendatud, saab soojendusplaadi seadmega sarnaselt
puhastada. Pärast kuivamist paigaldage see tagasi.
Asetage niisuti kamber tagasi oma kohale.

▪

o
o

Täitke niisuti kamber, seejärel suruge ülemist osa alla, et kamber sulgeda, ja lukustage see.
Asetage niisuti kamber tagasi soojendusplaadile, nii et hingega pool jääks seadme sisekülje poole,
ja suruge seda vastu seadet, kuni kuulete klõpsatust.

HOIATUSED!

▪
▪
▪
▪

Enne seadme sisselülitamist veenduge, et soojendusplaat oleks korralikult kuivanud.
Enne seadme kasutamist tuleb alati kontrollida, et õhuvõtufilter oleks paigaldatud.
Ärge kasutage pihustatavat puhastusvahendit. Kahjulikud jäägid võivad sattuda õhu väljalaskeavasse,
õhuvõtufiltrisse või seadmesse, mis võivad põhjustada hingamisteede ärritust.
Ärge kasutage valgendit kontsentratsiooniga üle 0,1%. Näiteks valage 200 ml 2,6% valgendit 5 l külma
vette.
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Probleemide lahendamine
Kasulikud nõuanded
Probleem

Võimalik põhjus

Soovitus

Nina on külm.

Ruumitemperatuur on
liiga madal.
Õhuvarustus on liiga
külm.

Tõstke ruumitemperatuuri.

Nina tilgub.

Reaktsioon
õhuvoolule ja -rõhule.
Nina või kurk on kuiv Õhk on liiga kuiv.
või ärritunud.
Kambris on vähe vett
(kui on paigaldatud).
Valu
ninas, Ninaõõne põletik või
ninaõõnes
või nina on kinni.
kõrvades.
Naha
punetus Mask on liiga pingul
kokkupuutel
või vale suurusega.
maskiga.
Allergiline reaktsioon
maski
komponentidele.
Silmade kuivus või Õhuleke maski ümber.
ärritus.
Seade väljastab liiga Õhuvõtufiltrid on
kuuma õhku.
saastunud.
Õhuvõtuava on
ummistunud.
Ruumitemperatuur
on liiga kõrge.

Seade
ei
kuva Tõusuaeg on
ekraanil õiget rõhku. aktiveeritud.
Valitud tõusuaeg ei
sobi teile.
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Küsige oma tervishoiuteenust pakkuvalt
meditsiinitöötajalt S.Box-i soojenduse ja ATC-ga
voolikut.
Võtke ühendust meditsiinilise-tehnilise toe või
arstiga.
Kasutage niisutit, kui seadmel on see olemas.
Suurendage niisutustaset (vt jaotist „Seadme
seadistamine“ lk 17).
Kontrollige veetaset kambris. Vajaduse korral
lisage vett (vt jaotist „Niisuti kambri täitmine (kui on
paigaldatud) “ lk 11).
Võtke kohe ühendust arstiga.

Reguleerige maski. Võtke ühendust arsti või
tervishoiuteenust pakkuva meditsiinitöötajaga, et
erineva suurusega maske proovida.
Lõpetage maski kasutamine. Võtke ühendust arsti
või tervishoiuteenust pakkuva meditsiinitöötajaga.
Kohandage maski asendit. Võtke ühendust arsti
või tervishoiuteenust pakkuva meditsiinitöötajaga,
et erineva suurusega maske proovida.
Puhastage või vahetage õhuvõtufiltrid (vt jaotist
„Puhastamine ja hooldus“ lk 30).
Hoidke kogu voodipesu ja riided seadmest eemal.
Vähendage
ruumi
termostaadi
seadistust.
Veenduge, et seade asuks soojusallikatest eemal.
Ühendage S.Box-i soojenduse ja ATC-ga voolik lahti
(kui on olemas).
Kontrollige, et tõusuaja näidik oleks kuvatud.
Vajaduse korral inaktiveerige tõusuaeg (vt jaotist
„Seadme seadistamine“ lk 17).
Võtke ühendust oma tervishoiuteenust pakkuva
meditsiinitöötajaga.
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Probleem

Võimalik põhjus

Soovitus

Seadme
töös Liiga suured
esinevad häired.
elektromagnetilised
häired.

Hoidke seade eemale häireallikatest,
halogeenlampidest, mobiiltelefonidest jne.

Ebamugavus liiga
suurest
survetundest.

Nasaalse rõhu reguleerimine võtab veidi aega.
Kasutage magamajäämiseks funktsiooni I Ramp
(vt jaotist „Tõusuaja funktsioon“ lk 12). Rahunege
ja hingake aeglaselt nina kaudu.

Seadme rõhk.

Seadmes on valitud
automaatne CPAPrežiim.

Uneapnoe
sündroomi
sümptomite
taasesinemine.

nagu

Rõhutaseme määrab teie arst ja seda saab muuta
ainult retsepti alusel. Kui tunnete, et seadme
väljastusrõhk on muutunud, laske seda oma
tervishoiuteenust
pakkuval
meditsiinitöötajal
kontrollida.

Seade ei ole
seadistatud õigele
rõhule või ei tööta
korralikult.

Laske tervishoiuteenust pakkuval meditsiinitöötajal
seadme tööd kontrollida.

Teie füüsiline seisund
või rõhuvajadused on
muutunud.

Võtke ühendust arstiga.

Seade ei lülitu sisse Toitekaabel ei ole Kontrollige ühendusi seadme, toitekaabli ja
(ekraan ei sütti).
korralikult ühendatud. pistikupesa vahel.
Kontrollige mõne muu seadmega (nt lamp, raadio
Toide puudub.
jne), kas pistikupesa on töökorras.
Seadme
sisemine Võtke ühendust oma tervishoiuteenust pakkuva
meditsiinitöötajaga.
kaitse on defektne.
Niisuti
tekivad
setted.

kambrisse See on kraaniveest Eemaldage
see
käsna
ja
õrnatoimelise
valged tulenev katlakivi.
puhastusvahendiga. Leotage niisuti kambrit
lahuses, mis sisaldab üks osa söögiäädikat ja
üheksa osa vett (vt jaotist „Puhastamine ja
hooldus“ lk 30). Loputage hoolikalt kraaniveega.
Kuivatage välisosa puhta lapiga.

Veetilgad
tekivad
hingamisvoolikusse,
S.Box-i soojenduse
ja ATC-ga voolikusse
või maski.

Vesi sattus
seadmesse.

SEFAM S.Box

Mõni
veetilk
on
normaalne, eriti talvel.
Veetase kambris on
liiga kõrge (kui on
olemas).
Vesi
kondenseerub
liiga palju.

Vähendage niisutustaset (vt jaotist „Seadme
seadistamine“ lk 17).
Kontrollige, et kambri veetase ei ületaks
maksimaalset taset, vajaduse korral valage liigne
vesi välja.
Pange hingamisvoolik teki alla.
Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel
kuivada
vähemalt 24 tundi. Ühendage seade vooluvõrku
tagasi ja veenduge, et see töötaks korralikult.
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Probleem

Võimalik põhjus

Soojendusega
vooliku
temperatuur
on
liiga madal.
Tundub, et niisuti ei
soojenda
vett.

Vooliku soojendus on Valige soojenduse tase vahemikus 01 kuni 05 (vt
välja lülitatud (OFF).
jaotist „Seadme seadistamine“ lk 17).

Niisutustase on
lülitatud (OFF).

Soovitus

välja Valige niisutustase vahemikus 01 kuni 10 (vt jaotist
„Seadme seadistamine“ lk 17).

Hooldusteated
Ekraanil kuvatav
teade

Võimalik põhjus

Võimalik lahendus

Mask on ühendamata.

Kontrollige ühendust maski, hingamisvooliku ja
seadme vahel. See teade kaob, kui hingate oma
korralikult ühendatud maski või vajutate nuppu

See sümbol
vilgub ekraanil.

See sümbol
vilgub ekraanil.

See sümbol
vilgub kiiresti
ekraani olekuribal.

või
. Vastasel korral seiskub seadme töö 30
minuti pärast.
Seade tuvastas töötõrke Kontrollige, kas soojendusega niisuti on õigesti
soojendusega niisutis.
seadmesse paigaldatud (vt jaotist „Seadme
standardne paigaldus“ lk 9).
Seade töötab ilma soojendusega niisutuse
funktsioonita. Eemaldage seade vooluvõrgust.
Ühendage uuesti vooluvõrku ja lülitage sisse.
Probleemi püsimisel võtke ühendust oma
tervishoiuteenust pakkuva meditsiinitöötajaga.
Seade on tuvastanud Kontrollige vooliku ühendust seadmega.
soojendusega vooliku Eemaldage seade vooluvõrgust. Ühendage uuesti
rikke.
vooluvõrku ja lülitage sisse.
Probleemi püsimisel võtke ühendust oma
tervishoiuteenust pakkuva meditsiinitöötajaga.
SD-kaart on seadmesse Sisestage SD-kaart õigesti SD-kaardi pessa (punkt
sisestamata või valesti
5 joonisel 2). Kui sümbol vilgub jätkuvalt, võtke
sisestatud.
ühendust
oma
tervishoiuteenust
pakkuva
meditsiinitöötajaga.
SD-kaart on lukustatud. Avage SD-kaart lukust ja sisestage see uuesti
kaardipessa.
Võtke
ühendust
oma
tervishoiuteenust pakkuva meditsiinitöötajaga.
SD-kaart mälumaht on
Võtke ühendust oma tervishoiuteenust pakkuva
90% või rohkem täis.
meditsiinitöötajaga.
SD-kaardi viga.
Seade tuvastas
Eemaldage toitekaabel vooluvõrgust. Ühendage
töötõrke.
see tagasi vooluvõrku ja lülitage seade sisse.
Vea
püsimisel
võtke
ühendust
oma
tervishoiuteenust pakkuva meditsiinitöötajaga.

Veakood vilgub.
(XX = kaks numbrit).
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Seadme parameetrid
Rõhuvahemik:
Maksimaalne rõhk patsiendipoolses ühendusavas
ohtliku rikke tekkimisel:
Maksimaalne reguleeritav rõhk:
Tõusuaja funktsiooni kestus:
Helirõhutase mõõdetuna vastavalt standardile
ISO 80601-2-70:2020:
Patsiendipoolne ühendusava:
Seade eeldatav tööiga:
Õhuvõtufiltrid:

4 cmH2O - 20 cmH2O
Reguleeritav 0,5 cm H2O sammuga
40 cmH2O
20 cmH2O
0–45 minutit 1 minut. Reguleeritav 5-minutise
sammuga
26,0 dBA koos külgmise kattega
27,5 dBA koos niisutiga
22 mm läbimõõduga koonusühendus
5 aastat (tavalise kasutuse korral 8 tundi
päevas)
Valikuline suure tõhususega filter.
Vahetatav HEPA-filter 90% tõhususega üle 3
mikroni suuruste osakeste puhul.

Väärtused on saadud ATPD (ümbritseva keskkonna temperatuur ja rõhk, hügromeetria) tingimuste põhjal.

Aeg, mis kulub seadme soojenemiseks
kasutuskordade vaheliselt minimaalselt
hoiustamistemperatuurilt ettenähtud
töötemperatuurile, kui ümbritseva keskkonna
temperatuur on 20 °C:
Aeg, mis kulub seadme jahtumiseks
kasutuskordade vaheliselt maksimaalselt
hoiustamistemperatuurilt ettenähtud
töötemperatuurile, kui ümbritseva keskkonna
temperatuur on 20 °C:

Vähemalt üks tund

Vähemalt üks tund

Niisuti parameetrid
Niisutusmäär:
Soojenemisaeg:
Rõhulangus olenevalt vooluhulgast:
Niisuti kambri vastavus:
Maksimaalne töörõhk:
Hingamisvoolikust väljuva gaasi maksimaalne
temperatuur:

Üle 12 mg H2O/l maksimaalse seadistusega
lekkemäära puhul alla 60 l/min.
45 minutit
1,3 cmH2O voohulga puhul 1 l/s
11 ml / kPa (niisuti kamber on tühi)
8 ml / kPa (niisuti kamber on täis)
20 cmH2O
43°C

Väärtused on saadud ATPD (ümbritseva keskkonna temperatuur ja rõhk, hügromeetria) tingimuste põhjal.
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Kasutustingimused
Rõhuvahemik:
Temperatuur:

700 hPa - 1060 hPa
+5°C kuni +40 °C koos külgmise kattega
+5°C kuni +35 °C koos niisutiga

Suhteline õhuniiskus:
Kõrgus merepinnast:

15 % - 90 % ilma kondenseerumiseta
Umbes 0 − 2 500 m

Kokkupuuteosade maksimaalne
temperatuur:
Patsiendi kokkupuuteaeg
kokkupuuteosadega:

51°C
Alla 1 minuti

Transpordi- ja hoiustamistingimused
Rõhuvahemik:
Temperatuur:
Suhteline õhuniiskus:

700 hPa - 1060 hPa
-25°C kuni +70°C
Kuni 90 % ilma kondenseerumiseta

Elektrilised omadused
Seade
Sisendpinge:
Maksimaalne voolutarve:
Voolutarve 20 cmH2O korral 4 mm lekkega:

24,0 V  20 %
75 W kui mask pole ühendatud
0,42 A (minimaalne seadistus: ainult SEFAM S.Box)
1,99 A (maksimaalne seadistus: SEFAM S.Box koos
niisuti seadistusega 10 ja soojendusega vooliku
seadistusega 05)

RF-emissiooni tüüp (SEFAM S.Box):
Sagedusala:
Maksimaalne võimsus:

Bluetoothi versioon 2.1 + EDR
2400 - 2483.5 MHz (ISM-laineala)
4 dBm

RF-emissiooni tüüp (PolyLink):
Sagedusala:
Maksimaalne võimsus:

Bluetooth Smart (BLE 4.1)
2402 - 2480 MHz (ISM-laineala)
5.3 dBm

RF-emissiooni tüüp
S.Box-i modem):
Sagedusala:

(valikuline

Maksimaalne võimsus:
RF-emissiooni tüüp (valikuline
S.Box-i Wi-Fi-moodul):
Sagedusala:
Maksimaalne võimsus:
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SEFAM HSDPA, WCDMA, EDGE, UMTS
850MHz, 1900 MHz (USA versioon)
900MHz, 2100MHz (Euroopa versioon)
800MHz, 850MHz, 2100MHz (Jaapani versioon)
+33 dBm
SEFAM Wi-Fi 802.11b/g/n
2412–2484 MHz (ISM-laineala)
+18 dBm

SEFAM S.Box

Toiteallikas
Toiteallika klass II
Sisendpinge
Toitekaabel (kaasas)
Sisendvool
Väljundpinge

100 – 240 VAC, 50 - 60 Hz
MDS-090BAS24 A (pistikühendus oleneb riigist)
2-1A
24 V

HOIATUSED!

▪
▪
▪

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat pistikühendusega toiteallikat.
Toitekaablit ei tohi parandada. Toitekaabli kahjustuse korral võtke ühendust oma tervishoiuteenust
pakkuva meditsiinitöötajaga.
24 VDC sisend on kaitstud vastupingete eest.

Füüsilised omadused
Mõõtmed (P x L x K)

245 x 140 x 110 mm koos külgmise kattega
245 x 185 x 110 mm koos niisutiga
305 x 245 x 180 mm
350 x 310 x 190 mm
1,4 kg koos külgmise kattega
1,7 kg koos niisutiga
0,5 kg

Kandekoti mõõtmed (P x L x K)
Kandekarbi mõõtmed (P x L x K)
Kaal (ilma toitekaablita)
Toitekaabli kaal
Töömaht (minimaalne gaasikogus
kambris)
Kasutatav veemaht niisuti kambris
Maksimaalne vedelikutase

niisuti
730 ml
350 ml
Tähisega

niisuti kambril

CE-vastavusmärgis
SEFAM S.Box CE-vastavusmärgise kuupäev: 2017

Regulatiivsed nõuded
Selle meditsiiniseadmega seotud riske on hinnatud vastavalt standardile ISO 14971, eriti seoses
ülemaailmse jääkohuga.
SEFAM S.Box vastab järgmistele direktiividele ja standarditele.
▪ Meditsiiniseadmeid käsitlev Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 93/42/EMÜ, mida on
muudetud Euroopa direktiiviga 2007/47/EÜ.
▪ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks
tegemist käsitlevate liikmesriikide ühtlustatud standardite kohta.
▪ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise
piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS).
▪ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud
jäätmete (elektroonikaromude) kohta.
▪ Föderaalse Lennuameti RTCA/DO-160G, jaotis 21, kategooria M.
▪ IEC 60601-1:2005 + A1:2012 + A2:2020: elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: üldised nõuded
esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele.
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▪

▪
▪

IEC 60601-1-2:2014 + A1:2020: elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1–2: üldised nõuded
esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele – kollateraalstandard: elektromagnetilised
häired – nõuded ja katsetused.
ISO 80601-2-70:2020: elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2–70: üldised nõuded uneapnoe
hingamisteraapia seadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele.
ISO 80601-2-74:2017: elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-74: Hingamisteede niisutusseadmete
esmasele ohutusele ja olulistele toimivusnäitajatele esitatavad erinõuded.

Seadme kasutuselt kõrvaldamine
Euroopa Liidus tuleb pidada seda seadet direktiivi 2012/19/EL kohaselt elektri- ja
elektroonikaseadmeks, mis tuleb sorteerida ja töödelda olmeprügist eraldi, millele viitab
läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol (vt jaotist „Sümbolite kirjeldus“ lk 8).
Teistes riikides tuleb seda seadet töödelda vastavalt kohalikele eeskirjadele. Kui seadme kasutuselt
kõrvaldamise nõudeid ei järgita, võib see keskkonda kahjustada. Võtke ühendust oma
tervishoiuteenust pakkuva meditsiinitöötajaga.
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Võtke ühendust oma tervishoiuteenust pakkuva meditsiinitöötajaga

Tootja:

Tootmistehas:

SEFAM

SEFAM
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10 ALLEE PELLETIER DOISY
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