Lataa ILMAINEN sovellus

älypuhelimeesi tai tablettiisi

ja

SEFAM Accessillä voit:
▪

Muokata S.Box:iasi helposti

▪

Seurata helposti hoitosi tehokkuuden kehittymistä ja muita terveytesi ja
hyvinvointisi parametreja,

▪

Jakaa nämä tiedot terveydenhuollon ammattilaistesi kanssa,

▪

Saada pääsyn tietoihin S. Box:istasi.

Osallistu hoitoosi SEFAM Accessillä !
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Ennen, kuin aloitat
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen, kuin aloitat SEFAM S.Box:isi käytön ymmärtääksesi laitteen
käyttörajoituksia.

Turvallisuusohjeet
VAROITUS:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Tässä oppaassa tarkoittaa, että sinua tai muita kohtaan on vaaran
mahdollisuus, riski vammautua tai onnettomuusriski.

SEFAM S.Box:ia voidaan käyttää vain lääkärin määräyksestä. Sinun ei tule missään olosuhteissa muuttaa
määritettyjä asetuksia ilman terveydenhuollon ammattilaisen suostumusta.
Käytä laitetta ainoastaan määrättyyn käyttöön käyttöoppaan esittämällä tavalla. Tässä käyttöoppaassa
annetut ohjeet eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisen antamia ohjeita.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu avustamaan elintärkeitä toimintoja.
Laitetta tulee käyttää ainoastaan lääkärin suosittelemien tai kotihoidon tarjoajasi antamien piirien, maskien,
irto-osien tai lisälaitteiden kanssa. Varmista, että sinulla on käyttöopas jokaiselle lisälaitteelle, ja lue ne
huolellisesti.
Ota yhteyttä kotihoidon tarjoajaasi, jos luulet, että laite tai mikä tahansa sen lisäosista on vaurioitunut,
toimintahäiriöinen tai että siinä on vika.
Älä yritä avata tai muokata laitetta (sähköiskun vaara). Tämän laitteen huolto on kokonaan pätevän
henkilökunnan vastuulla. Ota yhteyttä kotihoidon tarjoajaasi.
Kaikista vakavista onnettomuuksista, jotka tapahtuvat S.Boxin käyttöön liittyen, tulee ilmoittaa valmistajalle
ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas sijaitsee.
Käytä vain laitteen mukana tullutta virtalähdettä.
Tarpeen mukaan laite voidaan poistaa virtalähteestä irrottamalla virtajohto. Varmista, että virtajohto on
helposti saatavilla.
Jos laite on liitetty monireikäiseen pistorasiaan, älä liitä järjestelmää mihinkään muuhun monireikäiseen
pistorasiaan tai jatkojohtoon.
Aseta laite vakaalle vaakasuoralle pinnalle puhtaaseen ja kuivaan ympäristöön. Älä käytä laitetta, jos se on
jonkin koneen vieressä tai päällä.
Varo, ettet vahingossa tai tahallasi tuki ilman ulostuloaukkoa tai mitään laitteen aukkoa tai hengityspiiriä.
Älä peitä laitetta tai aseta sitä liian lähelle seinää. Älä aseta nestettä tai esineitä ilman ulostuloaukkoon, sillä
ne saattavat kulkeutua putkeen.
Pidä laite ja sen virtalähde poissa kaikista veden lähteistä. Käytä laitetta ja sen lisäosia vain, jos ne ovat
kuivia ja hyvässä toimintakunnossa.
Pidä virtajohto poissa kuumista pinnoista.
Jos joudutaan käyttämään lisähappea, seuraa ja noudata huolellisesti turvallisuusohjeita hapen käytöstä.
Älä käytä laitetta, varsinkaan lämmitettyä ilmankostutinta, syttyvien höyryjen tai syttyvien anesteettisten
aineiden lähellä, itsenäisesti tai sekoitettuina muihin kaasuihin (räjähdysriski).
Koneen ollessa toiminnassa ja maskin ollessa paikoillaan, varmista, että yksikkö tuottaa ilmavirtaa. Jos niin
ei ole, poista maski välittömästi ja ota yhteyttä kotihoidon tarjoajaasi.
Älä koskaan tuki maskin vuotoventtiiliä, joka mahdollistaa ilman jatkuvan poistumisen ja minimoi
hiilidioksidin uudelleenhengittämistä. Jos laite on toiminnassa, tuotettu ilmavirta työntää uloshengitetyn
ilman maskin venttiilireiän läpi. Toisaalta, jos laite ei ole toiminnassa, maskissa ei synny tarpeeksi raikasta
ilmaa, ja uloshengitettyä ilmaa saatetaan sisäänhengittää uudelleen, mikä tietyissä olosuhteissa saattaa
johtaa tukehtumisilmiöön muutamassa minuutissa.
Jos laitteessa on toimintahäiriö, ja potilas on varustettu nenämaskilla, laitteen vastustus on riittävän matala,
jotta potilas voi uloshengittää koneen kautta, muussa tapauksessa potilas voi yksinkertaisesti avata
suunsa. Jos potilas on varustettu kasvomaskilla, maskissa tulee olla asfyksiaa estävä venttiili.
Irrota maski sähkökatkon tai laitteen toimintahäiriön sattuessa.
Älä jätä tarpeettomia putken pätkiä sängylle. Ne voivat kietoutua pääsi tai kaulasi ympärille, kun nukut.
Pidä laite poissa lapsien ja lemmikkien ulottuvilta.
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▪

Terveysteollisuuden valmistajien yhdistys (Health Industry Manufacturers Association, HIMA) suosittelee 15
cm minimietäisyyden pitämistä langattoman puhelimen ja sydämentahdistimen välillä mahdollisen häiriön
välttämiseksi sydämentahdistimelle. Bluetooth-viestintä SEFAM S.Box-laitteessa tulee mieltää
langattomaksi puhelimeksi.

Jos laitteesi on varustettu lämmitetyllä ilmankostuttimella:
▪ Lämmitetyn kostuttimen käytössä on noudatettava varotoimia, jotta vältetään veden sisäänpääsyn riskiä
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

koneeseen, mikä voi aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa. Aseta laite vaakasuoralle ja vakaalle alustalle ja
varo, ettet kallista sitä.
Lämmitetyssä kostuttimessa ja kostutinkammion pohjassa on laatta, joka voi olla kuuma normaalissa
käytössä. Vältä näiden osien koskemista.
Kostutinkammio tulee puhdistaa ennen sen ensimmäistä käyttöä tai kaikkien teknisten toimenpiteiden
jälkeen, sekä sitten säännöllisesti kappaleen "Puhdistus ja huolto" sivulla 30 kuvaileman menettelyn
mukaisesti.
Tyhjennä ilmankostuttimen kammio aina ennen laitteen siirtämistä tai kuljettamista.
Täytä ilmankostuttimen kammio etäisyydellä laitteesta, jotta vesi ei pääse loiskumaan sen yli.
Älä aseta kammion veteen mitään tuotetta (eteerisiä öljyjä, jne.)
Älä käytä laitetta, jos ilmankostuttimen kammiossa on vuoto, esimerkiksi tiivisteen heikkenemisen takia.
Lämmitettyä ilmankostutinta ei tule käyttää huonelämmössä, joka ylittää 35°C, sillä potilaalle toimitettu
ilmanlämpötila saattaa ylittää 43°C. On olemassa ylähengitysteiden ärsytyksen tai polttamisen riski.
Laitteen suorituskyky saattaa muuttua, jos lisätään lämmitetty ilmankostutin.
On olemassa ilmavuodon riski, jos ilmankostuttimen kammion sivukantta ei ole asetettu takaisin kunnolla,
mikä saattaa aiheuttaa vaihtelua käytetyssä paineessa suhteessa määrättyyn paineeseen.

HUOMAUTUS:
▪
▪
▪

Tässä oppaassa tarkoittaa, että laitetta tai muita kohtaan on olemassa
materiaalivaurion vaara.

Aseta laite niin, että kukaan ei pääse törmäämään laitteeseen tai kompastumaan virtajohtoon.
Jos laite sijoitetaan lattialle, varmista, että se on paikassa, jossa ei ole pölyä, vuodevaatteita, vaatteita tai
muita esineitä, jotka voivat haitata ilmanottoa.
Kuten kaikki lääketieteelliset sähkölaitteet, laite todennäköisesti häiriintyy mobiililaitteista tai kannettavista
radiotaajuisista viestintälaitteista (matkapuhelimet, Wi-Fi…).

Matkustaessasi
Matkustaessasi laitteen kanssa, katso ohjeet kohdassa "Laitteen kuljettaminen" sivulta 14, ja jos
matkustat lentäen, ota yhteyttä kotihoidon tarjoajaasi valmistellaksesi matkaa. On suositeltavaa
tuoda potilaskäyttöopas mukaasi lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen helpottamisesi lentokentillä.
Voit ottaa käsimatkatavarana mukaasi laitteen ja sen lisäosat, jotka on pakattu niiden
matkustuslaukkuun, mutta on suositeltavaa suojata niitä jäykän matkalaukun sisällä, jos ne ovat
ruumaan menevissä matkatavaroissa.
Jos matkustat maahan, jossa jännite eroaa tavallisesti käytetystä jännitteestä, voi olla tarpeen ottaa
toinen virtajohto tai sovitin laitteen liittämiseksi tämän maan pistorasioihin.

Suositeltu käyttö
SEFAM S.Box® on suunniteltu obstruktiivisen uniapne–hypopnoeasyndrooman (OSAHS) hoitoon yli
30 kg painaville potilaille, jotka hengittävät spontaanisti. Sitä voidaan käyttää kotona tai
terveydenhuollon keskuksissa (sairaalassa tai klinikoilla). Se on suunniteltu myös vaivattomaan
matkustamiseen, ja sitä voidaan käyttää lentokoneissa.

SEFAM S.Box
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S.Box -lämmitetty kostutin on lisälaite, joka on suunniteltu lämmittämään ja lisäämään kosteutta
potilaalle toimitettuun ilman kiertoon SEFAM S.Box -laitteella obstruktiivisen uniapnehypopneasyndrooman (OSAHS) hoitoon. Se on tarkoitettu aikuisten potilaiden käyttöön joko
kotihoidossa tai sairaalaympäristössä.

Vasta-aiheet
Tutkimukset ovat osoittaneet, että positiivisen paineen käyttö saattaa olla vasta-aiheista tietyille
potilaille, joilla on yksi näistä aiemmin todetuista sairauksista:
▪ Vakava bullaemfyseema
▪ Ilmarinta
▪ Pneumokefalus, vamma tai hiljattain tehty leikkaus, jonka jälkiseurauksena on kallon-nenänielun
fisteli.
▪ Heikentynyt sydämen vajaatoiminta tai matala verenpaine, varsinkin, jos veritilavuus on
pienentynyt, tai jos on sydämen rytmihäiriö.

▪
▪

Dehydraatio
Trakeostomia.

Sivuvaikutukset
Jos yksikään seuraavista oireista ilmenee laitteen käytön aikana, joka saattaa tietyissä tapauksissa
vaatia hoidon lopettamista, ota yhteyttä terveydenhoidon ammattilaiseen: Epätavallinen rintakipu,
vakava päänsärky, lisääntynyt hengenahdistus, hengitysteiden tai nenän kuivuus, ihan herkkyys,
vuotava tai verta vuotava nenä (Epistaxis), epämukavuus tai kipu korvassa tai onteloissa, turvotus,
päiväsaikainen uneliaisuus, mielialan muutokset, disorientaatio, ärtyneisyys tai muistin menetykset.

Järjestelmän osat
SEFAM S.Boxin mukana tulevat seuraavat osat:

▪
▪
▪
▪

S.Box SD-kortti
Tuloilman suodatin
S.Box-virtalähde

▪
▪
▪

Sivukansi
Potilaskäyttöopas
S.Box kantolaukku

Joustava putki

Laitetta voidaan käyttää myös seuraavien vapaavalintaisten lisävarusteiden kanssa. Ota yhteyttä
kotihoidon tarjoajaasi saadaksesi lisätietoa saatavilla olevista lisävarusteista. Käyttäessäsi niitä
noudata lisävarusteiden mukana annettuja ohjeita.

▪
▪
▪
▪
▪

S.Box-savukejohto (24 VDC)
S.Box lämmitetty ilmankostutin
S.Box-modeemi
PolyLink-järjestelmä
S.Box -lämmitetty putki ATC:llä (Adaptive
Thermo Control), halkaisijaltaan 15 mm
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▪
▪
▪
▪
▪

Hienosuodatin (kertakäyttöinen)
SEFAM S.Box by Starck -kantokotelo
S.Box Wi-Fi-moduuli
Happimittari 3150, Bluetooth- tai BLE
SEFAM Access (tabletti/älypuhelinsovellus)

SEFAM S.Box

Kuvaus
Laitteen kuvaus
1

4
3

5
6
14
7

2

9
8

12

Kuva 1 – Etunäkymä

13
2

Kuva 2 – Takanäkymä kostuttimella varustetusta laitteesta

14
72

11

2

2

Kuva 3 – Takanäkymä sivukannella varustetusta laitteesta

1
2
3

Käynnistys- / valmiustilapainike
Hipaisunäyttö:
Ramppinappula
:

4
5
6

Nappula kostutinkammion tai sivukannen
vapauttamiseksi (musta tai harmaa):
SD-kortin aukko:
USB-liitin:

7

Ilman sisääntulosuodatin ja ristikko:

8

Virtaportti:

9
10

Lämpöputken yhteys:
Lisävarusteen aukko:

11

Lämmitinlaatta (jos ilmankostutin
sisältyy):

SEFAM S.Box

10
2

:

Kuva 4 – Näkymä lämmitinlaatasta ja lisäosan sijainnista

Laitteen käynnistämiseen ja sammuttamiseen.
Nähdäksesi tietoja ja päästäksesi asetuksiin.
Aktivoi tai estää ramppitoiminnon, kun laite on
toiminnassa.
Vapauttaaksesi ja poistaaksesi kostutinkammio tai
sivukansi koneesta.
Aukko SD-kortin asettamiseen.
Tarkoitettu lääkärisi tai kotihoidon tarjoajasi
käyttöön.
Estää pölyä pääsemästä laitteeseen ja ilmavirran
radalle.
Laitteen virtoittamiseksi virtalähteellä tai
savukkeen sytyttimellä.
Liittääksesi ATC:llä varustettu S.Box-lämpöputki.
Aukko viestintälaitteelle (PolyLink-järjestelmä,
S.Box -modeemi tai S.Box Wi-Fi-moduuli).
Lämmitetyn
ilmankostuttimen
pohja,
jota
käytetään kostutinkammion veden kuumentamiseen.
Kuvaus ▪ 7

12

Kostutinkammio (jos sisältyy):

13

Sivukansi (jos mukana):

14

Kulmallinen ulostuloliitin

Kostutinkammio, jossa veden maksimitaso on osoitettu.
Kääntyvä liitin putken liittämiseen.

Symbolien määritelmä
Symboli

Määritelmä

Symboli

Määritelmä

Käynnistys- / valmiustilapainike.

Ramppinäppäin.

Laite noudattaa EU-direktiivin 93/42
/EC vaatimuksia lääketieteellisille
laitteille.

Laitetta ei voida enää käyttää,
hävitä erillään kotitalousjätteestä.
Katso
"Laitteen
hävittäminen
käyttöiän lopussa" sivulta 38.

Class II device.

Laitteen jarrukerrointyyppi.

24 V Tasavirtainen virtalähde.

Laite muodostaa
radiotaajuuslähettimen,
ionisoimaton säteily.

Valmistaja.

Valmistuspäivä.

Vaara: Kuuma pinta.

Tämä symboli kostutinkammion
pinnalla
osoittaa
veden
maksimitason, jota kammiossa ei
tule ylittää.

Tämä symboli kostutinkammion
pinnalla tarkoittaa, että on avattava
kammio ja poistettava sen kansi
ennen
veden
kaatamista
vastaanottajasta.

Älä
kaada
vettä
suoraan
kostutinkammion aukkoihin.

Tämä symboli lämmitinlaatalla
osoittaa, mihin suuntaan salpaa
työnnetään
lämmitinlaatan
lukitsemiseksi tai vapauttamiseksi.

Laite on suojattu yli12 mm kiinteiltä
esineiltä ja pystysuoraan tippuvilta
vesipisaroilta.

Lääkinnällisen laitteen tunniste.

Lääkinnällinen laite.

Tämä
symboli
pakkauksessa
tarkoittaa "Ilmanpaineen rajoitus".

Tämä
symboli
pakkauksessa
tarkoittaa "Suhteellisen kosteuden
rajoitus".

Pakkauksessa:
Tämä
symboli
tarkoittaa
"Särkyvää",
koska
pakkausta tulee käsitellä huolella.

Pakkauksessa:
Tämä
symboli
tarkoittaa "Pidä kuivana", koska
pakkausta tulee suojata kosteudelta
ja vedeltä.

Pakkauksessa
tämä
symboli
tarkoittaa "Lämpötilan rajoitus".

Katso käyttöoppaasta.

Ilmavirran sisääntuloaukko. Ei saa
peittää.

Ilmavirran
peittää.

poistoaukko.

Ei

saa

Käsittele sähköliitäntöjä
varovaisesti.
8 ▪ Kuvaus
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Asennus
Laitteen standardiasennus
Laite tulee asettaa litteälle ja vakaalle pinnalle. Se toimitetaan valmiiksi asennetulla sivukannella ja
valitusta kokoonpanosta riippuen se voidaan toimittaa kuumennetulla kostuttimella, joka korvaa
valmiiksi asennetun sivukannen.
1. Jos sinulla on ilmankostutin ja/tai viestintälaite, poista
laitteesta sivukansi:
Paina nappia vapauttaaksesi kansi (merkki 4 kuvassa 1) ja
vedä kantta samalla sisäänrakennetusta kahvasta, joka
sijaitsee kannen alla, poispäin koneesta.

2. Asenna viestintälaite (S.Box-modeemi, S.Box Wi-Fi-moduuli tai PolyLink-järjestelmä)
lisävarusteen reikään (merkki 10 kuvassa 4) – näin me viittaamme vastaaviin ohjeisiin asennusja käyttömenettelyssä.
3. Aseta sitten kansi laitteen sivuosassa oleville kiskoille ja paina sitä laitetta vasten, kunnes kuulet
"klikkauksen".
tai
Asenna lämmitetty ilmankostutin (jos mukana):
A) Aseta lämmityslaatta laitteen sivuosassa
kiskoille ja paina sitä laitetta vasten.

oleville

B) Lukitse lämmityslaatta työntämällä salpa vasemmalle,
kuten

osoittaa.

C) Aseta kostutuskammion pohja lämmityslaatan päälle ja
työnnä kostutuskammio laitetta vasten, kunnes kuulet
"klikkauksen".

VAROITUS:
Jos lämmitettyä ilmankostutinta ei ole asennettu kunnolla, on olemassa ilmakadon riski, joka saattaa aiheuttaa
sovelletun paineen vs määrätyn paineen vaihtelua.

SEFAM S.Box
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4. Yhdistä hengitysputki:
Yhdistä
joustavan
putken
pääty
kulmalliseen
ulostuloliittimeen laitteen takaosaan (Merkki 14 kuvassa 2).
Jos sinulla on ATC:llinen S.Box-lämpöputki, aseta sen
virtajohto vastaavaan istukkaan laitteessa (merkki 9
kuvassa 2).
5. Valmistele maski seuraten seuraavia ohjeita sen käytttöohjeissa. Liitä maski hengitysputken
päätyyn.
6. Kytke virtajohto laitteen takana olevaan virran tuloaukkoon (merkki 8 kuvassa 2) ja kytke
virtatöpseli sähköverkkoon.
7. Kun kytket virran päälle ensimmäistä kertaa, näyttövalo syttyy ja näyttöön tulee näkyviin
mobiilisovelluslogo SEFAM

.

Kaksi sekuntia myöhemmin tulee esiin
valmiustilanäyttö, joka näyttää ajan.
Laite on nyt käyttövalmis.
Kahden minuutin valmiustilassa olon
jälkeen, painamatta mitään (hipaisu-)
näppäintä, tulee näkyviin unitilan näyttö.
“koti”-hipaisunäppäin
mahdollistaa:
▪ Näytön
palauttamisen
unesta
valmiustilanäytöksi.
▪ Näytön
kytkemisen
pois
valmiustilanäytöltä.

Valmiustilanäyttö

Uninäyttö

Huomautukset:
▪ Näytön taustavalo syttyy, kun kätesi lähestyy näyttöä (Wave & Go -toiminto) tai kun näpäytät
kosketusaluetta tai kun painat yhtä laitteen kahdesta toimintopainikkeesta.

▪

Tässä oppaassa kuvattuja näyttöjä käytetään vain esimerkkeinä.

Asennus virtalähteeseen savukesytyttimen avulla
Laite voidaan virtoittaa savukkeensytyttimen avulla käyttäen tähän tarkoitukseen suunniteltua 24 V: n
johtoa (valinnainen). Tehdäksesi tämän, korvaa standardiasennuksen vaihe 6, seuraavalla vaiheella:

▪

Liitä savukkeensytyttimen johto laitteen virran sisääntuloon (merkki 8 kuvassa 2) ja johdon toinen
pää suoraan savukkeensytyttimen istukkaan.
HUOMAUTUS:

▪
▪
▪

Käytä ainoastaan 24 V savukkeensytyttimen johtoa, jota laitteen kanssa suositellaan.
Varmista savukkeensytyttimen istukan tuottaman jännitteen yhteensopivuus.
Älä käytä laitetta kevytajoneuvon 12 V tai 13 V pariston kanssa.
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Käyttö
Kostutinkammion täyttö (jos asennettu)
1. Irrota SEFAM S.Box -laite virtalähteestä tai sähköverkosta.
2. Erottaaksesi
ilmankostuttimen
kammion
laitteesta,
paina
nappia
vapauttaaksesi
ilmankostuttimen kammio (merkki 4 kuvassa 1) ja samaan aikaan vedä ilmankostuttimen
kammiota poispäin laitteesta sisäänrakennetun kahvan avulla.
3. Pane ilmankostuttimen kammio pois laitteesta ja vedä avausklipsiä vapauttaaksesi kammion
yläosa, ja pane se sitten sivuun.
4. Täytä kostutuskammion alaosa vedellä maksimitason merkintään
asti.
5. Aseta yläosa takaisin kostutuskammion pohjan päälle sijoittaen sarana oikein, paina sitten
yläosaa alaspäin sulkeaksesi kammio, ja lukitse se.
6. Aseta kostutuskammion takaisin lämmityslaatalle, saranapuoli koneen sisustaa kohti, ja paina sitä
laitetta vatsaan, kunnes kuulet "klikkauksen".
7. Kytke SEFAM S.Box -laite virtlalähteeseen tai sähköverkkoon.
HUOMAUTUS:
▪
▪
▪
▪
▪

Ole varovainen, ettet ylitä maksimitason merkintää.
Täytä kammio ainoastaan huonelämpöisellä vedellä, älä käytä kuumaa tai viileää vettä.
On suositeltavaa käyttää tislattua vettä.
Älä lisää mitään tuotteita kammioon (eteerisiä öljyjä, jne.).
Älä käytä alkalista liuosta (fysiologista suolaliuosta).

Hoidon aloitus
1. Pue maskisi vastaavien käyttöohjeiden kuvailemalla tavalla. Jos älykäynnistysominaisuus on
aktivoitu kotihoidon tarjoajasi toimesta, laite käynnistyy ensimmäisten maskiin hengitystesi
aikana.
Voit myös pitää pohjassa aloitus- / valmiustilanappulaa
aloittaaksesi hoidon.
Noudattamistietojen ja hoidon tehokkuuden tallennus alkaa välittömästi laitteen muistiin ja SDkortille, kun se on paikallaan.
2. Sitten laitteen näyttö näyttää toimitetun paineen, ja onko ramppi
aktivoitu (symboli
tai
tilapalkissa).
Näytetyt symbolit osoittavat, mitkä ominaisuudet ja lisävarusteet
on aktivoitu (katso taulukko " Näytettyjen symboleiden kuvaus"
sivulta 16).

3. Jos ilmoitus " MASK " näkyy näytöllä, se tarkoittaa, että maskiasi ei
ole liitetty kunnolla.
Uudelleenasettele
se
kunnolla
minimoidaksesi
vuotoa
mahdollisimman paljon, paina sitten aloitus- / valmiustilanappulaa
tai ramppinappulaa
viesti katoaa.

SEFAM S.Box
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4. Mene alas makuulle ja aseta hengitysputki niin, että se pystyy seuraamaan liikkeitäsi, kun nukut.
5. Jos laite on varustettu lämmitetyllä ilmankostuttimella, se käynnistyy automaattisesti, kun laite
käynnistetään. Voit lisätä tai vähentää kostutustasoa hipaisunäppäimellä
laitteen asetukset" sivulta 17).

, (katso "Miten tehdä

VAROITUS:
Sähkökatkon jälkeen laite palauttaa samat parametrit ja toimintatilat kuin ennen sähkökatkoa (käynnistys- /
valmiustila).

Hoidon lopetus
1. Poista maski.
2. Pidä pohjassa aloitus- / valmiustilanappulaa
sammuttaaksesi
ilmankostutin, jos se on asennettu, pysähtyy samanaikaisesti.

laite.

Lämmitetty

Saatavilla olevat ominaisuudet
Mask Fit & Go
Voit tarkistaa maskisi ilmatiiviyden ennen hoidon aloittamista sekä laitteen ollessa valmiustilassa.
Maskin jäämävuototiedot voidaan näyttää näpäyttämällä kosketusnäppäintä
jos tapahtuu ei-toivottu vuoto. Näpäytä

. Säädä maskiasi,

palataksesi valmiustilanäyttöön.

Maski irrallaan -ominaisuus
Jos irrotat maskin, laite pienentää virtausta automaattisesti. Kone palauttaa normaalin virtauksen ja
paineen, kun uudelleenyhdistät maskisi tai jos painat aloitus- / valmiustilanappulaa

tai

ramppinappulaa
. Muussa tapauksessa kone pysähtyy 30 minuutin kuluttua. Ominaisuutta
voidaan käyttää yöllä, kun sinun tarvitsee nousta.

Comfort Control Plus
The Comfort Control Plus (CC+) on tarkoitettu lisäämään hoitopainetta hieman sisäänhengittäessäsi
ja pienentämään painetta uloshengittäessäsi, tehdäkseen hengittämisestäsi mukavampaa hoidon
aikana. Se voidaan aktivoida rampin tai koko hoidon ajaksi. Kummassakin tapauksessa on saatavilla
kolme tasoa optimaalisen asetuksen saamiseksi.

Ramppi
Ollessaan aktivoitu, ramppitoiminto mahdollistaa asteittaisen paineen noston, jotta sinun olisi
helpompi nukahtaa. Toimitettu paine nousee progressiivisesti matalammasta alkupaineesta
(ramppipaine) määrättyyn paineeseen ajaksi, jota kutsutaan termillä ‘ramppiaika’. Ramppeja on kahta
tyyppiä:

▪
▪

Aikaramppi (T RAMP): Ramppiajan määrittää sinun kotihoidon tarjoajasi. Symboli
näkyy
tilapalkissa.
Älyramppi (I RAMP): Ramppiajan määrittää laite automaattisesti. Paineen nousu (CPAP-tilassa) tai
paineen ylös/alas-komentojen aktivointi (Auto CPAP-tilassa) tapahtuu heti, kun laite alkaa havaita

obstruktiivisia hengitystapahtumia, jotka osoittavat, että olet nukahtanut. Symboli
näkyy
tilapalkissa.
Ramppi alkaa automaattisesti, kun laite kytketään päälle (jos ramppiaika ei ole nolla). Se voidaan
deaktivoida painamalla ramppinappia
12 ▪ Käyttö

.
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SD-kortin käyttö
SD-korttia käytetään koneen tallentamien viimeisimpien noudattamistietojen säilyttämiseen tai
laitteesi asetusten päivittämiseen. Seuraa kotihoidon tarjoajan antamia ohjeita ennen tämän kortin
käyttöä.

Kortin syöttäminen
Kun laite on toiminnassa, sammuta se pitäen pohjassa aloitus- / valmiustilanappulaa
. Syötä SDkortti vastaavaan reikään: Symboli
tulee näkyviin näytön yläosaan. Jos se vilkkuu, se tarkoittaa,
että kortti on asetettu väärin tai se ei ole toiminnallinen. Uudelleenaseta se kunnolla. Jos ongelma
jatkuu, ota yhteyttä kotihoidon tarjoajaasi.

Asetusten päivitys
Jos kotihoidon tarjoaja on määrittänyt SD-kortin päivittämään laitteen asetukset, kone käynnistyy
automaattisesti, kun kortti on asetettu reikään ja symboli
vilkkuu hitaasti näytön yläosassa. Jätä
SD-kortti reikään sen jälkeen, kun päivitys on suoritettu. Tämä toimenpide voidaan suorittaa vain
kerran.

Tietojen varmuuskopiointi
Jos tiedot on tallennettu laitteen sisään, tietojen varmuuskopiointi alkaa automaattisesti, kun asetat
muistikortin koneeseen, käännät virran päälle ja lopetat hoidon. -symboli vilkkuu hitaasti näytöllä ja
and näyttö muuttuu: Yläosaan tulee esiin animaatio, joka näyttää kolme palikkaa , jotka liikkuvat
oikealle, kunnes tietojen tallennus on suoritettu. Älä irrota virtalähteestä äläkä irrota muistikorttia.

Kun tietoja tallennetaan, laite on edelleen toiminnassa, ja tiedot jäävät nähtäville yksikön näytölle.
HUOMAUTUS:
▪

Älä poista SD-korttia hoidon aikana, sillä tiedot tallennetaan reaaliajassa.

▪

Jos symboli
tai
vilkkuu hitaasti näytön yläosassa, se tarkoittaa, että asetusten päivitys tai tietojen
varmuuskopiointi on meneillään. Älä poista SD-korttia.

Kortin poistaminen
Kun tallennus on tehty, sammuta koneisto pitäen pohjassa aloitus- / valmiustilanappulaa

. Odota,

että symboli lopettaa näytöllä vilkkumisen (enintään 2 minuuttia) ja poista kortti. Voit nyt lähettää
sen kotihoidon tarjoajallesi.

SEFAM S.Box

Käyttö ▪ 13

Laitteen kuljetus
Ota pois virtalähteestä ja irrota kaikki lisävarusteet laitteesta. Pakkaa laite ja lisävarusteet
matkustuslaukkuun.

Laite lämmitetyllä kostuttimella
Jos laitteesi on varustettu kostuttimella, paina nappia vapauttaaksesi kostutinkammio ja samalla
vedä kammiota sisäänrakennetusta kahvasta. Sitten, etäällä laitteesta, vedä avausklipsiä ylöspäin
vapauttaaksesi kammion yläosa, ja pane se sitten sivuun. Tyhjennä vesi. Poista lämmitinlaatan lukitus
työntämällä kahvaa oikealle, ja poista se. Pakkaa se kostutinkammion kanssa sille tarkoitettuun
osioon matkalaukussa. Aseta kansi laitteen sivuosan raiteille ja paina sitä laitetta vastaan, kunnes
kuulet "klikkauksen". Pakkaa laite laukkuun.
HUOMAUTUS:
On ehdottoman välttämätöntä, että tyhjennät kostutinkammion ennen laitteen liikuttelua tai kuljetusta, jotta
vältetään veden koneeseen joutumisen riski, joka saattaa aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita.

14 ▪ Käyttö
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Tiedot ja asetukset
Käyttöliittymän kuvaus
Kahta mekaanista nappulaa laitteen päällä käytetään sen toiminnan hallintaan:

▪

aloitus- / valmiustilanappula

: Asettaa laitteen päälle ja pois.

▪

Ramppinappula
: Deaktivoi tai aktivoi ramppitoiminnon, kun laite on toiminnassa.
Kun laite on toiminnassa, tiedot tulevat esiin edessä olevalle kosketusnäytölle, ja sinulla saattaa olla
mahdollisuus säätää tiettyjä asetuksia.
Saatavilla olevat parametrit ovat:

▪
▪
▪

Asetukset sinun hoidollesi,
Yleisasetukset, kuten aika ja kirkkaus,
Tallennetut noudattamistiedot.
Näyttö saattaa myös osoittaa mahdollisia ongelmia laitteen tai sen lisävarusteiden kanssa.

Näytön yleisjärjestely
Ylhäältä alaspäin näyttö on järjestelty kolmeen osaan:

▪
▪
▪

Tilapalkki.
Asetusalue.
Tila, jossa on 8 hipaisunäppäintä ja käynnistyksestä näytettävä symboli.

SEFAM S.Box
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Näytettyjen symboleiden kuvaus
Symboli

Tarkoitus

Symboli

Tarkoitus

Tilapalkki
GSM-matkapuhelinten verkkotila.
Vilkkuu nopeasti tiedonsiirron
aikana.

Wi-Fi-viestintä aktivoitu.
Vilkkuu nopeasti tiedonsiirron
aikana.

Lentokonetila

Oksimetri yhdistetty

Comfort Control Plus C.C.+ toiminto aktivoitu
SD-kortti on asetettu
Vilkkuu hitaasti, kun tiedon
tallennus on meneillään.
Vilkkuu hitaasti, kun asetusten
päivitys on meneillään.

Aikaramppi T RAMP aktivoitu
Älyramppi I RAMP aktivoitu
Bluetooth-yhteys aktivoitu
Bluetooth-viestintä on meneillään
Toimintatila
C: CPAP
A: APAP (Auto-CPAP)

USB-yhteys aktivoitu

Asetukset: Näytetyt arvot, yksiköt ja symbolit
Numerot tai kirjaimet

Paineyksikkö: hektoPascal tai
cm H2O

Virtausyksikkö: litra per minuutti

Aikayksikkö: Tunti ja minuutti

Huomautus: Laite havaitsi
virheen tai onnettomuuden

Ramppiajan asetus

Konetuntilaskuri

Tuntilaskurin käyttö

Bluetooth

Maskin säätely

Näytön kirkkauden asetus

Putken halkaisija
Hipaisunäppäimet

Alasvierittämisen hipaisunäppäin,
mahdollistaa näytetyn parametrin
arvon pienentämisen
Hipaisunäppäin S.Boxin ATC:llä
varustetun lämpöputken
säätämiseen
Hipaisunäppäin asetuksiin
pääsemiseksi

Ylösvierittämisen hipaisunäppäin,
mahdollistaa näytetyn parametrin
arvon suurentamisen.
Hipaisunäppäin lämmitetyn
ilmankostutinasetuksen
säätämiseen

Monitoimintainen hipaisunäppäin

Pääsivu-hipaisunäppäin
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Hipaisunäppäin tietoihin pääsyyn
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Miten tehdä laitteen asetukset
Asetus voidaan tehdä hipaisunäppäinten avulla, jos yksikkö on valmiustilassa tai käytössä (riippuen
asennuksista).

1. ATC:llisen S.Box-lämpöputken lämmityskapasiteetti (jos asennettu)
Näytön näkymä:
Voit pienentää tai suurentaa lämmitystehon
näytettyä arvoa näpäyttämällä näppäintä

Näpäytä
kosketusnäppäintä

tai
.
Mahdolliset asetukset: OFF (ei lämmitystä),
01 - 05 ja AUTO (jos kostutin on myös
paikalla).
AUTO-tila
tekee
lämpöputken
lämmittämisestä progressiivisen lämmitetyn
ilmankostuttimen
lämmitystehotason
toimintona.

valmius- tai
toimintatilassa.

Tämä asetus on mahdollinen ainoastaan, jos laite on varustettu ATC:llisen S.Boxin lämpöputkella.
Näpäytä

palataksesi valmiustila- tai toimintanäyttöön.

2. Kostutustaso (jos kostutin on asennettu)
Näytön näkymä:
Voit pienentää tai suurentaa kostutustason
näytettyä arvoa näpäyttämällä näppäintä

Näpäytä
kosketusnäppäintä

tai
.
Mahdolliset asetukset: OFF (ei kostutusta) ja
01 - 10.

valmius- tai
toimintatilassa.

Tämä asetus on mahdollinen ainoastaan, jos
laitteesi on varustettu kostutusjärjestelmällä.
Näpäytä

palataksesi valmiustila- tai toimintanäyttöön.

3. Mask Fit & Go: Hallinnoi maskin ilmatiiviyttä
Näytön näkymä:
Näpäytä
kosketusnäppäintä

valmiustilassa.

Tietoja maskin jäämävuodosta voidaan
katsella, mutta ei muuttaa.
Mahdolliset esitykset: LK:OK, LK:NOK.
Ei-toivotun vuodon sattuessa
uudelleensäätele maskiasi.

(LK:NOK)

Näpäytä
palataksesi valmiustilanäyttöön. Näyttö sammuu automaattisesti kahden minuutin
kuluttua ilman napin painallusta.
SEFAM S.Box
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4. Asetusvalikko
Päästäksesi asetuksiin paina kosketusnäppäintä
asetusten ketjussa:

▪
▪

laitteen ollessa valmiustilassa. Seuraavassa

tai
näpäyttäminen antaa sinun pienentää tai suurentaa parametrin arvoa tai deaktivoida
tai aktivoida näytetty toiminto,
näpäyttäminen antaa sinulle pääsyn seuraavaan näyttöön,

Näyttö sammuu automaattisesti kahden minuutin kuluttua ilman napin painallusta tai painamalla
Näytön näkymät:
❶
Näpäytä
kosketusnäppäintä

.

I Ramp (Intelligent Ramp, älyramppi), jos
kotihoidon tarjoajasi on valinnut sen.
Voit aktivoida tai deaktivoida tämän
toiminnon näpäyttämällä näytettyä näppäintä
tai

.

valmiustilassa.
Mahdolliset asetukset: I RAMP ja OFF.

Ramppiaika jos T Ramp (aikaramppi) on
valittu kotihoidon tarjoajasi toimesta.
tai

Kun painat valitsinta
tai
niin monta
kertaa kuin se on tarpeen, lasket tai nostat
näytön arvoa, tai katkaise rampin käyttö
valitsemalla

.

Mahdolliset asetukset: OFF ja 5 min –
maksimiaikaramppi, jonka asettaa kotihoidon
tarjoajasi.
❷
Näpäytä
kosketusnäppäintä

Ramp pressure (Ramppipaine = rampin
aloituspaine).
Tämä parametri näkyy, jos ramppi on valittu
kotihoidon tarjoajasi toimesta ja jos hän ei ole
lukinnut pääsyäsi tähän asetukseen.
Voit pienentää tai suurentaa näytettyä arvoa
näpäyttämällä toistuvasti näppäintä

tai

.
Mahdolliset asetukset:
▪ 4 cm H2O – CPAP-tilassa asetettuun
paineeseen.
▪ 4 cm H2O – APAP (Auto-CPAP) -tilassa
asetettuun maksimipaineeseen.
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Näytön näkymät:
❸
Näpäytä
kosketusnäppäintä

CC+ (Comfort Control Plus)
Tämä toiminto näkyy, jos se on aktivoitu
kotihoidon tarjoajasi toimesta, eikä hän ole
lukinnut sinun pääsyäsi tähän asetukseen.
Voit deaktivoida (OFF) tai aktivoida (ON)
tämän toiminnon näpäyttämällä näppäintä
tai
.
Mahdolliset asetukset: CC+: ON ja CC+:
OFF.

❹
Näpäytä
kosketusnäppäintä

IS (Intelligent Start, älykäynnistys)
Tämä toiminto näkyy, jos se on aktivoitu
kotihoidon tarjoajasi toimesta, eikä hän ole
lukinnut sinun pääsyäsi tähän asetukseen.
Voit deaktivoida (OFF) tai aktivoida (ON)
tämän toiminnon näpäyttämällä näppäintä
tai
.
Mahdolliset asetukset: IS: ON ja IS: OFF.

❺
Näpäytä
kosketusnäppäintä

Kirkkaus
Voit vähentää tai lisätä näytön kirkkautta
the näpäyttämällä hipaisunäppäintä
tai

niin monta kertaa, kuin on tarpeen.

Mahdolliset asetukset: 01 - 10.

❻
Näpäytä
kosketusnäppäintä

BT (langaton Bluetooth-viestintä)
Voit deaktivoida (OFF) tai aktivoida (ON)
tämän toiminnon näpäyttämällä näppäintä
tai

.

Mahdolliset asetukset: BT: ON ja BT: OFF.

HUOMAUTUS:
Langattoman Bluetooth-viestinnän pitää olla sallittu:
▪ Reaaliaikaiselle signaalien hankkimiselle Nonin-pulssioksimetriltä SD-kortilla
▪ laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta tallennettujen tietojen palauttamiseksi
▪ säätöjen tekemiseksi tabletin / älypuhelimen sovelluksilla (tarkista asiaan kuuluvat käyttöohjeet).

SEFAM S.Box

Tiedot ja asetukset ▪ 19

Jos laitteesi on varustettu viestintävälineellä (PolyLink-järjestelmä, S.Box-modeemi tai S.Box Wi-Fi moduuli), vastaava näyttö tulee esiin tälle tasolle asetusvalikossa. Tarkista asiaankuuluvan
lisälaitteen asennus vastaavista käyttöohjeista.
Näytön näkymät:
❼
Näpäytä
kosketusnäppäint
ä

S.Box-modeemin yhdistäminen (jos asennettu)
Voit deaktivoida (OFF) tai aktivoida (ON) S.Boxmodeemiyhteyden näpäyttämällä näppäintä
tai

.

Mahdolliset asetukset: 3G: ON ja 3G: OFF.
tai
❼
Näpäytä
kosketusnäppäint
ä

S.Box Wi-Fi-moduulin
asennettu)

yhdistäminen

(jos

Voit deaktivoida (OFF) tai aktivoida (ON) Wi-Fimoduuliyhteyden näpäyttämällä näppäintä
tai

.

Mahdolliset asetukset: WIFI: ON ja WIFI: OFF.
Symboli

vilkkuu hitaasti näytön yläosassa.

Vain, kun Wi-Fi-moduuli on asennettu SEFAM S.Box-laitteen sisälle, ja kun Wi-Fi-yhteys on aktivoitu,
sinulla on pääsy automaattiseen WPS-määritykseen, joka mahdollistaa yhdistämisen paikalliseen
verkkoon.
❽
Näpäytä
kosketusnäppäint
ä

Näpäytä
kosketusnäppäin
tä

Valitse näytöltä YES (KYLLÄ) kosketusnäppäinten
tai
avulla. Sitten sinulla on noin kaksi
minuuttia aikaa painaa WPS-nappia Wi-Fi-reitittimestäsi jas allia verkkoon yhdistäminen näppäimellä
. Edistyspalkki
tulee esiin, kunnes yhteys verkkoon on toiminnassa. Symboli
vilkkuu nopeasti näytön yläosassa, ja muuttuu sitten pysyväksi. Sitten sinun on mentävä takaisin
WPS-näyttöön, ja voit avata uudelleen asetusvalikon.
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Näytön näkymät:
BLE-viestintä (BLE = Bluetooth Low Energy,
matalan energian Bluetooth)

tai
❼
Näpäytä
kosketusnäppäintä

Voit deaktivoida (OFF) tai aktivoida (ON)
tämän viestinnän näpäyttämällä näppäintä
tai

.

Mahdolliset asetukset: BLE: ON ja BLE: OFF.
HUOMAUTUS:
Bluetooth Low Energy -yhteyden täytyy olla aktivoitu, jotta on mahdollista ottaa vastaan signaaleita, jotka tulevat
PolyLink-järjestelmästä tai 3150 BLE-0101- happimittarista.

SPO2
(Hemoglobiinen
pulssillinen
happikylläisyys).
Laite etsii oksimetriä ja näytöllä vilkkuu
vuorotellen kuusi viivaa niin kauan, kun
yhtäkään oksimetriä ei ole liitetty
Kun happimittari on havaittu, Bluetoothosoitteen kuusi viimeistä numeroa vilkkuvat
vuorotellen SPO2:n kanssa.

❽
Näpäytä
kosketusnäppäintä

HUOMAUTUS:
Varmista, että Bluetooth (BDA)-osoitteen kuusi
viimeistä numeroa vastaavat liitettävää laitetta.

Voit deaktivoida viestinnän näpäyttämällä

tai

.

Huomautukset:
▪ Tämä näyttö tulee ruutuun, jos Bluetooth-yhteys on aktivoitu tai laitteessa on sisäinen PolyLinksynkronointimoduuli ja BLE-yhteys on aktivoitu.

▪

Seuraa käyttöoppaan ohjeita asentaaksesi oksimetrin sekä oksimetrin sensorin (jos olemassa), odota,
että viestintä tapahtuu (noin yksi minuutti).

▪

Vaihda paristot, jos oksimetrissä näkyy matala taso (

❾
Näpäytä
kosketusnäppäintä

)

Viestintä PolyLink BLE-moduulilla
Laite etsii BLE-moduulia, ja näyttö ja näytöllä
näkyvät kuusi viivaa vilkkuvat niin kauan, kun
yhtäkään moduulia ei ole liitetty.
Kun se on havaittu, PolyLink-järjestelmän
Bluetooth-osoitteen kuusi viimeistä merkkiä
vilkkuvat vuorotellen yhdessä BLE:n kanssa.
Voit
estää
viestinnän
näpäyttämällä
näppäintä

SEFAM S.Box
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Näytön näkymät:
❿
Näpäytä
kosketusnäppäintä

Ajan näytön formaatin valinta
Ajan näyttö on oletusarvoisesti asetettu 24
tunnille.
Voit valita toisen formaatin näpäyttämällä
näppäintä

tai

.

Mahdolliset asetukset: 24H ja 12H.

⓫
Näpäytä
kosketusnäppäintä

Kello
Tuntilukema vilkkuu näytöllä. Voit asettaa
sen näpäyttämällä näppäintä
tai
niin monta kertaa, kuin on tarpeen.
Näpäytä
.
Sitten vilkkuu minuuttilukema. Säädä sekä
minuutteja että tunteja.

Näpäytä

palataksesi valmiustilanäyttöön.

5. Tietovalikko
Noudattamistietoja voidaan katsella, mutta niitä ei voida muuttaa.
Päästäksesi siihen, näpäytä kosketusnäppäintä
järjestyksessä:

laitteen ollessa valmiustilassa. Seuraavassa

▪

mahdollistaa pääsyn tallennettuun noudattamisjaksoon, tämän jakson aikana tallennettuihin
noudattamistietoihin ja laitteen teknisiin tietoihin.

▪

mahdollistaa käyttöjakson valinnan ja seuraavaan näyttöön siirtymisen.

▪

mahdollistaa valmiustilanäyttöön palaamisen.

Tiedot käyttöjaksosta:
24 tunnin käyttöjakso on asetettu keskipäivästä seuraavaan keskipäivään asti.
❶
Näpäytä
kosketusnäppäintä

Käyttöjaksoon pääsy
Tämä näyttö tulee esiin vain, jos ainakin
kaksi 24 tunnin käyttöjaksoa on tallennettu
tälle laitteelle.

Valmiustilassa.
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Näytön näkymät:
❷
Näpäytä
kosketusnäppäintä

Yhden viimeisemmän käyttöjakson valinta
Näytön oikealla puolella esitetty arvo (esim.
30) vastaa viimeisimpien tallennettujen 24
tunnin käyttöjaksojen määrää 30 päivän
rajan sisällä.

❸
Näpäytä
kosketusnäppäintä

Noudattamistietoraporttiin pääsy

❹
Näpäytä
kosketusnäppäintä

Tahattoman
vuodon
keskimääräistaso
maskissa käyttöjakson aikana.

Näppäin
mahdollistaa käyttöjakson
aikana tallennettujen noudattamistietojen
peräkkäisen esittämisen.

Mahdolliset esitettävät tiedot:
LK: OK, LK: NOK.
Näytön oikealla puolella esitetty arvo vastaa
viimeisimpien 24 tunnin käyttöjaksojen
määrää jokaisessa näytössä.
❺
Näpäytä
kosketusnäppäintä

SEFAM S.Box

Käyttötuntilaskuri: Aika, jonka aikana olet
hengittänyt maskiin käyttöjakson aikana.

Tiedot ja asetukset ▪ 23

Näytön näkymät:
❻
Näpäytä
kosketusnäppäintä

Keskimääräinen
käyttöjakson aikana.

toimitettu

paine

❼
Näpäytä
kosketusnäppäintä

AHI:
Havaittujen
ja
obstruktiivisiksi
luokiteltujen apnejen- ja hypopneoiden
indeksi käyttöjakson aikana.

❽
Näpäytä
kosketusnäppäintä

ACI : Havaittujen ja keskeisiksi luokiteltujen
Apnejen indeksi käyttöjakson aikana.

❾
Näpäytä
kosketusnäppäintä

Viimeisten käyttöpäivien määrä, joina
noudattaminen on ylittänyt 4 tuntia päivässä
(30 päivän rajan sisällä)
Tämä näyttö tulee esiin vain, kun
tallennettujen 24 tunnin jaksojen määrä
laitteessa on yli 01.
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Laitteen tekniset tiedot:
Hipaisunäppäimen
❿
Näpäytä
kosketusnäppäintä

näpäyttäminen tuo edellisten jälkeen näkyviin laitteen tekniset tiedot.
Näytön näkymät:
Laitteen teknisiin tietoihin pääsy.

Näpäytä näppäintä

näyttääksesi tiedot.

⓫
Näpäytä
kosketusnäppäintä

Tunnistenumeron, jossa on kuusi merkkiä ja
joka kuuluu potilaalle, laite myöntää
automaattisesti.

⓬
Näpäytä
kosketusnäppäintä

Ohjelmiston versio

⓭
Näpäytä
kosketusnäppäintä

Kokonaiskäyttötuntien laskuri

SEFAM S.Box

Tämä on laitteen sulautetun ohjelmiston
versio. Se voidaan lukea, mutta sitä ei voi
muuttaa.

Tämä laskuri laskee kokonaisajan, jona olet
hengittänyt maskiin.
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Näytön näkymät:
Koneen kokonaistuntien laskuri

⓮
Näpäytä
kosketusnäppäint

Tämä laskuri laskee laitteen kokonaistoimintaajan.

Napauta kosketusnäppäintä

tai

poistuaksesi valikosta.

6. Tilavalikko
Tämä valikko on saatavilla, kun laite on käytössä ja kun PolyLink-järjestelmä tai oksimetri 3150 on
asetettu ja linkitetty. Tiedot voidaan näyttää peräkkäin, mutta niitä ei voi muokata.
Päästäksesi tilavalikkoon, näpäytä kosketusnäppäintä
oleva:

▪

antaa pääsyn seuraavaan näyttöön.

▪

, sitten

▪

jättää tämänhetkisen valikon.
❶
Näpäytä
kosketuspainikett
a

Laitteen ollessa
toiminnassa.

❷
Näpäytä
kosketuspainikett
a
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laitteen ollessa päällä. Järjestys on alla

palauttaa sinut edelliseen näyttöön.

SD-kortin tila
Mahdolliset esitykset: SD: OK ja SD: _ _ _.
Jos näkyy SD: _ _ _., tarkista, että SD-kortti on
olemassa ja että se on asetettu oikein
muistikortin reikään.

Oksimetrin tila
Mahdolliset esitykset: SPO: OK ja SPO: _ _ _.
Jos näkyy SPO: _ _ _, tarkista, että oksimetrin
sensori on asennettu kunnolla, ja että yhteys
oksimetriin on oikeanlainen.

SEFAM S.Box

Näytön näkymät:
❸
Näpäytä
kosketuspainikett
a

Vatsan ponnistussensorin tila
Mahdolliset esitykset: ABD: XX and ABD: _ _ _.
(XX = 01 to 10)
Jos näkyy ABD: _ _ _, tarkista, että PolyLinkin
ponnistus-/asentosetti on asetettu päälle, että
vatsan ponnistussensori on yhdistetty, ja että
jännite on oikea.

❹
Näpäytä
kosketuspainikett
a

Rintakehän ponnistussensorin tila
Mahdolliset esitykset: THO: XX ja THO: _ _ _.
(XX = 01 - 10)
Jos näkyy THO: _ _ _, tarkista, että PolyLinkin
ponnistus-/asentosetti on asetettu päälle, että
rintakehän ponnistussensori on yhdistetty, ja että
jännite on oikea.

❺
Näpäytä
kosketuspainikett
a

Kehon asentosensorin tila
Mahdolliset esitykset:
POS:
(selällä makuu)
POS:
(mahalla makuu)
POS:

(oikealla puolella makuu)

POS:

(vasemmalla puolella makuu)

POS:

(seisonta)

POS:
(sensori käännetty)
ja POS: _ _ _.
Jos näkyy POS: _ _ _, tarkista, että PolyLinkjärjestelmä on asennettu oikein, ja että PolyLinkin
ponnistus-/asentosetti on asetettu päälle.
❻
Näpäytä
hipaisupainiketta

PolyLinkin ponnistus-/asentosetin sisällä olevan
akun tila
Mahdolliset esitykset: BAT : X
(X = 0 - 100)
Jos näkyvä arvo on matala, lataa sisällä oleva
akku USB-laturilla (Tarkista PolyLink-järjestelmän
asennusmenettely).

Näpäytä
SEFAM S.Box

poistuaksesi tilavalikosta.
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7. Kellon katsominen hoidon aikana
Kun SEFAM S.Box-laite on toiminnassa, näytetään toimitettu paine. Näpäytä näppäintä
katsoaksesi kelloa ja toisin päin palataksesi toimitettuun paineeseen.
Näytön näkymä:

Näytön näkymä:
Näpäytä
kosketusnäppäintä

8. Bluetooth-viestintävälineenä toimivan laitteen yhdistäminen
Kun käytät SEFAM Access -sovellusta Bluetoothin mahdollistavalla laitteella (kuten älypuhelimella tai
tabletilla), ja yhdistät sen valmiustilassa olevaan SEFAM S.Box:iin Bluetoothin langattoman viestinnän
avulla, näytölle tulee esiin ilmoitus koneesta yhdistettäessä sitä ensimmäistä kertaa:
Näytön näkymä:
Näpäytä
kosketusnäppäintä
Mahdollista
yhdistäminen
tai
Kieltäydy
yhdistämisestä

Näyttö katoaa 30 sekunnin kuluttua.

9. Lentokonetila
Lentokoneessa tai julkisissa paikoissa, kuten sairaaloissa, langattomat toiminnot voivat aiheuttaa
häiriöitä ja häiritä joidenkin laitteiden toimintaa. Tämän ongelman välttämiseksi laitteella voidaan
käyttää lentokonetilaa. Tämän jälkeen langaton tiedonsiirto laitteen kanssa keskeytetään ja
tilapalkkiin tulee esiin symboli
. Tehdäksesi tämän, varmista, että langaton Bluetooth-viestintä on
estetty, kuten myös PolyLink-järjestelmä, S.Box-modeemi tai S.Box Wi-Fi-moduuli. Muussa
tapauksessa noudata asetusvalikon ohjeita ja aseta nämä yhteydet OFF-tilaan.
SEFAM S.Box -laite täyttää Ilmailuhallinnon (FAA:n) RTCA/DO-160G osan 21 kategorian M.

28 ▪ Tiedot ja asetukset

SEFAM S.Box

Laitteen käyttö lisätessä happea
(valinnainen)
VAROITUS:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Noudata aina lääketieteen asiantuntijoiden tai kotihoidon tarjoajan ohjeita, jos käytetään happea. Hapen
lähde tulee sijoittaa yli yhden metrin päähän laitteesta.
Älä tupakoi hapen läsnä ollessa.
Älä injektoi happea laitteen tuloaukon kautta.
Noudata huolellisesti ohjeita hoidon aloituksesta ja lopetuksesta.
Jos käytät happea, lopeta hapen virtaus, kun laite ei ole toiminnassa. Jos hapen tarjonta säilyy laitteen
ollessa pois päältä, hengitysputkeen toimitettu happi saattaa kerääntyä laitteen sisään ja aiheuttaa tulipalon
riskin.
Hapen enimmäisvirtausnopeus ei saa ylittää 8 l/min.

HUOMAUTUS:
Hapen virtauksen ollessa pysyvä, sisäänhengitetyn hapen pitoisuus vaihtelee riippuen paineasetuksista, sinun
hengityskuviostasi, maskin tyypistä ja vuototahdista. Tämä pätee useimpiin Jatkuvan positiivisen
ilmatiepaineen laitteisiin.

Asennus happiadapterilla (valinnainen)
Jos happea syötetään lisää, sinun on ehdottomasti käytettävä takaiskuventtiiliä, joka on varustettu
erityisellä venttiilillä estääkseen hapen kerääntymistä laitteeseen.
Tämä venttiili on sovitettava laitteen ja hengityspiirin väliin.
Katso valmistajan ohjeet venttiilin asennusta, puhdistusta ja huoltoa varten.

Hoidon aloitus ja lopetus
1. Hapen laitteeseen joutumisen ehkäisemiseksi on äärimmäisen tärkeää, että se on toiminnassa, ja
että se tuottaa ilmavirtausta ennen, kuin happivirtaus avataan.
2. Lisäksi hapen laitteeseen joutumisen ehkäisemiseksi on äärimmäisen tärkeää pysäyttää
happivirtaus ennen laitteen sammuttamista.
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Puhdistus ja huolto
Mitään muuta erityistä huoltoa, kuin säännöllistä puhdistusta, ei vaadita.
Katso ohjeet maskisi, hengitysputkesi, ATC:llisen S.Box-lämpöputkesi ja viestintälaitteesi käytöstä, ja
lue lisätietoja niiden puhdistuksesta ja huollosta.
VAROITUS:
Irrota laite virtalähteestä. Poista laitteesta aina hengitysputki ja kostutinkammio ennen puhdistusta.

HUOMAUTUS:
▪
▪

Käytä puhdistamiseen ainoastaan tähän tarkoitukseen sopivia materiaaleja.
Älä käytä aggressiivista puhdistusainetta, hankaussientä tai kovapiikkistä harjaa.

Päivittäin
Kostutinkammio (jos kostutin on asennettu):
▪

Poista kostutinkammio:
o
o

▪
▪
▪

Poista kostutinkammio laitteesta painamalla nappulaa poistaaksesi lukitus kostutinkammiosta, ja
vedä samalla kostutinkammiota sisäänrakennetusta kahvasta.
Aseta kostutinkammio pois laitteesta, ja vedä avausklipsiä ylöspäin vapauttaaksesi kammion ylin
osa. Poista vesi, jos sitä on.

Huuhtele puhtaalla vedellä.
Anna kuivua valumalla, poissa auringonvalosta.
Asenna kostutuskammio uudestaan, kun se on kuiva.
o
o

Täytä kostutuskammion alaosa, ja työnnä sitten yläosa alas sulkeaksesi kammion ja lukitaksesi
sen.
Aseta kostutuskammio takaisin lämmitinlaatalle, saranapuoli koneen sisustaa kohti, ja paina sitä
laitetta vasten, kunnes kuulet ”klikkauksen”.

Viikoittain
Kostutinkammio (jos kostutin on asennettu):
▪

Poista kostutinkammio:
o
o
o

▪
▪
▪

Poista kostutinkammio laitteesta painamalla nappulaa poistaaksesi lukitus kostutinkammiosta, ja
vedä samalla kostutinkammiota sisäänrakennetusta kahvasta.
Aseta kostutinkammio pois laitteesta, ja vedä avausklipsiä ylöspäin vapauttaaksesi kammion ylin
osa. Poista vesi, jos sitä on.
Puhdista kammion eri osat lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella (esim. 3 tipalla
puhdistusnestettä laimennettuna veteen).

Huuhtele huolellisesti vedellä poistaaksesi kaikki puhdistusaineen jäämät.
Anna kuivua valumalla, poissa auringonvalosta.
Asenna kostutuskammio uudestaan, kun se on kuiva.
o
o

Täytä kostutuskammion alaosa, ja työnnä sitten yläosa alas sulkeaksesi kammion ja lukitaksesi
sen.
Aseta kostutuskammio takaisin lämmitinlaatalle, saranapuoli koneen sisustaa kohti, ja paina sitä
laitetta vasten, kunnes kuulet ”klikkauksen”.

Huomautukset:
▪ Kostutuskammion eri osat voidaan puhdistaa tiskikoneessa (enintään 70 ° C).
▪ Älä jätä kammioon seisovaa vettä ehkäistäksesi mikro-organismien kehittymistä.
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Pestävä suodatin:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Irrota ilmanottoristikko.
Poista suodatin vetämällä sitä itseäsi kohti.
Pese suodatin kädenlämpöisellä vedellä ja miedolla pesuaineella (esim. tipalla puhdistusnestettä
laimennettuna veteen).
Huuhtele huolellisesti poistaaksesi kaikki puhdistusaineen jäämät.
Suodattimen kuivaus: Paina suodatinta puhtaaseen, imukykyiseen liinaan. Anna sen sitten kuivua
kokonaan poissa auringonvalosta.
Kun suodatin on kuivunut, aseta se laitteen takaosaan ja aseta ilmanottoristikko takaisin. Älä
käytä osittain kuivaa suodatinta.

Kuukausittain
Laite:
▪

Puhdista laitteen ulkopuoli kostealla liinalla (rätillä, paperiliinalla), johon on ripoteltu vähän vettä ja
tippa mietoa puhdistusainetta.

▪

Poista puhdistusaineen jäämät toistamalla tämä menettely uudella liinalla (rätillä, paperiliinalla),
jota on kostutettu hieman ainoastaan vedellä.
Pyyhi laite täysin puhtaaksi kuivalla liinalla (rätillä, paperiliinalla).

▪

Ilman sisääntulosuodattimet:
▪
▪
▪

Valinnaista hienosuodatinta ei voi pestä. Se pitää vaihtaa kerran kuukaudessa tai useammin, jos
se on näkyvästi likainen.
Vaihda suodattimet heti, kun ne ovat repeytyneet tai likaantuneet.
It On suositeltavaa vaihtaa pestävä suodatin 6 kuukauden välein.

Kostutin (jos asennettu):
▪

Kun kostutinkammio on puhdistettu, potilas voi antaa sen liota 15 minuuttia liuoksessa, jossa on 9
tilavuusosaa vettä ja yksi tilavuusosa valkoviinietikkaa.

▪
▪
▪

Huuhtele huolellisesti vedellä poistaaksesi kaikki etikan jäämät.
Anna kuivua valumalla, poissa auringonvalosta.
Kun kostutinkammio on poistettu ja tyhjennetty, lämmitetty laatta voidaan puhdistaa
noudattamalla samaa puhdistusmenettelyä, kuin laitteella. Asenna se uudelleen, kun se on kuiva.
Aseta kostutinkammio takaisin paikalleen.

▪

o
o

Täytä kostutinkammio, paina sitten yläosaa alas sulkeaksesi kammio ja lukitse se.
Aseta kostutinkammio takaisin lämmitetylle laatalle, saranapuoli koneen sisustaa kohti, ja paina
sitä laitetta vasten, kunnes kuulet ”klikkauksen”.

VAROITUKSET:
▪
▪
▪
▪

Tarkista, että lämmitinlaatta on kuivunut kunnolla ennen, kuin tukit laitteen.
Älä koskaan käytä laitetta ilman, että varmistat, että ilman sisääntulosuodatin on paikallaan.
Älä käytä spray-puhdistusainetta. Haitalliset jäämät saattavat päästä sisään ja jäädä ilma-aukkoon, ilman
sisääntulosuodattimeen tai laitteen sisäpuolelle, mikä saattaa aiheuttaa ilmatien ärsytystä.
Älä koskaan käytä tiivistettyä valkaisuainetta, joka ylittää 0.1%. Esimerkiksi: Kaada 200 ml valkaisuainetta
2.6% aikaansaamiseksi 5 litraan kylmää vettä.
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Jos esiintyy ongelmia
Hyödyllisiä vinkkejä
Ongelma

Mahdollinen syy

Ehdotus

Nenäsi on kylmä

Huonelämpötila on
liian matala.
Toimitettu ilma on
liian kylmää.

Lisää huonelämpötilaa.

Vuotava nenä.

Reaktio ilmavirtaan
ja paineeseen.

Ota yhteyttä lääketieteellis-tekniseen tukeen tai
lääkäriisi.

Nenäsi tai kurkkusi
on kuiva tai ärtynyt

Ilma on liian kuivaa

Käytä ilmankostutinta laitteen ollessa varustettu
sillä. Kasvata kostutustasoa (katso osio "Miten
tehdä laitteen asetukset" sivulta 17).
Tarkista veden taso kammiossa. Jos se on
tarpeen, täytä se (katso osio "Kostutinkammion
täyttö (" sivulta 11).

Veden puute
kammiossa (jos
mukana).

Pyydä kotihoidon tarjoajaasi antamaan sinulle
ATC:llä varustetun S.Boxin lämpöputki.

Kipu nenässä,
poskiontelossa tai
korvissa.

Poskionteloinfektio
tai nenän tukkoisuus.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi.

Maskin kanssa
kosketuksissa
olevan ihosi
punaisuus

Päähine on liian
tiukka tai se on
väärän kokoinen.
Allerginen reaktio
maskin
komponenteille.

Säädä päähinettä. Ota yhteyttä lääkäriisi tai
kotihoidon tarjoajaasi kokeillaksesi eri kokoja.

Silmien kuivuus tai
ärsytys

Ilmavuoto maskin
ympärillä.

Uudelleenasettele maski. Kysy lääkäriltäsi tai
kotihoidon tarjoajaltasi kokeillaksesi eri kokoisia
maskeja.

Laite toimittaa ilmaa,
joka on liian kuumaa

Ilman
sisääntulosuodattim
et ovat likaiset.
Ilman sisääntulo on
tukossa.
Huoneen lämpötila
on liian korkea.

Puhdista ja vaihda ilmanottoaukon suodattimet
(katso kappale "Puhdistus ja huolto sivulta 30).
Pidä kaikki vuodevaatteet ja vaatteet poissa
laitteesta.

Ramppi on aktivoitu.

Tarkista, että rampin ilmaisin on näkyvissä. Jos se
on välttämätöntä, deaktivoi ramppitoiminto (katso
kohta "Miten tehdä laitteen asetukset" sivulta 17).
Ota yhteyttä kotihoidon tarjoajaasi.

Laite ei toimita
oikeaa painetta
näytölle

Valittu ramppi ei sovi
sinulle.
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Lopeta maskin käyttö. Ota yhteyttä lääkäriisi tai
kotihoidon tarjoajaasi.

Laske huonetermostaattia. Varmista, että laite on
lämmönlähteistä
Irrota ATC:llinen S.Box-lämpöputki (jos mukana)
virtalähteestä.
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Ongelma

Mahdollinen syy

Ehdotus

Laite vaikuttaa
olevan häiriintynyt,
eikä toimi kunnolla.

Liikaa
sähkömagneettista
häiriötä.

Pidä laite poissa häiriön lähteistä, kuten
halogeenilampuista, matkapuhelimista, jne.

Epämukavuus
liiallisen paineen
tunteen takia.

Laitteen paine.

Nenän paineen säätäminen kestää jonkin aikaa.
Käytä I-ramppia, jotta sinun on helpompi
nukahtaa (katso kohta ”Ramppi” sivulta 12).
Rentoudu ja hengitä hitaasti nenän läpi.
Lääkärisi määräämää painetasoa voidaan
muuttaa ainoastaan lääkärin määräyksellä. Jos
tunnet, että laitteesta tuleva paine on muuttunut,
ota yhteyttä kotihoidon tarjoajaasi tarkistaaksesi
se.

Laite on asetettu
Auto-CPAP-tilaan.

Uniapnesyndrooman
oireiden
ilmestyminen
uudelleen

Laitetta ei ole
asetettu oikealle
paineelle tai se ei
toimi kunnolla.
Sinun fyysinen
kuntosi tai
painetarpeet ovat
muuttuneet.

Pyydä kotihoidon tarjoajaasi tarkistamaan, miten
se toimii.

Virtalähdettä ei ole
yhdistetty kunnolla.
Verkkovirtaa ei ole.
Laitteensisäinen
sulake on viallinen.

Tarkista liitännät laitteen,
verkkovirtatepselin välillä.

Kostutinkammioon
ilmestyy valkoisia
saostumia.

Nämä ovat
kalkkikiven jälkiä
vesijohtovedestä.

Hankaa
jälkiä
sienellä
ja
miedolla
puhdistusaineella.
Liota
kostutuskammiota
liuoksessa,
joka
koostuu
yhdestä
tilavuusosuudesta
valkoviinietikkaa
ja
9
tilavuusosuudesta vettä (katso "Puhdistus ja
huolto" sivulta 30). Huuhtele huolellisesti
vesijohtovedellä. Pyyhi ulompi osa puhtaalla
liinalla.

Vesipisaroita
ilmestyy
hengitysputkeen,
ATC:lliseen S.Boxlämpöputkeen tai
maskiin.

Muutama pisara vettä
on normaalia,
varsinkin talvella.
Veden taso on liian
korkea kammiossa
(jos se on mukana).
Vesihöyryn
kondensoituminen on
liiallista.

Pienennä kostutustasoa (katso kohta "Miten
tehdä laitteen asetukset" sivulta 17).

Laite ei käynnisty (ei
näyttöä).

Vettä on
loiskahtanut
laitteelle.

SEFAM S.Box

Ota yhteyttä lääkäriisi.

virtalähteen

ja

Käytä toista laitetta (esim. Lamppua, radiota, jne.)
tarkistaaksesi, toimiiko pistorasia.
Ota yhteyttä kotihoidon tarjoajaasi.

Tarkista, ettei veden taso kammiossa ylitä
maksimimäärää, muussa tapauksessa tyhjennä
ylimääräinen vesi.
Aseta hengitysputki peiton alle.

Irrota laite virrasta ja anna sen kuivua vähintään
24 tuntia. Yhdistä laite uudelleen ja varmista, että
se toimii kunnolla.
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Ongelma

Mahdollinen syy

Ehdotus

Lämpöputken
lämpötila on liian
matala.

Putken
kuumuustaso on
asetettu OFF-tilaan.

Aseta lämmitystaso 01 ja 05 välille (katso osio "Miten
tehdä laitteen asetukset" sivulta 17).

Ilmankostutin ei
vaikuta
lämmittävän
vettä.

Kostutustaso on
asetettu OFF-tilaan.

Aseta kostutustaso 01 ja 10 välille (katso osio "Miten
tehdä laitteen asetukset" sivulta 17).

Laitteen ilmoitukset
Ilmoitus näytöllä

Mahdollinen syy

Ehdotettu ratkaisu

Maski on irrotettu.

Tarkista yhteys maskin, hengitysputken ja laitteen
välillä. Tämä ilmoitus katoaa, kun hengität kunnolla
uudelleen liitettyyn maskiisi tai painat nappulaa

tai

. Muussa tapauksessa kone pysähtyy 30 minuutin
kuluttua.
Tämä
symboli vilkkuu
näytöllä.

Tämä
symboli vilkkuu
näytöllä.
Tämä
symboli vilkkuu
nopeasti näyttösi
tilapalkissa.

Laite havaitsi
toimintavirheen
lämmitetyssä
kostuttimessa.

Tarkista, että lämmitetty kostutuslaite on asennettu
laitteeseen kunnolla (katso "Laitteen standardiasennus"
sivulta 9).
Laite toimii ilman lämmitetyn kosteuden toimintoa.
Irrota kone kaikista virtalähteistä. Kytke se uudelleen ja
käynnistä se. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä
kotihoidon tarjoajaasi.

Laite on havainnut
toimintahäiriön
lämpöputkessa.

Tarkista putken yhteydet laitteeseen.
Irrota laite kaikista virtalähteistä. Kytke se uudelleen ja
käynnistä se.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä kotihoidon tarjoajaasi.

SD-korttia joko ei ole
syötetty tai sitä ei
ole syötetty kunnolla
laitteeseen.
SD-kortti on lukittu.
SD-kortti on
vähintään 90%
täynnä
SD-kortin virhe.

Syötä SD-kortti asianmukaisesti SD-kortin reikään
(merkki 5 kuvassa 2). Jos symboli jatkaa vilkkumista,
ota yhteyttä kotihoidon tarjoajaasi.

Yksikkö havaitsi
toimintavirheen.

Irrota virtalähde verkkovirrasta. Kytke se uudelleen ja
käynnistä laite.
Jos virhe jatkuu, ota yhteyttä kotihoidon tarjoajaasi.

Vapauta SD-kortti ja aseta se takaisin SD-kortin reikään.
Ota yhteyttä kotihoidon tarjoajaasi.

Ota yhteyttä kotihoidon tarjoajaasi.

Virhekoodi
vilkkuu.
(XX = 2 merkkiä).
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Tekniset ominaisuudet
Laitteen suorituskyky
Paineskaala:
Maksimipaine potilaan puoleisessa yhteysportissa
yhden vian tapauksessa :
Säädettävä maksimipaine:
Rampin kesto:
Äänenpaineen taso mitattuna standardin
ISO 80601-2-70:2020 mukaisesti:
Potilaan puoleisessa yhteysportti :
Laitteen odotettu ikä:
Ilman sisääntulosuodattimet:

4 - 20 cm H2O
Säädettävissä 0.5 cmH2O siirtymillä
40 cm H2O
20 cm H2O
0 - 45 minuuttia  1 minuutti
Säädettävissä 5 minuutin siirtymillä
26.0 dBA sivukannella
27.5 dBA ilmankostuttimella
Kartioliitin, halkaisija 22 mm
5 vuotta (tyypillisellä 8 tunnin käytöllä
päivässä)
Valinnainen korkean tehokkuuden
suodatin.
Kertakäyttöinen HEPA-kangassuodatin,
joka on 90% tehokas > 3 mikronin
partikkeleille

Ympäristön lämpötilan ja paineen sekä kosteusmittauksen olosuhteissa määritetyt arvot.

Aika, jonka laite vaatii lämmetäkseen
minimisäilytyslämpötilastaan käyttökertojen aikana,
kunnes se on valmis sille tarkoitettuun
käyttötarkoitukseen, kun ympäristön lämpötila on 20°C:

Vähintään yksi tunti

Aika, jonka laite vaatii viilentyäkseen
maksimisäilytyslämpötilastaan käyttökertojen aikana,
kunnes se on valmis sille tarkoitettuun
käyttötarkoitukseen, kun ympäristön lämpötila on 20°C:

Vähintään yksi tunti

Kostuttimen suorituskyky
Kostutustahti:
Lämmitysaika:
Paineen vähentyminen riippuen virtauksesta:
Kostutuskammion mukautuvuus:
Maksimitoimintapaine:
Kaasun maksimilämpötila, joka tulee hengityspiiristä:

> 12mgH2O/l maksimiasetuksella
< 60 l/min. vuototahdille
45 minutes
1.3 cm H2O at 1 l/sec
11 ml / kPa (kostutinkammio tyhjä)
8 ml / kPa (kostutinkammio täysi)
20 cm H2O
43°C

Ympäristön lämpötilan ja paineen sekä kosteusmittauksen olosuhteissa määritetyt arvot.

SEFAM S.Box
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Käyttöolosuhteet
Paineskaala:
Lämpötila:
Suhteellinen kosteus:
Korkeusskaala:
Asetettujen osien maksimilämpötila:
Potilaan kosketusaika asetettujen osien kanssa:

700 hPa - 1060 hPa
+5°C to +40°C sivukannella
+5°C to +35°C kostuttimella
15 % - 90 % ilman tiivistystä
Noin 0 − 2 500 m
51°C
< 1 minuutti

Kuljetus- ja säilytysolosuhteet
Paineskaala:
Lämpötila:
Suhteellinen kosteus:

700 hPa - 1060 hPa
-25°C - +70°C
Korkeintaan 90 % ilman tiivistystä

Sähköiset ominaisuudet
Laite
Tulojännite:
Maksimi virrankulutus:
Virrankulutus 20 cm H2O, vuodon ollessa 4 mm:

24.0 V  20 %
75 W maskin irrallaolon aikana
0.42 A (minimimääritys: Vain SEFAM S.Box)
1.99 A (maksimimääritys: SEFAM S.Box
kostuttimen ollessa asetettu tasolle 10 ja
lämpöputki 05)

RF-säteilyn tyyppi (SEFAM S.Box®):
Frekvenssikaista:
Maksimiteho:

Bluetooth versio 2.1+ EDR
2400 - 2483.5 MHz (ISM-kaista)
4 dBm

RF-säteilyn tyyppi (PolyLink):
Frekvenssikaista:
Maksimiteho:

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

RF-säteilyn tyyppi (valinnainen S.Box® -modeemi):
Frekvenssikaista:

HSDPA, WCDMA, EDGE, UMTS
850MHz, 1900 MHz (USA:n versiolle)
900MHz, 2100MHz (Euroopan versiolle)
800MHz, 850MHz, 2100MHz (Japanin versiolle)
+33 dBm

Maksimiteho:
RF-säteilyn tyyppi (valinnainen S.Box® Wi-Fimoduuli):
Frekvenssikaista:
Maksimiteho:
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Wi-Fi 802.11b/g/n
2412 - 2484 MHz (ISM-kaista)
+18 dBm

SEFAM S.Box

Virtalähde
Virtalähteen luokka II:
Sisääntulojännite:
Annettu virtalähde:
Tulovirta:
Lähtöjännite:

100 – 240 VAC, 50 - 60 Hz
MDS-090BAS24 A (pistorasia riippuu maasta)
2-1A
24 V

VAROITUS:
▪
▪
▪

Käytä vain laitteen mukana tulevaa pistokkeella kytkettävää virtalähdettä.
Virtalähdettä ei ole tarkoitettu korjattavaksi. Jos tapahtuu laiterikko, ota yhteyttä kotihoidontarjoajaasi, jotta
se vaihdetaan.
24 VDC-syöttö on suojattu jännitteen käänteiltä.

Fyysiset ominaisuudet
Mitat (P x L x K):
Kantolaukun mitat (P x L x K):
Kantokotelon mitat (P x L x K):
Paino (ilman virtalähdettä):
Virtalähteen paino:
Käyttömäärä (kaasun minimimäärä
kostutinkammiossa):
Käytettävä veden määrä kammiossa
Maksimi nestetaso:

245 x 140 x 110 mm sivukannella
245 x 185 x 110 mm ilmankostuttimella
305 x 245 x 180 mm
350 x 310 x 190 mm
1.4 kg sivukannella
1.7 kg ilmankostuttimella
0.5 kg
730 ml
350 ml
Merkitty merkinnällä
pinnalla

kostutinkammion

CE-merkintä
SEFAM S.Box®:in CE-merkinnän päiväys: 2017

Sääntelyä koskevat vaatimukset
Tätä lääketieteellistä laitetta koskevia riskejä arvioidaan ISO 14971-standardin mukaisesti, etenkin
koskien yleistä jäämäriskiä.
SEFAM S.Box® noudattaa seuraavia direktiivejä ja standardeja:
▪ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 93/42/CEE lääketieteellisistä laitteista, jota on
muokattu EU-direktiivillä 2007/47/CE
▪ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/53/EU jäsenvaltioiden lakien harmonisoinnista
liittyen radiolaitteiden saataville tekemiseksi markkinoilla
▪ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön
rajoituksesta sähkö- ja elektronisissa laitteissa (RoHS)
▪ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
(SER)
▪ Ilmailuhallinnon (FAA:n) RTCA/DO-160G osio 21 kategoria M
▪ IEC 60601-1:2005 + A1:2012 + A2:2020: Lääketieteelliset sähkölaitteet. Osa 1: Yleisvaatimukset
perusturvallisuudesta ja olennaisesta suorituskyvystä
▪ IEC 60601-1-2:2014 + A1:2020: Lääketieteelliset sähkölaitteet – Osa 1-2: Yleisvaatimukset
perusturvallisuudesta ja olennaisesta suorituskyvystä – Sivustandardi: Sähkömagneettiset häiriöt
– Vaatimukset ja testit
SEFAM S.Box
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▪

ISO 80601-2-70:2020: Lääketieteelliset sähkölaitteet -- Osa 2-70: Erityisvaatimukset
perusturvallisuuteen ja uniapne- ja hengitysterapialaitteiden olennaiseen suorituskykyyn liittyen

▪

ISO 80601-2-74:2017: Lääketieteelliset sähkölaitteet. Osa 2-74: Hengityksen kosteutuslaitteiden
turvallisuuden erityisvaatimukset ja olennainen suorituskyky.

Laitteen hävittäminen käyttöiän lopussa
Euroopan Unionissa tätä laitetta on pidettävä sähkö- ja elektronisena laitteena, kuten on määritelty
direktiivissä 2012/19/EU, ja se pitää kerätä ja käsitellä erillään kotitalousjätteestä hävityksen aikana,
kuten rastitetun roska-astian symboli osoittaa (katso "Symbolien määritelmä" sivulta 8).
Muissa maissa tätä laitetta tulee käsitellä paikallisten säännösten mukaisesti.
Laitteen sopimaton hävitys sen käyttöiän loputtua saattaa vahingoittaa ympäristöä.
Ota yhteyttä kotihoidon tarjoajaasi.
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Ota yhteyttä kotihoidon tarjoajaasi.
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