İ

İ İ İLİ )

uygulamasını AKILLI TELEFON ya da
tabletinize,

ve
yollarını kullanarak bedava indirin.

SEFAM Access ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:


S.Box’ı kolay bir şekilde ayarlayın



tedavinizin etkinliğine ve hem sağlığınız hem de refahınıza dair gelişimi kolayca
takip edin,



bu verileri sağlık uzmanlarınızla paylaşın,



S.Box’daki bilgilere erişim sağlayın.

SEFAM Access ile tedavinizde siz de rol alın!

www.Sefam-medical.com
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Başlamadan önce
Sefam S.Box cihazının kullanma sınırlarını iyi anlamak için öncelikle bu el kitabını dikkatle okuyunuz.

Güvenlik talimatları
UYARI:

























Bu el kitabındaki anlamıyla, sizin veya diğer kişilerin yaralanma veya
kaza tehlikesi olduğunu belirtir.

SEFAM S.Box cihazı yalnızca tıbbi hizmetler için kullanılır. Tıbbi ekibinizin onayı olmadan önerilen ayarları,
hiçbir durumda, kendi başınıza değiştiremezsiniz.
Cihazı yalnızca bu el kitabında açıklandığı şekilde kullanın. Bu el kitabında verilen öneriler sağlık görevlinizin
talimatlarının yerine geçmez.
Bu cihaz hayati fonksiyonlara yardım sağlama amacı taşımaz.
Cihaz yalnızca devreler, maskeler, bağlantılar ve hekimin veya evde sağlık hizmeti sağlayıcısının önerdiği
aksesuarlarla birlikte kullanılmalıdır. Her aksesuar için kullanım talimatının elinizin altında olduğundan emin
olun ve bunları dikkatle okuyun.
Cihazın veya cihaza ait aksesuarlardan birinin kusurlu, bozulmuş veya düzgün çalışmıyor olduğunu
düşünüyorsanız evde Sağlık hizmeti sağlayıcınız ile irtibata geçin.
Cihazı açmaya veya modifiye etmeye çalışmayın (elektrik çarpması tehlikesi). Bu donanımın bakımı,
yalnızca yetkili personelin sorumluluğundadır. Lütfen, evde Sağlık hizmeti sağlayıcınızla irtibata geçin.
S.Box cihazı ile bağlantılı herhangi bir ciddi sorun, kullanıcının ve / veya hastanın bulunduğu Üye Devletin
yetkili makamına ve imalatçıya bildirilmelidir.
Yalnızca cihazla birlikte verilen güç kaynağı modülünü kullanın.
Gerekirse, güç kablosu çıkarılarak cihaz elektrik şebekesinden ayrılabilir. Güç kablosuna ulaşımın serbest
olmasını sağlayın.
Cihaz çoklu prize bağlanmışsa, sisteme ilave bir çoklu priz veya uzatma kablosu bağlanmamalıdır.
Cihazı, temiz ve kuru bir ortamda sağlam yatay bir yüzey üzerine yerleştirin. Cihazı başka bir cihazla yan
yana veya başka bir cihaz üzerine koyarak kullanmayın.
Cihazın hava çıkışını veya diğer herhangi bir açıklığını veya solunum devresini kazaen veya isteyerek
tıkamayın. Cihazın üstünü örtmeyin veya bir duvarın fazla yakınına yerleştirmeyin. Hava çıkışına sıvı veya
herhangi bir cisim sokmayın çünkü bunlar hortumun içine doğru itilebilirler.
Cihazı ve güç kaynağı modülünü tüm su kaynaklarından uzak tutun. Cihazı ve aksesuarlarını ancak kuru ve
çalışır durumdaysalar kullanın.
Güç kablosunu tüm sıcak yüzeylerden uzak tutun.
Oksijen takviyesi durumunda, oksijen kullanımıyla ilgili güvenlik talimatlarına ve önerilere kesinlikle uyun.
Cihazı parlayıcı gaz buharının olduğu ortamlarda, özellikle de ısıtıcı nemlendiriciyi parlayıcı anestezi
ürünlerinin tek başına veya başka gazlarla karışmış halde bulunduğu ortamlarda kullanmayın (patlama
tehlikesi).
Makine hizmete girdikten ve maske yerleştirildikten sonra, cihazın hava akışı ürettiğinden emin olun. Eğer
tersi bir durum söz konusuysa, maskeyi hemen çıkarın ve evde Sağlık hizmeti sağlayıcınızla irtibata geçin.
Havanın sürekli boşaltılmasına izin veren ve karbon gazının yeniden teneffüs edilmesini asgari ölçüde
azaltan maske kaçak deliğini hiçbir zaman kapatmayın. Eğer Cihaz çalışıyorsa, üretilen hava ekshale
edilecek havayı maskenin sızma deliğinden dışarı doğru atar. Buna karşılık, cihaz çalışmadığı takdirde
maske içinde yeterince taze hava olmayacaktır ve dışarı verilen havanın yeniden solunması riski söz
konusudur; bu durum uzun dakikalar sürüp, bazı durumlarda da solunum güçlüğüne neden olabilir.
Cihazda bir çalışma bozukluğu oluşursa ve hastaya bir burun maskesi takılıysa, hastanın makineden nefes
vermesini sağlamak amacıyla cihazın direnci olabildiğince zayıftır; bu gibi durumlarda hastanın ağzını
açması da yeterli olabilir. Hastada bir yüz maskesi varsa, maskede boğulmaya karşı bir valf tertibatı
bulunmalıdır.
Elektrik kesintisi halinde veya cihazda işleyiş bozukluğu tespit edildiği durumlarda maskeyi çıkarın.
Hortumların gereksiz uzantılarını yatak üzerinde bırakmayın. Uyuduğunuz sırada başınıza veya boynunuza
dolanabilirler.
Cihazı çocuklardan ve ev hayvanlarından veya zararlı hayvanlardan uzak tutun.
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Amerikan HIMA (Sağlık Endüstrisi Üreticileri Derneği) derneği, kalp piliyle olası bir etkileşimi önlemek adına
bir kablosuz telefon ile kalp pili arasında en az 15 cm'lik bir mesafe bırakılmasını önermektedir. SEFAM
S.Box cihazına entegre edilmiş Bluetooth iletişimi bu bakımdan bir kablosuz telefon olarak düşünülmelidir.

Cihazınızın donanımında bir ısıtıcılı nemlendiricinin mevcut olduğu durumlarda aşağıdakiler dikkate
alınmalıdır:
 Makineye, geri dönülmez hasarlara yol açabilecek şekilde su girme riskini ortadan kaldırmak için, ısıtıcılı










nemlendiricinin kullanımı sırasında önlemler alınmalıdır. Bunun için, cihazı yatay ve sabit bir yüzey üzerine
yerleştirin ve eğmemeye özen gösterin.
Isıtıcılı nemlendirici, normal işleyişi sırasında sıcak olabilecek bir levhaya sahiptir; haznenin tabanı da aynı
şekilde sıcak olabilir. Bunlara dokunmaktan kaçının.
Hazne ilk kullanım öncesinde veya bir teknik müdahale sonrasında temizlenmelidir; ayrıca 30 sayfasındaki
“Temizlik ve Bakım (Temizleme ve Bakım)” paragrafında verilen talimatlarına göre düzenli olarak
temizlenmelidir.
Cihazın yerini değiştirmeden veya taşımadan önce hazneyi daima boşaltın.
Cihaz üzerine su akmaması için hazneyi uzakta doldurun.
Haznede bulunan suya herhangi bir madde eklemeyin (uçucu yağlar, ...).
Örneğin contanın hasar görmesi nedeniyle, haznede sızıntı tespit etmeniz halinde cihazı kullanmayın.
Isıtıcılı nemlendirici 35°C üzerindeki bir ortam sıcaklığında kullanılmamalıdır çünkü hastaya verilen havanın
sıcaklığı 43°C üzerine çıkabilir. Bu durum üst solunum yollarında tahrişe neden olabilir.
Bir ısıtıcılı nemlendirici ilave edilmesi cihazın performansını değiştirebilir.
Haznenin veya yanal kapağın yerine doğru bir şekilde takılmaması halinde hava kaçağı riski söz konusudur;
bu durum uygulanan basıncın öngörülen basınca göre değişiklik göstermesine neden olabilir.

DİKKAT:




Bu el kitabındaki anlamıyla, bu cihazın veya diğer tertibatların maddi
hasara uğrayabileceğini belirtir.

Cihazı, elektrik güç kablosuna kimsenin takılmayacağı veya üzerine basmayacağı bir şekilde yerleştirin.
Cihaz yere konuyorsa, ortamda hava girişini engelleyecek toz, çarşaf takımı, giysi veya başka nesneler
olmamasına özen gösterin.
Her tür elektrikli tıbbi cihaz gibi bu cihaz da taşınabilir radyo frekansı donanımları veya taşınabilir el aletleri
(cep telefonları, Wi-Fi…) nedeniyle arızalanabilir.

Seyahat durumunda
Eğer cihazla birlikte seyahat ediyorsanız, 14 sayfasındaki “Cihazın taşınması” paragrafındaki
talimatları dikkate alın ve uçak seyahati durumunda, seyahat hazırlığı için evde sağlık hizmeti
sağlayıcınızla irtibata geçin. Havalimanlarındaki kayıt ve güvenlik formalitelerini kolaylaştırmak için
hasta el kitabının yanınızda olması tavsiye edilir.
Taşıma çantasına yerleştirilmiş cihazı ve aksesuarlarını yanınıza, el bagajı olarak alabilirsiniz, ancak
bagaj bölmesinde seyahat etmeleri gerekiyorsa bunları sert bir bavul içinde korumanız önerilir.
Voltajın genellikle kullanılan voltajdan farklı olduğu bir ülkeye gidiyorsanız, cihazınızı bu ülkedeki
elektrik prizlerine takmak için başka bir güç kablosu veya adaptörü yanınızda götürmeniz gerekebilir.

Önerilen Kullanım
SEFAM S.Box cihazı, kendiliğinden nefes alan, 30 kg üstü hastalarda Obstrüktif Uyku Apne ve
Hipopne Sendromu (OSAS) tedavisinde endikedir. Evde veya bir sağlık bakım merkezinde (hastane
veya klinikte) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bir yerden bir yere kolayca taşınabilmek üzere
tasarlanmıştır ve uçak içinde kullanılabilir.
Isıtıcılı nemlendirici S.Box, Obstrüktif Uyku Apne ve Hipopne Sendromu (OSAS) tedavilerinde, SEFAM
S.Box cihazı tarafından hastaya verilen havanın nem oranını arttırmak ve ısıtmak için tasarlanmış bir
aksesuardır. Yetişkin hastalarda evde veya hastanede kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
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Kontrendikasyonlar
Araştırmalar, pozitif basınç uygulanmasının, aşağıdaki halihazırda var olan patolojilerden birini arz
eden bazı hastalarda kontrendike olduğunu göstermiştir:
 Ağır derecede büllöz amfizem
 Pnömotoraks
 Pnömosefali, travma veya fistül nazofarenksle ilgili kranyum sıkıntısıyla birlikte kısa süre önce
geçirilmiş ameliyat.
 Özellikle kan hacminin azalması durumunda veya kalp ritminin bozukluğu durumunda, telafi
edilmemiş kalp yetmezliği veya düşük tansiyon.
 Dehidratasyon
 Trakeostomi.

İstenmeyen etkiler
Eğer, cihazın kullanımı esnasında; bazı durumlarda tedavinin geçici olarak durdurulmasını
gerektirebilecek niteliğe sahip aşağıdaki semptomlardan biri ortaya çıkarsa, sağlık uzmanınızla
irtibata geçin: olağandışı göğüs ağrısı, şiddetli baş ağrısı, artan dispne, solunum yolları ya da burun
kuruluğu, cilt hassasiyeti, burun akması veya burun kanaması (Epistaksis), kulak veya sinüslerde
rahatsızlık veya ağrı, şişkinlik, gündüz uykusu, ruh hali değişiklikleri, yönelim bozukluğu, sinirlilik veya
hafıza kaybı.

Sistem unsurları
SEFAM S.Box cihazı aşağıdaki parçalarla birlikte teslim edilir:


S.Box SD kartı



Yan kapak



Yeniden kullanılabilir hava giriş filtresi



Hasta el kitabı



S.Box güç kaynağı



S.Box taşıma çantası



Hortum

Cihaz aşağıdaki isteğe bağlı aksesuarlar ile de kullanılabilir. Kullanılabilir aksesuarlar hakkında daha
fazla bilgi için evde sağlık hizmeti sağlayıcınızla görüşün. Kullanım sırasında, aksesuarlarla birlikte
verilen talimatları uygulayın.


Araç çakmak kablosu S.Box 24 VDC



İnce filtre (kullan-at)



S.Box ısıtıcılı nemlendirici



Starck imzalı SEFAM S.Box taşıma çantası



S.Box modem



S.Box Wi-Fi modülü



PolyLink sistemi



Bluetooth veya BLE Oksimetre 3150



S.Box ısıtıcılı 15 mm çapındaki hortum (S.Box
heated tube with ATC "Uyarlamalı Termo
Kontrol")



SEFAM Access (Tablet / Akıllı telefon için
uygulama)
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Açıklama
Cihazın görünümü
4
3

1

5
6
14
7

2

9
8

12

Şekil 1 – Önden görünümü

Şekil 2 – Nemlendiricili cihazın arkadan görünümü

10

13

2

14
72

11

2

2

Şekil 3 – Yanal kapaklı cihazın arkadan görünümü

1
2
3

Başlat/ beklet düğmesi
Dokunmatik ekran:

4
5
6

Kapağın veya haznenin kilit açma
düğmesi (siyah veya gri):
SD bellek kartı okuyucu:
USB konnektörü:

7
8

Hava giriş filtresi ve ızgara:
Besleme/güç girişi :

9

Isıtıcı hortum soketi:

10

Aksesuar yuvası

11

Isıtıcı eleman (nemlendirici varsa)

Rampa düğmesi

SEFAM S.Box

:

:

2

Şekil 4 – Isıtma elemanı ve aksesuar yuvasının görünümü

Cihazın başlatılması ve durdurulmasını sağlar.
bilgilerin görüntülenmesini ve ayarlara erişimi sağlar.
cihaz çalışırken rampa fonksiyonunu devre dışı
bırakmanıza veya etkinleştirmenizi sağlar.
yan kapağın veya haznenin kilidinin açılmasını ve
makineden çıkarılmasını sağlar.
SD kartını takabileceğiniz giriştir.
Hekiminiz veya evde sağlık hizmeti sağlayıcınız
tarafından kullanılacaktır.
Tozun, cihaz ve hava akımı içine girmesini engeller.
cihazın güç modülü veya araç çakmağı üzerinden
elektrik beslemesini sağlar.
S.Box ısıtıcı hortumunu ATC ye bağlamak üzere
tasarlanmıştır.
bir iletişim aksesuarının (PolyLink sistemi, modem
S.Box veya Wi-Fi S.Box) takılması için tasarlanmıştır.
Isıtıcı nemlendiricinin tabanı, haznedeki suyun
ısıtılması için kullanılır.
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12
13
14

Nemlendirici haznesi (varsa)
Yan Kapak (varsa)
Dirsekli çıkış konektörü

Maksimum su seviyesinin belirtildiği su haznesidir.
Hortumun bağlanması için konektör.

Sembollerin tanımı
Sembol

Açıklama

Sembol

Açıklama

Başlat/Beklet düğmesi sembolü

Rampa düğmesi sembolü.

Tıbbi aletlerle ilgili Avrupa Yönergesi
93/42/CE’nin
gereklerine
uygun
donanım.

Kullanım ömrünün sonunda cihazı
ev atıklarıyla birlikte atmayın. Bkz.
38 sayfasındaki “Cihazın kullanım
ömrünün sonunda imha edilmesi”
paragrafı.

Sınıf II cihaz.

BF tipi cihaz.

Sürekli 24 V akım güç kaynağı.

Bir
RF
vericisi
olan
cihaz,
iyonlaştırıcı olmayan radyasyon.

Üretici.

Üretim Yeri.

Tehlike: sıcak yüzey

Hazne üzerindeki bu simge hazne
içinde
aşılmaması
gereken
maksimum su seviyesini belirtir.

Hazne üzerindeki bu simge bir kaptan
su dökülmeden önce haznenin
açılması ve kapağının çıkarılması
gerektiğini gösterir.
Isıtıcı eleman üzerindeki bu simge
Isıtma elemanını kilitlemek veya
açmak için mandalın hangi yöne
itileceğini gösterir.

Hazne kulakçıklarına
doğruya su dökmeyin.

doğrudan

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

Cihazın benzersiz tanımlayıcısı

Tıbbi Cihaz

Ambalaj
üzerindeki
bu
simge
“Atmosferik Basınç Sınırını” ifade
eder.

Ambalaj üzerindeki bu simge “Nispi
Nem Sınırını” ifade eder.

Bu sembol, "Kırılır" ibaresini ifade
eder, zira koliye dikkatli bir şekilde
müdahale edilmesi gerekmektedir.

Ambalaj üzerinde: Bu sembol "Kuru
ortamda muhafaza edin" ibaresini
ifade eder, zira koli rutubetten ve
sudan uzak tutulmalıdır.

Ambalaj
üzerindeki
bu
simge
“Atmosferik Basınç Sınırını” ifade
eder.

Kullanım kılavuzuna bakınız.

Hava akışı girişi. Tıkamayın.

Hava akışı çıkışı. Tıkamayın.

Elektrik bağlantılarına dikkat edin.
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Kurulum
Cihazın standart kurulumu
Cihaz düz ve sabit bir yüzeye yerleştirilmelidir. Önceden monte edilmiş bir yan kapak ile teslim edildiği
gibi; seçilen yapılandırmaya göre, ayrıca, kapağın yerine yerleştirilmesi gereken ısıtmalı bir
nemlendirici ile de teslim edilebilir.
1. Bir nemlendirici ve / veya bir iletişim aksesuarınız varsa,
cihazın yan kapağını çıkarın:
Kapağın kilit açma düğmesine basın (Şekil 1’deki 4 nolu
işaret) ve eşzamanlı olarak, alt kısımdaki entegre tutma
kolu ile kapağı çekin.

2. Daha sonra, ilgili kurulum ve kullanma prosedürünün talimatları uyarınca iletişim aksesuarını
makinenin aksesuar yuvasına (Şekil 4’teki 10 nolu işaret) yerleştirin (S.Box modem, S.Box Wi-Fi
modülü veya PolyLink sistemi).
3. Ardından, cihazın yan tarafındaki raylara kapağı tekrar takın ve "tık" sesini duyana kadar cihaza
doğru itin.
ya da
Isıtmalı nemlendirici (varsa) takın:
A) Ardından, cihazın yan tarafındaki raylara ısıtıcı elemanı
tekrar takın ve "tık" sesini duyana kadar cihaza doğru
itin.

B) Isıtıcı elemanı,

ile gösterildiği gibi sola iterek kilitleyin.

C) Haznenin tabanını ısıtıcı elemana yerleştirin ve "tık"
sesini duyana kadar hazneyi cihaza doğru.

UYARI:
Isıtıcılı nemlendiricinin yerine doğru bir şekilde takılmaması halinde hava kaçağı riski söz konusudur; bu durum
uygulanan basıncın öngörülen basınca kıyasla değişmesine neden olabilir.
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4. Solunum devresini bağlayın:
Hortum ucunu cihazın arkasındaki dirsekli çıkış
konnektörüne bağlayın (Şekil 2’deki 14 nolu işaret).
S.Box ısıtmalı hortum söz konusu ise, ayrıca güç kablosunu
cihazın ilgili yuvasına takın (Şekil 2’deki 9 nolu işaret).

5. Kullanım talimatlarını uygulayarak maskeyi hazırlayın. Maskeyi hasta devresinin serbest ucuna
bağlayın.
6. Güç modülü kablosunu cihazın arkasındaki besleme girişine takın (Şekil 2’deki 8 nolu işaret) ve
güç kaynağı modülünü güç şebekesine bağlayın.
7. İlk elektriği takıldığında, ekran yanar ve SEFAM

uygulamalarının logosu görünür.

Ardından, saati gösteren ekran koruyucu iki
saniye sonra görüntülenir.
Cihaz çalışmaya hazırdır.
Bir tuşa veya bir düğmeye basmadan iki
dakika bekledikten sonra, hazırda bekletme
ekranı görüntülenir.
Dokunmatik “home”
tuşu aşağıdakileri
sağlar:
 Hazırda bekletme ekranından ekran
koruyucusuna dönmek için
 ekran koruyucusu üzerinden ekranı
kapatma

Ekran koruyucu mod

Hazırda bekletme
ekranı/uyku modu

Not:



Elinizi yaklaştırdığınızda veya dokunmaya duyarlı bölgeye dokunduğunuzda ya da cihazdaki iki işlem
düğmesinden birine bastığınızda ekranın arka aydınlatması devreye girer (Wave & Go fonksiyonu).
El kitabını gösteren ekranlar örnek olarak sunulmuştur.

Çakmak adaptörüyle besleme için kurulum
Aynı şekilde, çakmak priziyle de, bu amaca hizmet etmek üzere tasarlanmış isteğe bağlı 24 V kablo
kullanılarak da cihaz beslenebilir. Bunun için, standart kurulumun 6. aşaması yerine aşağıdaki
aşamayı uygulayın:



Cihazın besleme girişine çakmak kablosunu (Şekil 2’deki 8 nolu işaret) takın, kablonun diğer
ucunu da doğrudan çakmak prizine takın.
DİKKAT :





Cihaz ile yalnızca öngörülen 24 V çakmak kablosunu kullanın.
Çakmak prizi tarafından sağlanan voltajın uygunluğunu kontrol edin.
Hafif bir araca ait 12 V ya da 13 V batarya ile kullanmayın.

10  Kurulum
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Kullanım
Haznenin (varsa) doldurulması
1. SEFAM S.Box cihazının elektrik şebekesi ya da güç kaynağı bağlantısını kesin.
2. Hazneyi makineden ayırmak için, haznenin kilit açma düğmesine basın (Şekil 1‘deki 4 nolu işaret)
ve eşanlı olarak, entegre tutma kolundan hazneyi çekin.
3. Hazneyi cihazın uzağına koyun ve haznenin üst kısmını serbest bırakmak üzere açma kelepçesini
yukarı doğru çekin, daha sonra bu kısmı çekin.
4. Su haznesini, gösterilen maksimum seviye işaretine kadar doldurun
.
5. Hazne tabanındaki üst parçayı menteşe hizasına iyice yerleştirerek tekrar yerine koyun, daha
sonra hazneyi tekrar kapatmak ve kilitlemek üzere üst parçaya bastırın.
6. Hazneyi ısıtıcı elemanın üzerine, menteşe tarafında makinenin içine doğru tekrar koyun ve hazneyi
"tık" sesini duyana kadar cihaza doğru ittirin.
7. SEFAM S.Box cihazını tekrar güç kaynağına ya da elektrik şebekesine bağlayın.
DİKKAT:






Maksimum seviye işaretini aşmadığınızdan emin olun.
Hazneyi yalnızca ortam sıcaklığındaki su ile doldurun, sıcak ya da soğutulmuş su kullanmayın.
Damıtık su kullanılması önerilir.
Haznede bulunan suya herhangi bir madde eklemeyin (uçucu yağlar, ...).
Alkali solüsyon (fizyolojik salin) kullanmayınız.

Tedavinin başlangıcı
1. İlgili kullanım bildirimindeki talimatları izleyerek maskenizi takın. Eğer Intelligent Start/akıllı
başlama fonksiyonu evde sağlık hizmeti sağlayıcınız tarafından devreye sokulmuş ise, cihaz
maske takılı şekildeki ilk nefes alışlarınız esnasında çalışmaya başlayacaktır.
Ayrıca, tedaviyi başlatmak üzere başlat / beklet
düğmesini basılı şekilde tutabilirsiniz.
Uyumluluk ve tedavi verimine dair veri kaydı, makinenin belleğinde ya da varsa SD kartında hemen
başlar.
2. Cihazın göstergesi daha sonra verilen basıncı görüntüler ve
rampanın devrede olup olmadığını belirtir (durum çubuğunda
sembolü ya da
sembolü).
Mevcut semboller hangi özelliklerin ve hangi aksesuarların aktif
olduğunu belirtir (bkz. 16 sayfasındaki “Görüntülenen simge ve
sembollere dair açıklama.
3. Eğer ekranda "MASK" mesajı görüntüleniyorsa, bu maskenizin
doğru bağlanmadığını belirtir.
Kaçakları olabildiğince ortadan kaldırmak için doğru bir şekilde
yeniden konumlandırın, ardından başlat / beklet düğmesine

ya

da rampa düğmesine basın
. Cihaz ayarlanan basıncı geri
yükleyecek ve mesaj kaybolacaktır.

SEFAM S.Box
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4. Yatın ve nefes alma devresini, uyurken hareketlerinizi takip edebilecek şekilde yerleştirin.
5. Cihazınızda ısıtmalı nemlendirici varsa, cihaz devreye sokulduğunda bu nemlendirici çalışmaya
başlayacaktır. Dokunmatik tuşun yardımıyla nemlendirme seviyesini artırabilir veya
azaltabilirsiniz.
, (bkz. 17 sayfasındaki “Cihazı nasıl ayarlamak gerekir” paragrafı).
UYARI:
Elektrik kesintisinden sonra, cihaz, kesinti anında hangi parametre ve modda (çalışma/ bekleme) ayarlıysa, aynı
o ayarlar üzerinden tekrar devreye girecektir.

Tedavinin durdurulması
1. Maskenizi çıkarın.
2. Cihazı kapatmak için, başlat/ beklet
eşzamanlı olarak kapanacaktır.

düğmesini basılı tutun. Varsa, ısıtıcılı nemlendirici

Mevcut fonksiyonlar
Mask Fit & Go
Tedaviye başlamadan önce ve cihaz uyku modundayken maskenin sıkılığını kontrol edebilirsiniz.
Dokunmatik tuşuna basarak kaçak göstergesini görüntüleyin
maskenizi ayarlayın. Bekletme ekranına geri dönmek için

ve istenmeyen kaçak durumunda

düğmesine basın.

Bağlantısı kesilmiş maske
Maskenizi çıkarırsanız, cihazın akışı otomatik olarak düşecektir. Makine, maskenizi yeniden
bağladığınızda veya başlatma/ bekleme
düğmesine ya da rampa
düğmesine basarsanız
normal akışına döner. Aksi halde, makine 30 dakikanın sonunda duracaktır. Kalkmanız gerekiyorsa bu
işlev geceleri kullanılabilir.

Comfort Control Plus
Comfort Control Plus (CC+) fonksiyonu solunum esnasında cihaz tarafından verilen basıncın
arttırılması ve solunum sırasında tedavide daha rahat olmasını sağlamak için aynı basıncın
düşürülmesi için tasarlanmıştır. Rampa süresi boyunca veya tüm tedavi süresince etkinleştirilebilir.
Her iki durumda da, optimize edilmiş bir ayarı mümkün kılmak için üç seviye önerilmektedir.

Rampa
Aktifleştirilirse, rampa işlevi, uykuya dalmanıza yardımcı olmak için basınç artışını kademeli olarak
arttırmayı mümkün kılar. Rampa süresi olarak adlandırılan bir süre boyunca, verilen basınç daha
düşük bir basınç seviyesinden (rampa basıncı) sahip ilk başlangıç basınç seviyesinden itibaren uygun
tedavi basınç seviyesine kadar artış gösterir. İki tip rampa vardır :
 Süreli rampa (T RAMP) : rampa süresi evde sağlık hizmeti sağlayıcınız tarafından tespit


edilecektir.
sembolü durum çubuğunda görüntülenir.
Akıllı rampa (I RAMP) : rampa süresi cihaz tarafından otomatik olarak tespit edilir. Basınç
yükselmesi (CPAP modu) veya yukarı veya aşağı basınç komutlarının etkinleştirilmesi (Auto-CPAP
modu) cihaz, uykuya daldığınızı belirten obstrüktif solunum olaylarını algılamaya başladığında söz

konusudur.
sembolü durum çubuğunda görüntülenir.
Rampa fonksiyonu cihazın devreye alınmasında çalışmaya başlar (eğer rampa süresi sıfır değilse).
Rampa düğmesine
etkinleştirilebilir).
12  Kullanım
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SEFAM S.Box

Hafıza kartı kullanma
Bir SD hafıza kartı, cihazda saklanan en son gözlem verilerinin kaydedilmesi için veya makinenizin
ayarlarını güncellemeyi mümkün kılmak için kullanılır. Evde sağlık hizmeti sağlayıcınızın talimatlarına
uyun.

Kartın takılması
Eğer makine çalışır durumdaysa, çalışma/ bekletme

düğmesini basılı tutarak makineyi kapatın.

Hafıza kartını ilgili konnektöre bağlayın: Ekranın üst kısmında
sembolü belirir. Hızlı yanıp sönerse,
bu durum, kartın hatalı şekilde takıldığı veya işlevsel olmadığı anlamına gelir. Kartı doğru şekilde
tekrar takın. Sorun devam ederse evde sağlık hizmeti sağlayıcınıza başvurun.

Ayarların güncellenmesi
Eğer evde sağlık hizmeti sağlayıcınız hafıza kartını makine ayarlarını güncellemek üzere
yapılandırdıysa, kart takıldığında makine otomatik olarak çalışmaya başlar ve
sembolü ekranın üst
kısmında yavaşça yanıp söner. Güncelleme tamamlandığında bellek kartını makinenin içinde bırakın.
Bu işlem sadece bir kez gerçekleştirilebilir.

Veri yedekleme
Veriler makinede saklanırsa, bellek kartını makineye taktığınızda ve gücü açıp kapattığınızda veri
yedekleme otomatik olarak başlar. Ekranın durum çubuğunda
sembolü, yavaşça yanıp söner ve
ekran değişir: veri yedeklemesi etkin olana kadar, üst kısımda, sağa doğru hareket eden üç daireden
oluşan bir animasyon görüntülenir. Enerji gelişini kesmeyin ve kartı çıkarmayın.

Veri yedekleme sırasında, cihazın çalıştırılabilir duruma getirilmesi mümkündür ve bilgiler ekranda
erişilebilir kalır.
DİKKAT :



Tedavi sırasında veri kartını gerçek zamanlı olarak kayıt aldığından bellek kartını çıkarmayın.
Eğer
ya da
sembolü ekranın üst kısmında yavaşça yanıp sönüyorsa, bu durum güncelleme ayarları
veya veri yedekleme işleminin devam ettiğini ifade eder. Hafıza kartını çıkarmayın.

Kartın çıkarılması
Kayıt bir kez alındığında, başlatma/ bekletme
düğmesini basılı tutarak cihazı kapatın.
sembolünün ekranda yanıp sönmesinin durmasını bekleyin (2 dakikaya kadar) ve kartı çıkarın. Kartı,
evde sağlık hizmeti sağlayıcınıza gönderebilirsiniz.

SEFAM S.Box
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Cihazın taşınması
Güç kaynağının bağlantısını kesin ve tüm aksesuarları cihazdan çıkarın. Cihazı ve aksesuarları taşıma
çantasında saklayın.

Isıtıcılı nemlendiricili cihaz
Cihazınızda bir nemlendirici varsa, hazne kilit açma düğmesine basın ve aynı anda hazneyi entegre
tutma kolundan çekin. Daha sonra cihazın dışında, haznenin üst kısmını serbest bırakmak üzere
açma klipsini yukarı doğru çekin, daha sonra üst kısmı çekin. Suyu boşaltın. Akabinde, ısıtıcı elemanın
kilidini mandalı sağa doğru ittirmek suretiyle açın ve elemanı çıkarın. Bu elemanı, hazne ile birlikte,
taşıma çantasındaki belirli yerlerine koyun. Kapağı, cihazın yan kısmındaki raylara yerleştirin ve kapağı
"klik" sesini duyana kadar cihaza karşı ittirin. Cihazı taşıma çantasının içine kaldırın.
DİKKAT:
Geri dönüşü olmayan hasara neden olabilecek herhangi bir su girişi riskini ortadan kaldırmak için, cihazı yer
değişikliğinden veya taşımadan önce depoyu boşaltın.

14  Kullanım

SEFAM S.Box

Bilgi ve ayarlar
Kullanıcı arayüzüne dair açıklama
Cihaz üzerinde bulunan iki mekanik düğme, aşağıdakiler için kullanılır:


Başlatma / bekletme düğmesi

: cihazın açılmasını ya da kapanmasını sağlar.



Rampa butonu
: Cihaz çalışırken rampa fonksiyonunu devre dışı bırakmanıza veya
etkinleştirmenizi sağlar.

Cihaz açıksa, ön paneldeki dokunmatik panel ekranında bilgi görüntülenir ve bazı ayarları
yapabilirsiniz.
Erişilebilir parametreler şöyledir:
 Tedavinizle ilgili ayarlar,
 zaman veya parlaklık gibi genel ayarlar,
 kaydedilen uygunluk verileri.
Ekranda ayrıca, cihazla veya aksesuarlarıyla ilgili olası sorunlar görüntülenebilir.

Ekran görüntülemesine dair genel organizasyon
Ekran görüntülemesi üstten alta doğru üç bölümden oluşmaktadır:
 bir adet durum çubuğu
 bir adet ayarlama alanı
 8 dokunmatik tuş içeren bir alan ve güç verildiğinde görüntülenen simge.

SEFAM S.Box
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Görüntülenen simge ve sembollere dair açıklama
Sembol

Anlamı

Sembol

Anlamı

Durum çubuğu
GSM telefon şebekesinin durumu.
Aktarım sırasında hızlı şekilde yanıp
söner.

Wi-Fi iletişimi aktif.
Aktarım sırasında hızlı şekilde
yanıp söner.

Uçak Modu

Oksimetre bağlı
T RAMP süreli rampa aktif

Comfort Control Plus CC+
fonksiyonu

I RAMP akıllı rampa aktif

SD hafıza kartı mevcut
Veriler yedeklenirken yavaşça
yanıp söner
Ayarlar güncellerken yavaşça
yanıp söner

Bluetooth bağlantısı aktif
Bluetooth aktarımı devrede
Çalışma modu
C: CPAP (CPAP)
A: APAP (Auto-CPAP)

USB bağlantısı aktif

Ayarlar: görüntülenen değerler, birimler ve semboller
Rakamlar ya da harfler

Basınç birimi: hekto Pascal veya
cmH2O

Debi birimi: dakika başına litre

Süre birimi: saat ve dakika

Dikkat: cihaz bir hata veya olay
tespit etti

Rampa süresinin ayarlanması

Saat sayacı

Kullanım sayacı

Bluetooth

Maskenin ayarlanması

Ekran parlaklığını ayarlama

Hortum çapı
Dokunmatik tuşlar

Dokunmatik ısıtıcı hortum ayar
düğmesi
Dokunmatik ayarlara erişim
düğmesi

Yukarı doğru kaydırmalı
dokunmatik düğme, görüntülenen
parametrenin değerini arttırmayı
sağlar.
Dokunmatik Isıtıcı nemlendirici
ayar düğmesi
Dokunmatik bilgilere erişim
düğmesi

Dokunmatik Fonksiyon düğmesi

Dokunmatik karşılama düğmesi

Aşağı doğru kaydırmalı dokunmatik
düğme, görüntülenen parametrenin
değerini azaltmayı sağlar.
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SEFAM S.Box

Cihazı nasıl ayarlamak gerekir
Cihaz bekleme modundayken veya çalışır durumdayken (ayarlara bağlı olarak) ayarlara dokunmatik
tuşlarla erişilebilir.

1. Isıtıcı hortumun ısıtma gücü (ATC ile ısıtılmış S.Box hortum monte
edilmişse)
Ekranın görünümü:
Dokunmatik
düğmeye basın

veya
düğmesine basmak suretiyle
ısıtma gücünün görüntülenen değerini
düşürebilir veya artırabilirsiniz.
Mümkün ayarlar: OFF (ısıtma yok), 01 ila 05
ve AUTO (bir nemlendirici de varsa).
AUTO modu, nemlendiricinin ısıtma gücüne
göre kademeli olarak ayar yapar.

bekleme modunda
veya çalışır
haldeyken.

Bu ayar yalnızca cihazınızda ısıtma hortumu varsa mümkündür. Bekletme veya çalışma ekranına geri
gelmek için

düğmesine basın.

2. Nemlendirme seviyesi (eğer nemlendirici yerleştirilmişse)
Ekranın görünümü:
Dokunmatik
düğmeye basın

ya da
düğmesine basmak suretiyle
görüntülenen nemlendirme seviyesinin
değerini düşürebilir veya arttırabilirsiniz.
Mümkün ayarlar : KAPALI (nemlendirme
yok) ve 01 ila 10 arası.

bekleme modunda
veya çalışır
haldeyken.

Bu ayar ancak cihazınızda bir nemlendirme
sistemi varsa mümkündür.

Bekletme veya çalışma ekranına geri gelmek için

düğmesine basın.

3. Mask Fit & Go: maske üzerinde sızdırmazlık kontrolü
Ekranın görünümü:
Dokunmatik
düğmeye basın

Maskeye ait istenmeyen kaçak bilgileri
görüntülenebilir, ancak değiştirilemez.
Mümkün ekran görüntülemeleri: LK:OK,
LK:NOK.

bekletme modunda.
İstenmeyen kaçak durumunda (LK: NOK),
maskenizi yeniden ayarlayın.

Bekleme ekranına dönmek için
düğmesine basın. Ekran herhangi bir tuşa iki dakika boyunca
basılmadığında otomatik olarak kapanır.
SEFAM S.Box
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4. Ayar menüsü
Ayarlara erişmek için, cihaz bekleme modundayken dokunmatik
dizisinde:




tuşuna basın. Aşağıdaki ayarlar

veya
düğmesine basılması, parametrenin değerini düşürür veya arttırır veya
görüntülenen işlevi devre dışı bırakır veya etkinleştirir,
düğmesinin üzerine basmak bir sonraki ekrana erişmenizi sağlar,

Ekran koruyucu,
geri yüklenecektir.

tuşuna basarak ya da iki dakika boyunca herhangi bir tuşa basılmadığı takdirde

Ekranın görünümü:
❶
Dokunmatik
düğmeye basın

I Ramp (akıllı rampa) Evde sağlık hizmeti
sağlayıcınız tarafından seçilmişse.
veya
düğmesine basmak suretiyle
bu fonksiyonu devreden çıkarabilir ya da
devreye sokabilirsiniz.

bekletme modunda.
Mümkün ayarlar : I RAMP ve OFF.

ya da

Süreli rampa eğer T Ramp (süreli rampa)
Evde sağlık hizmeti sağlayıcınız tarafından
seçilmişse.
veya
düğmesine gerektiği kadar
basarak görüntülenen değeri azaltabilir veya
artırabilirsiniz veya
seçeneğini
seçerek rampayı devre dışı bırakabilirsiniz.
Mümkün ayarlar : OFF ve Evde Sağlık
Sağlayıcınız tarafından belirlenen maksimum
rampa süresinde 5 dak.

❷
Dokunmatik
düğmeye basın

Ramp pressure = Rampa basıncı (rampa
çıkış basıncı)
Bu ayar, eğer evde sağlık hizmeti sağlayıcınız
bir rampa fonksiyonu seçtiyse ve bu ayara
erişiminizi engellemediyse görüntülenir.
veya
düğmesine ard arda basmak
suretiyle görüntülenen değeri azaltabilir veya
artabilirsiniz.
Mümkün ayarlar :
 4 cmH2O'dan CPAP modunda (CPAP)
ayarlanan basınca kadar
 4 cmH2O'dan APAP (Auto-CPAP)
modunda ayarlanan maksimum basınca
kadar.
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Ekranın görünümü:
❸
Dokunmatik
düğmeye basın

CC+ (Comfort Control Plus)
Bu özellik evde sağlık hizmeti sağlayıcınız
onu etkinleştirdiyse ve bu ayara erişiminizi
engellemediyse görüntülenir.
veya
düğmesine basarak bu işlevi
devre dışı bırakabilirsiniz (KAPALI) veya
etkinleştirebilirsiniz (AÇIK).
Mümkün ayarlar : CC+:ON ve CC+:OFF.

❹
Dokunmatik
düğmeye basın

IS (Intelligent Start)
Bu özellik evde sağlık hizmeti sağlayıcınız
onu etkinleştirdiyse ve bu ayara erişiminizi
engellemediyse görüntülenir.
veya
düğmesine basarak bu işlevi
devre dışı bırakabilirsiniz (KAPALI) veya
etkinleştirebilirsiniz (AÇIK).
Mümkün ayarlar : IS:ON ve IS:OFF.

❺
Dokunmatik
düğmeye basın

Parlaklık
veya
düğmesine basarak her
gerekli olduğunda ekranın parlaklığını
azaltabilir veya arttırabilirsiniz.
Mümkün ayarlar : 01'den 10'a kadar.

❻
Dokunmatik
düğmeye basın

BT (Bluetooth kablosuz iletişim)
veya
düğmesine basarak bu işlevi
devre dışı bırakabilirsiniz (KAPALI) veya
etkinleştirebilirsiniz (AÇIK).
Mümkün ayarlar : BT:ON ve BT:OFF.

DİKKAT :
Bluetooth kablosuz bağlantısı etkin olmalıdır:
 bir Nonin pulse oksimetresinden gelen sinyallerin SD kartında gerçek zamanlı olarak alınması için
 Bluetooth bağlantısıyla cihazda saklanan uygunluk verilerini almak için
 Tablet / Akıllı telefon uygulamaları ile ayarları değiştirmek için (ilgili kullanma talimatlarına bakın).

SEFAM S.Box
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Cihazınızda bir iletişim aksesuarı (S.Box modem, S.Box Wi-Fi modülü veya PolyLink sistemi) varsa,
ilgili ekran görüntüsü ayarlar menüsüne istinaden görünür. Buna karşılık gelen kullanma
talimatlarında açıklanan ilgili aksesuar montajına bakın.
Ekranın görünümü:
❼
Dokunmatik
düğmeye basın

S.Box modem bağlantısı (takılıysa)

veya
düğmesine basarak S.Box
modem bağlantısını devre dışı bırakabilir
(KAPALI) veya etkinleştirebilirsiniz (ON).
Mümkün ayarlar : 3G:ON ve 3G:OFF.

ya da

❼
Dokunmatik
düğmeye basın

Wi-Fi S.Box modül bağlantısı (takılıysa)

veya
düğmesine basarak Wi-Fi S.Box
modül bağlantısını devre dışı bırakabilir
(KAPALI) veya etkinleştirebilirsiniz (ON).
Mümkün ayarlar: WIFI:ON ve WIFI:OFF.

sembolü ekranın üst kısmında yavaşça yanıp söner.
Wi-Fi modülü SEFAM S.Box cihazına kurulur ve Wi-Fi bağlantısı etkinleştirilir, böylece yerel ağa
bağlanmayı sağlayan WPS otomatik yapılandırmasına erişebilirsiniz.
❽
Dokunmatik
düğmeye basın

veya

Dokunmatik
düğmeye basın

düğmesi yardımıyla ekranda YES seçeneğini seçin. Wi-Fi yönlendiricinizdeki WPS

düğmesine basmak ve

düğmesiyle ağ bağlantısını etkinleştirmek için yaklaşık iki dakikanız

olacak. Bir ilerleme çubuğu
şebeke bağlantısı etkinleşinceye kadar görüntülenir.
sembolü ekranın üst kısmında hızla yanıp söner, sonra sabitlenir. Böylece WPS ekranına dönersiniz ve
buradan ayarlar menüsüne dönebilirsiniz.
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Ekranın görünümü:
ya da
❼
Dokunmatik
düğmeye basın

BLE İletişimi (BLE = Bluetooth Low Energy )
veya
düğmesine basarak iletişimi
devre dışı bırakabilir (KAPALI) veya
etkinleştirebilirsiniz (AÇIK)
Mümkün ayarlar : BLE:ON ve BLE:OFF.

DİKKAT :
Bluetooth Low Energy'nin, bir PolyLink sisteminden veya bir 3150 BLE-0101 oksimetreden gelen sinyallerin alımı
için aktive edilmiş olması gerekir.

❽
Dokunmatik
düğmeye basın

SPO2 (Hemoglobin oksijen doygunluğu)
Cihaz bir oksimetre arar ve oksimetre
eşleştirilmediği sürece ekranda altı adet çizgi
ile dönüşümlü olarak yanıp söner.
Oksimetre algılandığında, Bluetooth adresinin
son altı rakamını SPO2 ile dönüşümlü olarak
yanıp söner.
DİKKAT :
Bluetooth adresinin son altı rakamının (BDA),
eşleştirmek
istediğiniz
oksimetreninkine
karşılık geldiğinden emin olun.

veya

düğmesine basarak iletişim devre dışı bırakılabilir.

Not:




Bu bilginin görüntülenmesi, ancak Bluetooth iletişimi daha öncesinde etkin duruma getirilmişse veya
cihazda bir PolyLink dahili senkronizasyon modülü mevcutsa ve BLE aktif ise gerçekleşir.
Oksimetre ve oksimetre sensörünün kurulumu için kullanım kılavuzundaki talimatları (mevcutsa) izleyin
ve iletişim kurulana kadar bekleyin (yaklaşık bir dakika).
Oksimetre düşük bir seviye (

❾
Dokunmatik
düğmeye basın

) gösteriyorsa pilleri değiştirin.

PolyLink'in BLE modülü ile iletişim
Cihaz BLE modülünü arar ve modül
eşleşmediği sürece görüntüleme ekranda altı
adet çizgi ile dönüşümlü olarak yanıp söner.
PolyLink
sistemi
algılanırsa,
Bluetooth
adresinin son altı basamağı BLE ile dönüşümlü
olarak yanıp sönecektir.
veya
düğmesine basarak iletişim
devre dışı bırakılabilir.
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Ekranın görünümü:
Zaman gösterim formatının seçimi
Varsayılan olarak, zaman göstergesi 24 saate
ayarlanır.

❿
Dokunmatik
düğmeye basın

veya
düğmesine basarak başka bir
format seçebilirsiniz.
Mümkün ayarlar: 24 saat ve 12 saat

Saat

⓫
Dokunmatik
düğmeye basın

Saat ekranda yanıp söner ve
veya
düğmesine her gerekli olduğunda basarak
saati ayarlayabilirsiniz.
düğmesine basın.
Dakikalarda kendi sıraları geldiğinde yanıp
söner. Dakikaları da saat ayarı ile aynı
prosedürü takip ederek ayarlayın.

Bekleme ekranına dönmek için

düğmesine basın.

5. Bilgi menüsü
Uyumluluk bilgileri görüntülenebilir, ancak değiştirilemez.
Cihaz bekleme halindeyken, buraya erişmek için dokunmatik
ile:

düğmesine basın. Aşağıdaki sıra



hafızaya alınmış uygunluk dönemi, ardından bu dönem zarfında kaydedilen uyumluluk
bilgilerine ve cihazla ilgili teknik bilgilere erişilmesini sağlar.



bir kullanım dönemi seçmenizi ve bir sonraki görünüme erişmenizi sağlar.



bekleme ekranına geri döner.

Bir kullanım dönemi hakkında bilgi:
Öğlen saatlerinden bir sonraki gün öğlen saatlerine kadar 24 saatlik bir kullanım süresi belirlenmiştir.
❶
Dokunmatik
düğmeye basın

Bir kullanım süresine erişim
Bu ekran yalnızca cihazda en az 24 saatlik
kullanım süresi kaydedilmişse görüntülenir.

bekletme modunda.
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Ekranın görünümü:
❷
Dokunmatik
düğmeye basın

Son kullanım dönemlerinden birinin seçilmesi
Ekranın sağında (örnekte 30 gün) gösterilen
değer, 30 günlük süre içinde son 24 saatlik
kullanım sürelerinin sayısını temsil eder.

❸
Dokunmatik
düğmeye basın

Uyumluluk bilgi raporuna erişim

❹
Dokunmatik
düğmeye basın

Kullanım
süresi
boyunca
maskedeki
ortalama istenmeyen kaçak göstergesi

düğmesi kullanım süresi boyunca
kaydedilen uyumluluk verilerini art arda
görüntülemenizi sağlar.

Görüntülenmesi mümkün olan bilgiler:
LK :OK, LK :NOK.
Sağdaki değer her seferinde son 24 saatlik
kullanım döneminin sayısını temsil eder.

❺
Dokunmatik
düğmeye basın

SEFAM S.Box

Kullanım sayacı: Kullanım süresi boyunca
maskeyle soluduğunuz zaman
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Ekranın görünümü:
❻
Dokunmatik
düğmeye basın

Kullanım süresi boyunca verilen ortalama
basınç

❼
Dokunmatik
düğmeye basın

AHI : Kullanım süresi boyunca obstrüktif
olarak tespit edilen ve sınıflandırılan Apne ve
Hipopne indeksi

❽
Dokunmatik
düğmeye basın

ACI: Kullanım süresi boyunca merkezi olarak
tespit edilen ve sınıflandırılan Apne indeksi

❾
Dokunmatik
düğmeye basın

Uyumluluğun günde 4 saatten daha uzun bir
süre olduğu en son kullanım günlerinin sayısı
(30 gün sınırı dahilinde)
Bu ekran yalnızca ünitede 24 saatlik sürelerin
sayısı 01'den büyükse görüntülenir.

24  Bilgi ve ayarlar

SEFAM S.Box

Makine hakkında teknik bilgiler:
Daha önceki düğmelerden sonra, dokunmatik
gösterilecektir.

düğmesine basılınca, cihazla ilgili teknik bilgiler

Ekranın görünümü:
❿
Dokunmatik
düğmeye basın

Cihazla ilgili teknik bilgilere erişim

⓫
Dokunmatik
düğmeye basın

Hastaya özel cihaz tarafından otomatik
olarak atanan ve altı rakamdan oluşan Kimlik
numarası.

⓬
Dokunmatik
düğmeye basın

Yazılımın sürümü

⓭
Dokunmatik
düğmeye basın

Genel kullanım sayacı

SEFAM S.Box

Bilgileri görüntülemek için
basın.

düğmesine

Bu, cihazın içine yerleştirilen yazılımın
sürümüdür. Okunabilir, ancak değiştirilemez.

Bu sayaç, maske ile solunum yaptığınız
sürenin toplamını vermektedir.
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Ekranın görünümü:
Genel saat sayacı

⓮
Dokunmatik
düğmeye basın

Bu sayaç cihazın çalışma süresinin toplamını
vermektedir.

Bilgi menüsünden çıkmak için

ya da

düğmesine basınız.

6. Durum menüsü
Bu menüye, cihaz kullanımdayken ve bir PolyLink sistemi veya 3150 oksimetre kurulmuş ve
eşleştirilmişken erişilebilir. Bilgiler sırayla görüntülenebilir, ancak değiştirilemez.
Erişim için, cihaz kullanımdayken


sonraki ekrana erişim sağlar.



ardından



menüden çıkılmasını sağlar.
❶
Dokunmatik
düğmeye basın

Cihaz
kullanımdayken.

❷
Dokunmatik
düğmeye basın

tuşuna basın. Sonraki aşamada:

önceki ekrana dönülmesini sağlar.

SD kartının durumu
Olası ekranlar: SD: OK (TAMAM) ve SD: _ _ _.
SD ise: _ _ _. görüntülenir, SD kartının mevcut
olduğunu ve bellek kartı okuyucusuna doğru
şekilde takıldığını kontrol edin.

Oksimetre durumu
Olası ekranlar: SPO: OK (TAMAM) ve SPO: _ _ _.
SPO ise: _ _ _ görüntülenir, oksimetre
sensörünün doğru şekilde kurulduğunu ve
oksimetre ile iletişimin doğru olduğunu kontrol
edin.
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Ekranın görünümü:
❸
Dokunmatik
düğmeye basın

Karın efor sensörünün durumu
Olası ekranlar: ABD: XX ve ABD: _ _ _.
(XX = 01 ila 10 arasında)
ABD ise: _ _ _ görüntülenir, PolyLink
pozisyon/efor
kumanda
kutusunun
açık
olduğunu, karın efor sensörünün takılı olduğunu
ve gerilim doğru olduğunu kontrol edin.

❹
Dokunmatik
düğmeye basın

Göğüs efor sensörünün durumu
Olası ekranlar: THO: XX ve THO: _ _ _.
(XX = 01 ila 10 arasında)
THO ise: _ _ _ görüntülenir, PolyLink
pozisyon/efor
kumanda
kutusunun
açık
olduğunu, göğüs efor sensörünün takılı olduğunu
ve gerilim doğru olduğunu kontrol edin.

❺
Dokunmatik
düğmeye basın

Vücut pozisyonunda sensör durumu
Olası ekranlar:
POS.:
POS.:

(sırt üzerinde)
(karın üzerinde)

POS.:

(sağ yan)

POS.:

(sol yan)

POS.:

(ayakta)

POS.:
(sensör baş aşağı)
ve POS.: _ _ _.
POS. ise: _ _ _ görüntülenir, PolyLink sisteminin
doğru
şekilde
kurulduğunu,
PolyLink
pozisyon/efor
kumanda
kutusunun
açık
olduğunu kontrol edin.
❻
Dokunmatik
düğmeye basın

PolyLink pozisyon/efor
dahili pilinin durumu

kumanda

kutusunun

Olası ekran: BAT: X
(X = 0 ila 100 arasında)
Görüntülenen değer düşükse, USB şarj cihazı ile
dahili pili şarj edin (PolyLink sisteminin kuruluş
prosedürüne bkz.).
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Durum menüsünden çıkmak için,

üzerine basın.

7. Tedavi esnasında saatin görüntülenmesi
SEFAM S.Box cihazı çalıştığı esnada, verilen basıncı görüntüler.
görselleştirirken, tersine teslim edilen basınca geri dönülmesini sağlar.
Ekranın görünümü:

düğmesine basmak saati
Ekranın görünümü:

Dokunmatik
düğmeye basın

8. Bir Bluetooth cihazını eşleştirme
Eğer akıllı telefonunuz ya da tabletinizde SEFAM Access uygulaması kullanıyorsanız ve bekleme
halindeki SEFAM S.Box cihazına kablosuz Bluetooth iletişimi üzerinden bağlanıyorsanız, makinenin
ekranındaki ilk eşleştirmede bir mesaj görüntülenir:
Ekranın görünümü:
Dokunmatik
düğmeye basın
Eşleştirmenin devreye
sokulması
ya da
Eşleştirmenin reddi

Görüntüleme 20 saniyenin sonunda yok olacaktır.

9. Uçak modu
Uçakta ya da hastaneler gibi bazı halka açık yerlerde, kablosuz fonksiyonlar, bazı ekipmanların
çalışmasını aksatabilir veya bozabilir. Bu sorundan kaçınmak için Uçak modu cihazda kullanılabilir.
Böylesi bir durumda, makine ile kablosuz iletişim kesilir ve ekrandaki durum çubuğunda
sembolü belirir. Bunu yapmak için, hem Bluetooth kablosuz iletişiminin hem de PolyLink sistemi,
S.Box veya Wi-Fi modem ile olan iletişimin kapalı olduğundan emin olun. Kapalı değillerse, ayarlar
menüsündeki talimatları izleyin ve bu bağlantıları KAPALI olarak ayarlayın.
SEFAM S.Box cihazı Federal Havacılık İdaresi RTCA / DO-160G bölüm 21 kategori M'e uygundur.
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Oksijen ilavesi durumunda kullanım
(isteğe bağlı)
UYARI:







Oksijen kullanırken daima tıbbi ekip veya Evde Bakım Hizmeti Sağlayıcısının talimatlarını izleyin. Oksijen
kaynağı cihazdan bir metreden daha uzakta olmalıdır.
Oksijen varken sigara içmeyin.
Cihazın hava girişi üzerinden oksijen enjekte etmeyin.
Tedaviyi başlatmak ve durdurmak için dikkatle talimatları izleyin.
Bir oksijen kaynağı kullanıyorsanız, cihaz çalışmadığında oksijen akışını durdurun. Gerçekten de, cihaz
kapalıyken oksijen tedariki sağlanmaya devam ederse, Solunum devresine verilen oksijen cihazın muhafaza
haznesinde birikebilir ve bir yangın tehlikesi oluşturabilir.
Maksimum oksijen akışı oranı 8 l/dk 'yi geçmemelidir.

DİKKAT:
Sabit bir oksijen oranı ile, inhale edilen oksijen konsantrasyonu basınç, solunum, maske seçimi ve kaçak oranı
ayarlarına göre değişir. Bu önlem, pek çok Sürekli Pozitif Basınç aygıtı için geçerlidir.

Oksijen adaptörü ile kurulum (isteğe bağlı)
İlave oksijen kaynağı durumunda, cihazdaki oksijen birikimini önlemek için özel bir valf ile donatılmış
geri dönüşsüz bir vana kullanmak zorunludur.
Bu valf, cihaz ile solunum devresi arasına monte edilmelidir.
Bu vananın montajı, temizleme ve bakımı için üretici talimatlarına bakın.

Tedavinin başlaması ve durdurulması
1. Oksijenin cihaza girmesini önlemek için, cihazın çalışıyor olması ve oksijen akışını açmadan önce
bir hava akışı üretmesi gerekir.
2. Aynı şekilde, oksijenin cihaza girmesini önlemek için cihazı kapatmadan önce oksijen akışını
durdurmak gerekir.
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Temizlik ve Bakım
Periyodik temizleme dışında bakım yapılması gerekmez.
Bakımlar hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen maskenin, solunum devresinin, ısıtma hortumunun ve
kullanılan iletişim aksesuarının kullanım talimatlarına bakın.
UYARI:
Cihazı güç kaynağından çıkarın ve temizlemeden önce her zaman hava hortumunu ve tankı cihazdan çıkarın.

DİKKAT:



Temizleme için özel ekipman kullanın.
Agresif deterjan, kazıyıcı sünger veya sert kıllı fırça kullanmayın.

Günlük işlem
Hazne (nemlendirici takılıysa):


Hazneyi çıkarın:
o
o





hazneyi makineden ayırmak için hazne kilit açma düğmesine basın ve eşanlı olarak, hazneyi
entegre tutma kolundan çekin.
hazneyi cihazın dışına koyun, sonra haznenin üst kısmını serbest bırakmak için açma klipsini yukarı
doğru çekin. Mevcut suyu boşaltın.

Hazneyi temiz su ile yıkayın.
Güneşten uzakta suyun süzülmesini bekleyerek kurutun.
Hazneyi kuruduktan sonra yerine tekrar yerleştirin:
o
o

içini doldurun, ardından hazneyi kapatmak ve kilitlemek için üst parçaya basın.
Hazneyi ısıtıcı elemanda, menteşe tarafında makinenin içine doğru olan yerine koyun ve hazneyi
"tık" sesini duyana kadar cihaza karşı itin.

Haftalık işlem
Hazne (nemlendirici takılıysa):


Hazneyi çıkarın:
o
o
o





hazneyi makineden ayırmak için hazne kilit açma düğmesine basın ve eşanlı olarak, hazneyi
entegre tutma kolundan çekin.
hazneyi cihazın dışına koyun, sonra haznenin üst kısmını serbest bırakmak için açma klipsini yukarı
doğru çekin. Mevcut suyu boşaltın.
deponun farklı kısımlarını ılık su ve hafif bir deterjanla temizleyin (örneğin, suda seyreltilmiş 3 damla
bulaşık yıkama sıvısı kullanarak).

Tüm deterjan izlerini yok etmek için iyice suyla yıkayın.
Güneşten uzakta suyun süzülmesini bekleyerek kurutun.
Hazneyi kuruduktan sonra yerine tekrar yerleştirin:
o
o

içini doldurun, ardından hazneyi kapatmak ve kilitlemek için üst parçaya basın.
hazneyi ısıtıcı elemanda, menteşe tarafında makinenin içine doğru olan yerine koyun ve hazneyi
"tık" sesini duyana kadar cihaza karşı itin.

Not:



Deponun farklı kısımlarını bulaşık makinesinde de temizleyebilirsiniz (maksimum 70 ° C).
Mikroorganizmaların gelişimini önlemek için haznede su durmasına izin vermeyin.
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Yıkanabilir filtre:







Hava giriş ızgarasını çıkarın.
Filtreyi çıkarmak için kendinize doğru çekin.
Filtreyi ılık su ve hafif bir deterjanla temizleyin (örneğin, suda seyreltilmiş 3 damla bulaşık yıkama
sıvısı kullanarak).
Tüm deterjan izlerini yok etmek için iyice suyla yıkayın.
Filtreyi kurutun: filtreyi temiz bir emici bez arasına sıkıştırın, daha sonra, filtreyi güneşten uzakta
tamamen kurutun.
Kuruduktan sonra, filtreyi cihazın arkasına yerleştirin ve hava giriş ızgarasını yerine takın.
Yeterince kurumamış filtreyi kullanmayın.

Aylık işlem
Cihaz




Cihazın dışını bir damla hafif deterjan damlatılmış ve az suyla ıslatılmış nemli bir bezle (bez, kağıt
havlu) temizleyin.
Deterjan izlerini bu işlemi sadece su ile hafifçe nemlendirilmiş başka bir bez (bez, kağıt havlu) ile
tekrarlamak suretiyle giderin.
Cihazı kuru bir kuru bir bez (bez, kağıt havlu) yardımıyla tamamen silin.

Hava giriş filtreleri:




İsteğe bağlı olarak sunulan ince filtre yıkanamaz, bunun ayda en az bir kez ya da görülebilir
derecede kirli ise daha fazla kez değiştirilmesi gerekir.
Filtreleri parçalandıklarında veya kirlendiğinde sistematik olarak değiştirin.
Yıkanabilir filtreyi her 6 ayda bir değiştirmeniz önerilir.

Nemlendirici (varsa):






Hazne temizlendikten sonra, hazneyi bir miktar beyaz sirke ve 9 ölçek sudan oluşan bir
solüsyonun içinde 15 dakika kadar bırakın.
Sirkenin tamamen akması için iyice suyla durulayın.
Güneşten uzakta suyun süzülmesini bekleyerek kurumaya bırakın.
Hazne çıkarıldığında ve boşaltıldığında, ısıtma elemanı cihazla aynı temizleme prosedürü takip
edilerek temizlenebilir. İyice kuruduktan sonra yeniden takın.
Hazneyi yerine tekrar yerleştirin:
o
o

içini doldurun, ardından hazneyi kapatmak ve kilitlemek için üst parçaya basın.
Hazneyi ısıtıcı elemanda, menteşe tarafında makinenin içine doğru olan yerine koyun ve hazneyi
"tık" sesini duyana kadar cihaza karşı itin.

UYARI:





Cihazı güç kaynağına bağlamadan evvel ısıtıcı elemanın iyice kuru olduğundan emin olun.
Cihazı hava giriş filtresinin var olduğundan emin olmadan asla kullanmayın.
Sprey deterjan kullanmayın. Hava çıkışında, hava giriş filtresinde veya cihazın içinde zararlı artıklar
bulunabilir, bu da solunum hortumunun zedelenmesine neden olabilir.
Ağartıcıyı kesinlikle % 0.1'den daha yüksek bir konsantrasyonda kullanmayın. Örneğin: 5 litre soğuk suya %
2.6 lık 200 ml çamaşır suyu boşaltılır.
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Problem durumunda
Faydalı tavsiyeler
Problem

Muhtemel nedeni

Öneri

Burnunuz soğuk.

Oda sıcaklığı fazla
düşük.
Verilen hava fazla
soğuk.

Oda sıcaklığını yükseltin.

Burnunuz akıyor.

Hava akışına ve
basıncına tepki.

Tıbbi-teknik ekibe veya doktorunuza başvurun.

Burnunuz ya da
boğazınız kuru ya
da tahriş olmuş
durumda.

Hava fazla kuru.

Eğer cihazda varsa nemlendiriciyi kullanın.
Nemlendirme seviyesini arttırın (bkz.
16
sayfasındaki “Cihazı nasıl ayarlamak gerekir”
paragrafı).
Hazne içindeki su seviyesini kontrol edin. Eğer
gerekiyorsa, tamamlayın (bkz. 11 sayfasındaki
“Haznenin (varsa) doldurulması” paragrafı).

Burunda sinüsler
veya kulaklarda
ağrı.

Sinüs enfeksiyonu
veya burun tıkanıklığı.

Hemen doktorunuza danışın.

Cildiniz maske ile
temas ettiğinde
görülen kızarıklık.

Yerleştirme bağı çok
sıkı veya boyutları
yetersiz.
Maske bileşenlerine
alerjik reaksiyon.

Yerleştirme bağını ayarlayın. Farklı ebatlarını
denemek için doktorunuz ya da evde sağlık hizmeti
sağlayıcınızla irtibata geçin.
Maskenin kullanımını durdurun. Doktorunuz ya da
evde sağlık hizmeti sağlayıcınızla irtibata geçin.

Gözlerde kuruluk
ve tahriş.

Maske etrafında su
sızıntısı.

Maskeyi tekrar yerleştirin. Doktorunuz ya da evde
sağlık hizmeti sağlayıcınızdan maskenin farklı
ebatlarını denemeyi talep edin.

Cihaz fazla yüksek
sıcaklıkta hava
üretiyor.

Hava giriş filtreleri pis.

Hava giriş filtrelerini temizleyin veya değiştirin (bkz.
30 sayfasındaki “Temizlik ve Bakım” paragrafı).
Tüm giysileri veya kıyafetleri cihazdan uzak tutun.
Oda termostat ayarını düşürün. Cihazın ısı
kaynaklarından uzakta olduğundan emin olun.
Isıtıcı hortumnun bağlantısını sökün (eğer ATC ile
ısıtılmış S.Box hortum takılı ise).

Cihaz, ekranda
doğru basıncı
vermiyor.

Bir rampa devreye
sokulmuş.

Hazne (varsa) içinde
su eksik.

Hava girişi tıkalı.
Oda sıcaklığı çok
yüksek.

Seçili rampa size
uygun değil.
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Evde sağlık hizmeti sağlayıcınızdan size ATC ile
ısıtılmış S.Box hortumu temin etmesini talep edin.

Rampa göstergesinin ekranda görüntülendiğinden
emin olun. Gerekiyorsa, rampa fonksiyonunu
devreden çıkarın (bkz. 16 sayfasındaki “Cihazı nasıl
ayarlamak gerekir” paragrafı).
Evde Sağlık Hizmeti Sağlayıcınızla irtibata geçin.

SEFAM S.Box

Problem

Muhtemel nedeni

Öneri

Cihaz ekranı tuhaf
görünüyor ve
düzgün çalışmıyor.

Yüksek seviyede
elektromanyetik etki.

Cihazı, halojen lambalar, cep telefonları vs. gibi
rahatsız edici kaynaklardan uzak tutun.

Fazla yüksek basınç
hissinden dolayı
rahatsızlık.

Cihazın basıncı.

Uyku apne
sendromu
semptomlarının
tekrarlanması.

Cihaz doğru basınca
ayarlanmamış veya
düzgün çalışmıyor.
Fiziksel durumunuz
veya basınç
ihtiyaçlarınız değişti.

Evde sağlık hizmeti sağlayıcınızdan
çalışmasını kontrol etmesini talep edin.

Güç kaynağı modülü
doğru bağlanmamış.
Elektrik yok.

Cihaz, güç kaynağı modülü ve şebeke prizi
arasındaki bağlantıları kontrol edin.
Elektrik prizinin çalıştığını kontrol etmek için
başka bir cihaz (örn. Lamba, radyo, vb.) kullanın.
Evde Sağlık Hizmeti Sağlayıcınızla irtibata geçin.

Cihaz açılmıyor
(ekranda görüntü
yok).

Burun basıncına adaptasyon biraz zaman alıyor.
Uyurken basınç rampasını kullanın (bkz. 12
sayfasındaki “Rampa” paragrafı). Rahatlayın ve
burun yoluyla yavaş nefes alın.
Cihaz Auto-CPAP
Basınç seviyesi doktorunuz tarafından verildi,
moduna ayarlanmıştır. sadece tıbbi reçete ile değiştirilebilir. Cihaz
tarafından
verilen
basıncın
değiştiğini
düşünüyorsanız,
evde
sağlık
hizmeti
sağlayıcınızla irtibata geçin.

Cihazın dahili sigortası
arızalı.

cihazın

Tedavinizi yürüten doktorunuzla irtibata geçin.

Haznede beyazımsı
tortular görünüyor.

Bunlar, musluk
suyundan gelen kireç
tortularıdır.

İzleri bir sünger ve hafif deterjanla ovalayarak
çıkarın. Hazneyi bir miktar beyaz sirke ve 9 ölçek
sudan oluşan bir solüsyonun içinde bırakın (bkz.
30 sayfasındaki “Temizlik ve Bakım” paragrafı).
Musluk suyu ile iyice durulayın. Dış kısmını temiz
bir bezle silin.

Devrede, ısıtma
hortumunda veya
maskede su
damlaları
görünüyor.

Özellikle kışın, bir kaç
damla su olması
normaldir.
Haznedeki (varsa) su
seviyesi aşırı yüksek.

Nemlendirme seviyesini düşürün (bkz. 16
sayfasındaki “Cihazı nasıl ayarlamak gerekir”
paragrafı).
Haznedeki
su
seviyesinin
maksimumu
aşmadığından emin olun, aksi takdirde fazla suyu
boşaltın.
Solunum devresini bir beze sarın.

Su buharındaki
yoğunlaşma aşırı
derecede.
Cihaza su döküldü.

SEFAM S.Box

Üniteyi fişten çekin ve en az 24 saat kurumasını
bekleyin. Cihazı tekrar bağlayın ve düzgün çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.
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Problem

Muhtemel nedeni

Öneri

Isıtma hortumunun
sıcaklığı fazla düşük.

Hortumun ısıtma
gücü OFF (Kapalı)
olarak ayarlanmıştır.
Nemlendirme
seviyesi KAPALI
olarak ayarlanmıştır.

Isıtma gücünün değerini 01 ile 05 arasında ayarlayın
(bkz. 16 sayfasındaki “Cihazı nasıl ayarlamak
gerekir” paragrafı).
Isıtma gücünün değerini 01 ile 10 arasında ayarlayın
(bkz. 16 sayfasındaki “Cihazı nasıl ayarlamak gerekir
" paragrafı).

Muhtemel nedeni

Önerilen çözüm

Maske bağlantısı
kesik.

Maske, solunum devresi ve cihaz arasındaki
bağlantıları kontrol edin. Bu mesaj iyi bağlanmış

Nemlendirici suyu
ısıtmıyor gibi
görünüyor.

Bilgi mesajları
Görüntülenen mesaj

maskenizle solumaya başladığınız anda ya da
düğmesine veya
düğmesine bastığınızda
kaybolur. Aksi halde, makine 30 dakika sonra
duracaktır.
Cihaz, ısıtıcılı
Isıtıcılı nemlendiricinin cihazın içine doğru şekilde
nemlendiricinin
arızalı
yerleşik olduğundan emin olun (bkz. 9 sayfasındaki
ekranda yanıp
olduğunu
tespit
etti.
“Cihazın standart kurulumu " paragrafı).
sönüyor.
Cihaz, ısıtmalı nemlendirme fonksiyonu olmadan
çalışıyor. Makinenin herhangi bir güç kaynağı ile
olan bağlantısını kesin. Makineyi tekrar fişe takın ve
çalıştırın. Sorun devam ederse evde sağlık hizmeti
sağlayıcınıza başvurun.
Cihaz, ısıtma
Isıtma
hortumunun
makineyle
arasındaki
hortumunun arızalı
bağlantılarını kontrol edin.
ekranda yanıp
olduğunu
tespit
etti.
Cihazın herhangi bir güç kaynağı ile olan bağlantısını
sönüyor.
kesin. Cihazı tekrar fişe takın ve çalıştırın.
Sorun devam ederse evde sağlık hizmeti
sağlayıcınıza başvurun.
SD kartı cihaza yanlış SD kartını doğru bir şekilde bellek kartı okuyucusuna
sembolü
takılmış veya
takın (Şekil 2‘deki 5 nolu işaret). Eğer sembol yanıp
ekrandaki durum
takılmamıştır.
sönmeye devam ederse, evde sağlık hizmeti
çubuğunda yanıp
sağlayıcınızla irtibata geçin.
sönüyor.
SD kartın kilidini açın ve bellek kartı okuyucusuna
SD kartı kilitli.
tekrar takın.
SD kartı% 90 ya da
Evde Sağlık Hizmeti Sağlayıcınızla irtibata geçin.
daha yüksek
derecede doludur.
SD kartı hatası.
Evde Sağlık Hizmeti Sağlayıcınızla irtibata geçin.
Cihazın çalışmasında Güç modülü bağlantısını elektrik prizinden çıkarın.
bir hata tespit edildi.
Güç modülünü fişe tekrar takın ve çalıştırın.
Eğer hata devam ederse, Evde Sağlık Hizmeti
Sağlayıcınızla irtibata geçin.
(XX = 2 rakam)
Hata kodu yanıp
söner.
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Teknik özellikler
Cihaz performansları
Basınç aralığı:

20 cmH2O - 4 cmH2O
0.5 cmH2O'luk kademeler halinde
ayarlanabilen cihaz

İlk arıza durumunda hasta tarafındaki bağlantı portunda
ulaşılabilecek maksimum basınç:
40 cmH2O
Maksimum ayarlanabilir basınç:
20 cmH2O
Rampa süresi:
0 - 45 dakika  1 dakika
5 dakikalık kademeler halinde
ayarlanabilen cihaz
ISO 80601-2-70:2020 standardına göre
yan kapakla birlikte 26,0 dBA
ses basıncı seviyesi
nemlendirici ile birlikte 27,5 dBA
Hasta bağlantı portu:
Cihazın beklenen hizmet ömrü:
Hava giriş filtreleri:

22 mm çaplı konik bağlantı
5 yıl (günde 8 saatlik tipik bir kullanım
için)
isteğe bağlı yüksek verimli filtre.
HEPA tek kullanımlık doku filtresi, > 3
mikron parçacıklara karşı % 90 verim.

ATPD koşullarında (Ortam Sıcaklığı ve Basınç, Higrometri) belirlenen değerler.

Ortam sıcaklığı 20° C olduğunda amaçlanan kullanıma
hazır oluncaya kadar, cihazın kullanımlar arasındaki
minimum saklama sıcaklığı seviyesinde ısıtılması için
gereken süre:
en az bir saat
Ortam sıcaklığı 20° C olduğunda amaçlanan kullanıma
hazır oluncaya kadar, cihazın kullanımlar arasındaki
maksimum saklama sıcaklığı seviyesinde soğutulması
için gereken süre:
en az bir saat

Nemlendiricinin performansları:
Nemlendirme oranı:
Isıtma süresi:
Akış fonksiyonu olarak basınç düşmesi:
Haznenin uygunluğu:
Maksimum işletme basıncı:
Solunum devresinin çıkışındaki gazın maksimum sıcaklığı:

< 60 l/dk. kaçak debisi için > 12mgH2O/l
de maksimum ayarlama.
45 dakika
1 lt/sn başına 1,3 cmH2O
11 ml / kPa (boş hazne)
8 ml / kPa (dolu hazne)
20 cmH2O
43°C

ATPD koşullarında (Ortam Sıcaklığı ve Basınç, Higrometri) belirlenen değerler.

SEFAM S.Box
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Kullanım şartları
Basınç aralığı:
Sıcaklık:

700 hPa ila 1060 hPa
Yan kapakla +5°C ila +40°C
Nemlendiriciyle +5°C ila +35°C
Nispi Nem:
yoğunlaşma olmadan% 15 ila% 90 arasında
Rakım aralığı:
0  yaklaşık 2500 m
Uygulanan parçaların maksimum sıcaklığı:
51°C
Uygulanan parçaların hastayla temas < 1 dakika
süresi:

Taşıma ve depolama şartları
Basınç aralığı:
Sıcaklık:
Nispi Nem:

700 hPa ila 1060 hPa
-25°C ila +70°C
yoğunlaşma olmadan %0 ila %90 arasında

Elektriksel özellikler
Cihaz
Giriş voltajı:
Maksimum güç tüketimi:
4 mm kaçakla 20 cmH2O'da tüketilen akım:

24,0 V  %20
Maskeyi çıkarırken 75 W
0,42 A (minimum konfigürasyon: yalnızca SEFAM
S.Box®)
1,99 A (maksimum yapılandırma: SEFAM S.Box®
nemlendirici 10'a ayarlanmış ve ısıtma hortumu 05'e
ayarlanmıştır)

RF emisyon tipi (SEFAM S.Box®):
Frekans bandı:
Maksimum güç :

Bluetooth sürüm 2.1+ EDR
2400 - 2483,5 MHz (ISM bandı)
4 dBm

RF emisyon tipi (PolyLink):
Frekans bandı:
Maksimum güç :

Bluetooth Smart (BLE 4.1)
2402 - 2480 MHz (ISM bandı)
5,3 dBm

RF emisyon tipi (isteğe bağlı S.Box®
modem):
Frekans bandı:

HSDPA, WCDMA, EDGE, UMTS

Maksimum güç :
RF emisyon tipi (İsteğe Bağlı S.Box® Wi-Fi
Modülü):
Frekans bandı:
Maksimum güç :
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850 MHz, 1900 MHz (ABD sürümü için)
900 MHz, 2100 MHz (Avrupa sürümü için)
800 MHz, 850 MHz, 2100 MHz (Japonya sürümü için)
+33 dBm
Wi-Fi 802.11b/g/n
2412 - 2484 MHz (ISM bandı)
+18 dBm

SEFAM S.Box

Güç kaynağı modülü
Sınıf II güç kaynağı:
Giriş voltajı:
Sağlanan güç kaynağı modülü:
Giriş akımı:
Çıkış voltajı:

100 – 240 VAC, 50 - 60 Hz
MDS-090BAS24 A (ülkeye bağlı olarak farklı
prizler)
2-1A
24 V

UYARI:




Hasta, yalnızca cihazla birlikte verilen eklenti güç kaynağı birimini kullanmalıdır.
Güç kaynağı tamir edilmek üzere tasarlanmamıştır. Arıza halinde, teknik servisle irtibata geçin.
Cihazın 24 VDC girişi ters gerilimlere karşı korumalıdır.

Fiziksel özellikler
Boyutlar (P x l x H):
Taşıma çantasının boyutları (P x l x H)
(P x l x H) çantanın boyutları:
Ağırlık (güç beslemesi haricinde):
Güç kaynağı modülünün ağırlığı:
Operasyonel hacim (hazne içindeki minimum
gaz hacmi):
Su haznesinin kullanılabilir hacmi:
Maksimum sıvı seviyesi:

Yan kapakla 245 x 140 x 110 mm
Nemlendiriciyle 245 x 185 x 110 mm
305 x 245 x 180 mm
350 x 310 x 190 mm
Yan kapakla 1,4 kg
Nemlendiriciyle 1,7 kg
0,5 kg
730 ml
350 ml
Hazne üzerinde aşağıdaki tarafından belirtilendir

CE işareti
SEFAM S.Box CE işaretleme tarihi: 2017

Yönetmelik gereklilikleri
Bu tıbbi cihazla ilgili riskler özellikle genel artık riski açısından, ISO 14971'e göre değerlendirilmiştir.
SEFAM S.Box cihazı aşağıdaki talimatlara ve standartlara uygundur:
 2007/47 / EC Avrupa Yönergesi tarafından tadil edilmiş tıbbi cihazlarla ilgili 93/42 / EEC sayılı
Konsey Direktifi.
 Radyo teçhizatının pazarlanması hakkında üye Devletlerin yasalarının uyumlaştırılmasına ilişkin
kurul ve Avrupa Parlamentosunun 2014/53 / AB sayılı Direktifi.
 Elektrikli ve elektronik cihazlarda (RoHS) bazı tehlikeli madde kullanımının sınırlandırılması
hakkında 2011/65/AB sayılı direktif
 Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarla İlgili Direktif 2012/19/AB (DEEE)
 Federal Havacılık İdaresi RTCA / DO-160G bölüm 21 kategori M.
 IEC 60601-1:2005 + A1:2012 + A2:2020: Tıbbi elektrikli cihazlar – Kısım 1: Temel güvenlik ve
performanslar için genel gereklilikler
 IEC 60601-1-2:2014 + A1:2020: Tıbbi elektrikli cihazlar. Kısım 1: Genel güvenlik kuralları. Yardımcı
standart: Elektromanyetik uyumluluk - Gereklilikler ve testler
SEFAM S.Box
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ISO 80601-2-70-1:2020: Tıbbi elektrikli cihazlar. Kısım 2-70: Uyku apnesi için solunum terapi
donanımının temel güvenliği ve temel performansı için spesifik gereklilikler
ISO 80601-2-74:2017: Tıbbi elektrikli cihazlar. Kısım 2-74: Solunum nemlendirme ekipmanlarının
temel güvenliği ve performansları için özel gereklilikler.

Cihazın kullanım ömrünün sonunda imha edilmesi
Avrupa Birliği'nde bu cihaz 2012/19/AT Yönergesi'nde tanımlandığı şekilde elektrikli ve elektronik bir
donanım parçası olarak kabul edilmekte ve üzeri çizilmiş çöp konteyneri sembolü (Sayfa 8'da
"Sembollerin tanımı" paragrafına bakınız) ile gösterildiği gibi atım için evsel atıklardan ayrı olarak
toplanması ve işlenmesi gerekmektedir.
Diğer ülkelerde, bu cihaz aşağıdaki yerel yönetmeliklere göre işlenmelidir.
Cihazın kullanım ömrü sonunda uygun olmayan atımı çevreye zarar verebilir.
Ev bakım ürünleri tedarikçinizle iletişime geçin.
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