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1 Johdanto

1 Johdanto
1.1 Käyttötarkoitus
WM 100 TD -hoitolaitteet ovat painekontrolloituja, noninvasiivisia, ei elämää
ylläpitäviä hoitolaitteita, joita käytetään unenaikaisten hengityshäiriöiden (SBAS)
hoitoon tai hengitysvajeen intermittoivaan hoitoon maskin avulla.
Laitteita käytetään vähintään 30-kiloisilla potilailla. CPAP-tilaa voidaan käyttää
vähintään 3-vuotiailla potilailla. Laitetta saa käyttää ainoastaan lääkärin määräyksestä.
WM 100 TD -laitteita käytetään kliinisissä hoitolaitoksissa ja kotona. Kotikäyttöön
tarkoitetut laitteet voidaan ottaa mukaan myös matkoille.

1.2 Toimintojen kuvaus
Hoitolaitteen puhallin imee ympäristöilman suodattimen kautta, tiivistää ilman ja
siirtää sen laitteen ulostuloon.
Sieltä ilma virtaa letkujärjestelmän ja maskin kautta potilaaseen. Maskin eteen
sijoitettu tai valinnaisesti maskiin integroitu uloshengitysjärjestelmä estää CO2-pitoisen
uloshengitysilman kerääntymisen letkujärjestelmään.
Hoitolaite mittaa ja arvioi paine- ja hengitysvirtaussignaalin. Sen avulla voidaan
tunnistaa hengitystapahtumia.
Laite pystyy työskentelemään yhdellä painetasolla (CPAP) tai kahdella tai kolmella
painetasolla (BiLevel tai sisäänhengityksen paine, uloshengityksen paine ja
uloshengityksen loppuvaiheen paine). Valitusta vaihtoehdosta riippuen laite voi
automaattisesti määrittää painetasot esiasetetuissa rajoissa tai painetasot voidaan
määrittää myös manuaalisesti. Tilasta riippuen painetta voidaan käyttää jatkuvasti
tietyllä tasolla, potilaan laukaisemana tai aikaperusteisessa ohjauksessa. Painesignaalit,
hengitysvirtaussignaalit ja hengitystapahtumat voidaan tallentaa ja/tai siirtää
analogisesti PSG-järjestelmään.
Hoitotiedot tallennetaan laitteeseen ja SD-kortille hoidon seurantaa varten.
Laitetta käytetään virtapainikkeen ja kosketusnäytön avulla.
Laitteen etäohjaus on mahdollista prismaTS-hoito-ohjelmiston avulla.
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Virtakatkoksen sattuessa asetukset pysyvät ennallaan ja hoito jatkuu virran
palauduttua.

1 Johdanto

1.3 Käyttäjän pätevyys
Laitetta käyttävää henkilöä kutsutaan tässä käyttöohjeessa käyttäjäksi. Hoidettavaa
henkilöä kutsutaan potilaaksi. Suorita aina kaikki käyttötoimenpiteet tämän
käyttöohjeen mukaisesti.

1.4 Käyttöaiheet
prisma20C
CPAP-hoitolaite potilaille, joilla on obstruktiivinen uniapnea ja vakaa paineen tarve.

prisma20A
APAP-hoitolaite potilaille, joilla on obstruktiivinen uniapnea ja vaihteleva paineen
tarve. Hoitolaite sopeutuu automaattisesti potilaan paineen tarpeeseen.

prismaCR
Hoitolaite potilaille, joilla on katkonainen hengitys tai Cheyne-Stokesin hengitys (esim.
sydämen vajaatoiminnassa) sekä sentraalinen, yhdistynyt tai komplisoitunut uniapnea.
Hoitolaite säätää ventilaation automaattisesti ja jatkuvasti potilaan muuttuvien
tarpeiden mukaisesti.

prisma25S
BiLevel-hoitolaite potilaille, joilla on obstruktiivinen, yhdistynyt tai komplisoitunut
uniapnea ja korkea ja/tai vaihteleva paineen tarve, heikko CPAP-komplianssi. Laitteella
on eri painetasot sisään- ja uloshengityksen aikana.

prisma25S-C
BiLevel-hoitolaite potilaille, joilla on obstruktiivinen, yhdistynyt tai komplisoitunut
uniapnea ja korkea paineen tarve, heikko CPAP-komplianssi. Laitteella on eri
painetasot sisään- ja uloshengityksen aikana.

prisma25ST
BiLevel-hoitolaite potilaille, joilla on obstruktiivinen, yhdistynyt tai komplisoitunut
uniapnea ja korkea ja/tai vaihteleva paineen tarve, heikko CPAP-komplianssi,
sentraalinen apnea, unenaikainen tai paikkakohtainen hypoventilaatio (esim. OHS),
hengitysvajaus, prevalentti potilaan hengitysvajaus (esim. COPD / Overlap). Laitteella
on eri painetasot sisään- ja uloshengityksen aikana sekä taustataajuus sentraalisten
tapahtumien hoitoa varten.

prisma30ST
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BiLevel-hoitolaite potilaille, joilla on obstruktiivinen, yhdistynyt tai komplisoitunut
uniapnea ja/tai kroonisesti heikentynyt hengitystoiminta (esim. unenaikainen tai
paikkakohtainen hypoventilaatio tai kroonisesti stabiili OHS), hengitysvajaus, esim.
COPD.
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1.5 Vasta-aiheet
Seuraavat vasta-aiheet ovat tiedossa - yksittäistapauksessa hoitolaitteen käytöstä
päättää hoitava lääkäri.
Akuutti sydämen dekompensaatio, vakavat sydämen rytmihäiriöt, vakava hypotonia,
erityisesti vähentyneen intravaskulaarisen tilavuuden yhteydessä, vakava
nenäverenvuoto, korkea painevamman riski, vakavat krooniset/
dekompensoitumattomat keuhkosairaudet, ilmarinta tai ilmavälikarsina, ilman
esiintyminen kallon sisällä (pneumocephalus), kallovamma, aivoleikkauksen sekä
aivolisäkkeen tai väli- tai sisäkorvan kirurgisen toimenpiteen jälkeen, akuutti nenän
sivuonteloiden tulehdus (sinuiitti), välikorvan tulehdus (otitis media) tai
tärykalvoperforaatio, nestevajaus.

prismaCR
Symptomaattinen ja krooninen, systolinen sydämen vajaatoiminta (NYHA 2−4), johon
liittyy alentunut vasemman kammion ejektiofraktio (LVEF ≤ 45 %) ja kohtalainen tai
vakava hallitseva sentraalinen uniapnea (AHI 15/h, CAHI/AHI 50 % ja CAI 10/h).

1.6 Sivuvaikutukset
Hoitolaitteen lyhyt- ja pitkäaikaisessa käytössä voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:
Hengitysmaskin ja otsapehmusteen aiheuttamat painaumat kasvoilla, kasvojen ihon
punoitus, tukkoinen nenä, kuiva nenä, kuiva suu aamuisin, paineentunne
poskionteloissa, ärtyneet silmien sidekalvot, ilmavaivat, nenäverenvuoto.
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Nämä haittavaikutukset ovat yleisiä uniapnean hoitolaitteen käyttöön liittyviä
haittavaikutuksia, jotka eivät erityisesti johdu juuri WM 100 TD -laitteen käytöstä.

2 Turvallisuus

2 Turvallisuus
Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Käyttöohje on osa kuvattuja laitteita, ja sen on aina
oltava käytettävissä.
Käytä laitetta ainoastaan kuvattuun käyttötarkoitukseen (katso "1.1 Käyttötarkoitus",
sivu 4).
Seuraavia turvallisuusohjeita on noudatettava oman ja potilaasi turvallisuuden vuoksi
sekä 93/42/ETY-direktiivin vaatimusten mukaisesti:

2.1 Turvallisuusohjeet
2.1.1 Hoitolaitteen, komponenttien ja lisävarusteiden käsittely

Laitteen tai komponenttien toimintahäiriöiden aiheuttama
loukkaantumisvaara!
Vaurioitunut laite tai vaurioituneet komponentit voivat vahingoittaa potilasta,
käyttäjää ja lähellä olevia henkilöitä.
⇒ Käytä laitetta ja komponentteja ainoastaan siinä tapauksessa, ettei niissä ole
ulkoisia vaurioita.
⇒ Käytä laitetta ja komponentteja ainoastaan siinä tapauksessa, että
toimintatarkastuksen tulos oli hyväksyttävä.
⇒ Käytä laitetta ainoastaan siinä tapauksessa, että näyttö toimii.
Laitteen käyttö muissa kuin määrätyissä ympäristöolosuhteissa aiheuttaa
loukkaantumisvaaran!
Laitteen käytöstä määrättyjen ympäristöolosuhteiden ulkopuolella voi seurata rajaarvojen ylitys, laitteen vikaantuminen ja potilaan loukkaantuminen.
⇒ Käytä laitetta ainoastaan määrätyissä ympäristöolosuhteissa (katso "13.1
Tekniset tiedot", sivu 53).
Kertakäyttöosien uudelleenkäytön aiheuttama loukkaantumisvaara!
Kertakäyttöosia saa käyttää vain kerran. Uudelleenkäytetyissä kertakäyttöosissa voi
olla kontaminaatiota ja/tai toimintahäiriöitä, jotka voivat johtaa potilaan
loukkaantumiseen.
⇒ Älä käytä kertakäyttöosia uudelleen.
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2 Turvallisuus

Infektiovaara hoitolaitteen uudelleenkäytössä!
Hoitolaitteen käytöstä useilla potilailla voi seurata infektioiden tarttuminen seuraavaan
potilaaseen.
⇒ Käytä bakteerisuodatinta.
⇒ Laitteen uudelleenkäyttö ilman bakteerisuodatinta: Puhdistuta laite hygieenisesti
valmistajalla tai valtuutetussa alan liikkeessä.
Bakteerisuodattimien käytöstä johtuva lisääntynyt vastus voi estää hoidon!
Sumutus tai kostutus voi lisätä vastusta ja siten muuttaa hoitopaineen antoa.
⇒ Tarkista bakteerisuodattimet säännöllisesti lisääntyneen vastuksen ja esteiden
varalta ja korjaa ne.

2.1.2 Virtalähde

Ulottumattomissa olevan verkkopistokkeen aiheuttama
loukkaantumisvaara!
Jos verkkopistoketta ei pystytä nopeasti irrottamaan hätätilanteessa, seurauksena voi
olla loukkaantuminen.
⇒ Verkkopistokkeen ja virtalähteen on aina oltava helposti käytettävissä.
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Riittämättömän energiansyötön aiheuttama loukkaantumisvaara ja
aineellinen vahinko!
Laitteen käyttö määrättyjen energiansyötön arvojen ulkopuolella voi johtaa käyttäjän
loukkaantumiseen ja laitteen vahingoittumiseen.
⇒ Käytä laitetta vain mukana toimitetulla vekkolaitteella 100−240 V:n jännitteellä.
⇒ 12 V:n tai 24 V:n jännitteen käyttöön vaaditaan DC-sovitin.

2 Turvallisuus

2.1.3 Kuljetus

Laitteeseen päässeen veden aiheuttama aineellinen vahinko!
Jos laite on jyrkästi kallistettuna, hengitysilman kostuttimesta voi vuotaa laitteeseen
vettä, joka vahingoittaa laitetta.
⇒ Älä kuljeta tai kallista laitetta hengitysilman kostuttimen ollessa täynnä.
Laitteeseen päässeen lian aiheuttama aineellinen vahinko!
Kuljetuksen aikana laitteeseen päässyt lika voi vahingoittaa laitetta.
⇒ Kuljeta laitetta vain suojuksen ollessa asennettuna paikalleen.
⇒ Kuljeta laitetta asianmukaisessa kuljetuslaukussa.

2.1.4 Hoito

Hapen ja palavien aineiden samanaikaisesta käytöstä aiheutuva
tulipalovaara!
Hapen ja palavien aineiden samanaikaisesta käytöstä voi seurata äkillisiä räjähdyksiä.
Tuuletuksen ollessa puutteellista happea voi kerääntyä ympäristöön (esim. vaatteisiin,
hiuksiin ja vuodevaatteisiin), mikä voi johtaa tulipaloihin ja siten potilaan, käyttäjän ja
muiden lähellä olevien henkilöiden loukkaantumisiin.
⇒ Tupakointi kielletty.
⇒ Avotuli kielletty.
⇒ Varmista riittävä tuuletus.
⇒ Käytä hapen turvaventtiiliä.
⇒ Pidä laite ja kierreliitokset puhtaina öljystä ja rasvasta.
⇒ Sulje roiskesuojukset aina käytön jälkeen.
Hapen ja palavien aineiden samanaikaisesta käytöstä aiheutuva
tulipalovaara!
Hapen johtaminen ilman asianmukaisia suojalaitteita voi johtaa tulipaloon ja
henkilöiden loukkaantumisiin.
⇒ Käytä aina hapen turvaventtiiliä.
⇒ Noudata hapen turvaventtiilin ja hapen johtamisjärjestelmän käyttöohjetta.
⇒ Pidä happilähteitä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteesta.

WM 67854d 01/2019
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2 Turvallisuus

Hoidon estyminen tai aineellinen vahinko laitteessa tai hengitysilman
kostuttimessa olevan lian vuoksi!
Laitteeseen päässyt lika voi heikentää hoitotulosta ja vaurioittaa laitetta.
⇒ Käytä harmaata ilmansuodatinta.
⇒ Käytä tarvittaessa valkoista siitepölysuodatinta (lisävaruste).
Kuuman potilasliitäntäaukon aiheuttama loukkaantumisvaara käytettäessä
letkunlämmitintä!
Laitteen ja letkunlämmittimen yhdistelmäkäyttö saa aikaan hieman korkeamman
lämpötilan potilasliitäntäaukossa.
⇒ Noudata letkunlämmittimen käyttöohjetta.
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•

Vierasvalmisteisten tuotteiden käytöstä voi olla seurauksena toimintahäiriöitä ja
rajoituksia käyttöönsoveltuvuudelle. Lisäksi on mahdollista, että
bioyhteensopivuudelle asetettavat vaatimukset eivät täyty. Ota huomioon, että
tällaisissa tapauksissa kaikki oikeudet takuuseen ja vastuuseen raukeavat, jos ei käytetä
käyttöohjeessa suositeltuja lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia.

•

Vain valmistaja tai tämän siihen yksiselitteisesti valtuuttama ammattihenkilöstö saa
tehdä laitteelle korjaus-, tarkastus- ja kunnostustoimenpiteitä.

•

Liitä ainoastaan tässä käyttöohjeessa hyväksytyiksi ilmoitetut laitteet ja moduulit.
Laitteiden on täytettävä vastaavat tuotestandardit. Sijoita muut kuin lääkinnälliset
laitteet pois potilaan välittömästä läheisyydestä.

•

Laitteen käytössä on huomioitava erityiset sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC)
koskevat varotoimenpiteet. Pidä laitteen ja HF-säteilyä lähettävien laitteiden (esim.
matkapuhelimien) välillä vähintään 30 cm:n väli. Tämä koskee myös lisävarusteita
kuten esim. antennijohtoja ja ulkoisia antenneita. Jos näitä ohjeita ei noudateta,
laitteen toiminta voi heikentyä. (katso "1.1 Käyttötarkoitus", sivu 4).

•

Laitetta ei saa käyttää muualla kuin sille määrätyssä EMC-ympäristössä (katso "13.1
Tekniset tiedot", sivu 53), jotta estetään sähkömagneettisten häiriöiden aiheuttamat
epätoivotut tapahtumat potilaalle tai käyttäjälle. Laitetta ei saa käyttää, jos sen kotelo,
johto tai muut sähkömagneettiset suojalaitteet ovat vahingoittuneet.

•

Älä käytä laitetta välittömästi muiden laitteiden vieressä tai päällekkäin. Muuten voi
esiintyä toimintavirheitä. Jos laitetta joudutaan käyttämään muiden laitteiden vieressä
tai päällekkäin muiden laitteiden kanssa, valvo kaikkia laitteita niiden asianmukaisen
toiminnan varmistamiseksi.

WM 67854d 01/2019

2.2 Yleisiä ohjeita

2 Turvallisuus

•

Käytä laitetta vain määrätyissä ympäristöolosuhteissa (katso "13.1 Tekniset tiedot",
sivu 53).

•

Haltija vastaa hoitolaitteen sekä kaikkien ennen potilaskäyttöä yhdistettyjen
komponenttien tai lisävarusteiden yhteensopivuuden varmistamisesta.

•

Käytä vain valmistajan omia lisävarusteita. Varsinkin vieraat sähköjohdot voivat saada
aikaan laitteen toimintavirheitä.

•

Vain valmistaja tai tämän yksiselitteisesti valtuuttama ammattihenkilöstö saa tehdä
laitteeseen muutoksia.

•

Vältä infektiot tai bakteeritartunnat noudattamalla hygieenistä puhdistusta koskevan
kappaleen ohjeita (katso "7 Hygieeninen puhdistus", sivu 43).

•

Haltija on vastuussa siitä, että hoitopaineen asetus määritetään yksilöllisesti jokaiselle
potilaalle käytetyn laitekonfiguraation ja lisävarusteiden mukaisesti.

•

Haltijan on arvioitava hoitoasetusten teho säännöllisesti.

•

Noudata myös hoitolaitteen, komponenttien ja lisävarusteiden käyttöohjeita.

•

Suorita toimintatarkastus aina ennen käyttöä (katso "8 Toimintatarkastus", sivu 47).

•

Hoitolaite ja lisävarusteet on pidettävä poissa lasten ja kotieläinten ulottuvilta.
Hoitolaitetta on pidettävä kuljetuslaukussa kuljetuksen aikana ja silloin, kun laitetta ei
käytetä.

2.3 Varoitukset tässä asiakirjassa
Varoitukset merkitsevät turvallisuuden kannalta tärkeitä tietoja.
Varoitukset on merkitty toimintaohjeisiin sellaisen toimintavaiheen eteen, joka voi
vaarantaa henkilöitä tai esineitä.
Vaara!
Merkitsee poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä
ohjetta ei noudateta, seurauksena on vakavia ja
parantumattomia loukkaantumisia tai kuolema.
Varoitus!
Merkitsee poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä
ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia ja
parantumattomia tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia.

WM 67854d 01/2019
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Huomio!
Merkitsee vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta,
seurauksena voi olla lieviä tai kohtalaisen vakavia
loukkaantumisia.
Huomautus!
Merkitsee vahingollista tilannetta. Jos tätä ohjetta ei
noudateta, seurauksena voi olla aineellisia vahinkoja.
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Merkitsee hyödyllisiä toimintaohjeita koskevia tietoja.

3 Tuotekuvaus

3 Tuotekuvaus
3.1 Yleiskuva hoitolaitteesta
1

3

2

5

4

6

7
13
17

16

14
15

NRO NIMIKE
1

Suojus

2

Hoitolaitteen
avauspainike

3

Näyttö

4
5
6

Järjestelmäliitäntä
Kahva
SD-kortti

7

Suodatinlokero
imualueella

8
9
WM 67854d 01/2019

Jännitetulo
Verkkolaite
ja liitosjohto

8

12

11

10

9

KUVAUS
Suojaa kostutinliitännän, kun siihen ei ole liitetty hengitysilman kostutinta.
Suojuksen poistamista varten, jotta kostutin voidaan liittää.
Hoitolaitteen ja hengitysilman kostuttimen käyttöä varten.
Näytössä nähdään asetukset ja ajankohtaiset arvot.
Yhdistää hoitolaitteen ja moduulit.
Hoitolaitteen nostoa ja kuljetusta varten.
Hoitotietojen tallennus.
Suodatinlokeroon sijoitetaan ilmansuodatin ja mahdollisesti käytössä oleva siitepölynsuodatin. Suodatin suodattaa pölyn hengitysilmasta.
Hoitolaitteen ja verkkolaitteen yhdistäminen.
Jännitteen syöttö hoitolaitteeseen. Verkkolaitteen ja hoitolaitteen yhdistäminen.
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3 Tuotekuvaus

NRO NIMIKE

KUVAUS
Moduulin kiinnittämistä ja hoitolaitteeseen lukitsemista
varten.
Verkkolaitteen ja pistorasian yhdistäminen.
SD-korttiaukkoon asetetaan SD-kortti. Näytössä näkyvä
symboli ilmaisee SD-kortin ja hoitolaitteen välisen tiedonsiirron.
Hoitolaitteen sekä sen tietokoneen, jolle prismaTS on
asennettu, yhdistämiseen. Liitäntä mahdollistaa hoitolaitteen asetusten valinnan sekä tietojen lukemisen.
Hoitolaitteen kytkentä päälle ja pois päältä.
Hoitolaitteen kytkentä valmiustilaan.
Hoidon käynnistäminen ja sammuttaminen.
Hoitolaitteen ja hengitysmaskin yhdistäminen.

10

Lukitusaukot

11

Verkkoliitäntäjohto

12

SD-korttiaukko

13

Mikro-USB-liitäntä

14

Virtapainike

15

Hengitysletku
Letkunlämmittimen liiLämmitettävän letkun virtalähteen liitäntä.
täntä
Liitäntä hengitysletkulle, jonka kautta potilas saa hengitysLaitelähtö
ilmaa.

16
17

3.2 Näyttö
Näytössä näkyvät tiedot riippuvat hoitolaitteen sen hetkisestä tilasta:
•

Valmiustila (hoito ei ole käynnissä)
Hoitolaitteen käyttötunnit hoidon aloittamisesta alkaen näkyvät näytössä
ensimmäisen 30 sekunnin aikana. Sen jälkeen näyttöön tulee automaattisesti
aloitusnäyttö.
Aloitusnäytössä nähdään kellonaika ja myös herätysaika, mikäli herätyskello on
otettu käyttöön. (katso "3.2 Näyttö", sivu 14).
Voit valita hoitolaitteen asetukset (katso "6 Asetukset valikossa", sivu 39).

•

Hoitotila (hoito on käynnissä)
Potilaalle annetaan hoitoa (katso "3.2.2 Näyttö hoitotilassa", sivu 16).
Voit suorittaa maskitestin ja käynnistää nukahtamisavun softSTART
(katso "5 Käyttö", sivu 24).

•

Energiansäästötila

14
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Hoitolaite saa hyvin vähän virtaa ja näytössä ei näy mitään. Voit kytkeä päälle
valmiustilan painamalla virtapainiketta
.

3 Tuotekuvaus

3.2.1 Näyttö valmiustilassa (aloitusnäyttö)

1
5

2

3
4
NRO
1

NIMIKE
Tietoa-valikon painike

2

Herätyskello ja herätysaika

3
4
5

Valikkopainike
Himmennyspainike
Kellonaika

KUVAUS
Tietoa-valikon avaaminen.
Herätyskello on kytketty päälle.
Asetetun herätysajan näyttö.
Asetusvalikoiden avaaminen.
Näytön himmentäminen.
Sen hetkisen kellonajan näyttö.

WM 67854d 01/2019
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3 Tuotekuvaus

3.2.2 Näyttö hoitotilassa

1

2
3
4

8

9

5

7

3

Tietoa-painike

4

Herätyskello ja herätysaika

5

softSTART-painike

6

Hengitystilan symboli
Maskitilan symboli ja
vuotonäyttö

7

16
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NIMIKE
Kellonaika
SD-korttisymboli

8

Hengitysilman kostuttimen
kostutinpainike

9

Hengitysilman kostuttimen
toimintapainikkeet

KUVAUS
Sen hetkisen kellonajan näyttö.
SD-kortti on hoitolaitteessa.
Käynnissä olevaa hoitoa koskevia yksityiskohtaisia
tietoja sisältävän tietonäytön avaaminen.
Herätyskello on kytketty päälle.
Asetetun herätysajan näyttö.
softSTART-toiminnon kytkentä päälle tai pois
päältä.
Jäljellä olevan ajan näyttö.
Jos softSTART on kytketty pois päältä, näytössä
näkyy asetettu softSTART-kesto.
Jos softSTART-painiketta ei ole käytettävissä,
lääkäri tai alan liike on estänyt toiminnon.
Sen hetkisen hengitystilan näyttö.
Näyttää, miten hyvin hengitysmaski sopii
paikalleen.
Näyttää, että hengitysilman kostutin on liitettynä ja
kytkettynä päälle.
Näyttää hengitysilman kostuttimen asetetun
kosteutustason.
Kosteutustason lisääminen ja vähentäminen.

WM 67854d 01/2019

NRO
1
2

6

3 Tuotekuvaus

3.2.3 Näytön symbolit
SYMBOLI

KUVAUS
Bakteerisuodatin on liitettynä ja aktivoituna.
Jos symboli näkyy näytössä, vaikket käytä bakteerisuodatinta, ota
yhteyttä alan liikkeeseen.
Ilmansuodatin on vaihdettava. (Symboli näkyy näytössä vain, kun
ilmansuodattimen vaihdon muistutus on aktivoitu alan liikkeessä.)
Huolto on suoritettava. (Symboli näkyy näytössä vain, kun
huoltotoiminto on aktivoitu.)
USB-liitäntä

Moduuli prismaCONNECT on liitetty
Moduuli prismaPSG on liitetty (vihreä symboli)
Moduuliin prismaPSG ei ole muodostettu yhteyttä (harmaa symboli)
Verkkoyhteys on käytettävissä (vihreä symboli)

Verkkoyhteys ei ole käytettävissä (harmaa symboli)
SD-korttilokerossa on SD-kortti.
Symboli vilkkuu: Tietoja tallennetaan SD-kortille tai luetaan SD-kortilta.
Hengitysilman kostutin on liitettynä ja kytkettynä pois päältä.
Hengitysilman kostutin on liitettynä ja kytkettynä päälle.
Asetettu kosteutustaso näkyy näytössä.
Lääkäri on voinut rajoittaa kosteutustasojen 1−7 valintaa.

WM 67854d 01/2019
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3 Tuotekuvaus

SYMBOLI

KUVAUS
Herätyskello on kytketty päälle.
Jos näytössä ei näy herätyskellon symbolia: Herätyskello on kytketty pois
päältä.
Hengitystilan näyttö:
• Nuoli ylöspäin: sisäänhengitys
• Nuoli alaspäin: uloshengitys
• Vihreä nuoli: spontaani hengitys
• Oranssi nuoli: tuettu hengitys
Apnea
Maskin istuvuus on hyvä, ei vuotoa.
Maskin istuvuus on huono, voimakas vuoto, hoidon tehoa ei voida taata.
Ilmaisee letkun halkaisijan (mm).
Ilmaisee sen hetkisen valikkotason:
Mitä enemmän vihreitä pisteitä näytössä näkyy, sitä syvemmällä
valikkorakenteessa olet.

Hälytysikkuna
Vähemmän kiireellinen hälytys annettu.
Hälytyksessä on 2 minuutin tauko.
Ilmaisee, että hälytyksen akustinen signaali voidaan vaimentaa (musta
symboli)

18
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Hälytyksen akustinen signaali on vaimennettu (oranssi symboli)

3 Tuotekuvaus

3.3 Lisävarusteet
1
2
3

4
5
8

7
6
NRO NIMIKE
1 Hengitysilman kostutin

WM 67854d 01/2019

2

Siitepölysuodatin

3

Vaihtosuuntaaja

4

Hengitysletku, jonka
halkaisija on 15 mm

5

Tiedonsiirtomoduuli

6

SpO2- ja
hoitajakutsumoduuli

7

PSG-moduuli

8

Lämmitettävä letku

KUVAUS
Hengitysilman kostuttamiseen.
Suodattaa sisäänhengitysilman ja estää hienopölyn,
siitepölyn ja sieni-itiöiden pääsyn hengitysilmaan.
Laitteen käyttö tasavirtapistorasialla
(12 V / 24 V).
Hoitolaitteen ja hengitysmaskin yhdistäminen.
Yhteyden muodostaminen hoitolaitteen ja tietokoneen tai
PSG-moduulin välillä.
Hoitolaitteen ja kutsujärjestelmän yhdistäminen sekä
SPO2- ja syketaajuustietojen mittaus.
Hoitolaitteen digitaalisten signaalien muuntaminen
analogisiksi tiedoiksi. Käytetään unilaboratorioissa.
Estää kondenssin muodostumisen hengitysletkussa.
FI
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4 Valmistelu

4 Valmistelu
4.1 Hoitolaitteen sijoittaminen

Ylikuumenemisen aiheuttamat aineelliset vahingot!
Liian korkeat lämpötilat voivat johtaa hoitolaitteen ylikuumenemiseen ja laitteen
vaurioitumiseen.
⇒ Älä peitä hoitolaitetta ja verkkolaitetta tekstiileillä (esim. peitolla).
⇒ Älä käytä hoitolaitetta lämmityslaitteen lähellä.
⇒ Suojaa hoitolaite suoralta auringonvalolta.
⇒ Älä käytä hoitolaitetta kuljetuslaukussa.
1. Aseta hoitolaite tasaiselle alustalle (esim. yöpöydälle).
2. Pidä hoitolaitteen imualue vapaana ja esteettömänä.
3. Verkkopistokkeen ja pistorasian on aina oltava helposti käytettävissä.
4. Irrota hoitolaitteen suojakalvo.

4.2 Virtalähteen liittäminen

20
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Vääränlaisen verkkolaitteen liittäminen verkkolähteeseen aiheuttaa
sähköiskun ja siten loukkaantumisvaaran!
Verkkolaitteessa on sähköiskulta suojaava varustus. Muun kuin alkuperäisen
verkkolaitteen käyttäminen voi johtaa käyttäjän ja potilaan loukkaantumiseen.
⇒ Käytä laitetta ainoastaan valmistajan suosittelemalla verkkolaitteella
verkkolähteessä.

4 Valmistelu

1. Yhdistä verkkoliitäntäjohto ja verkkolaite.

2. Liitä verkkolaitteen liitosjohdon vapaa pistoke hoitolaitteen virtalähteen liitäntään.
Liitä pistoke oikein päin.
WM 67854d 01/2019
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4 Valmistelu

Jos haluat käyttää hoitolaitetta 12 V:lla tai 24 V:lla, liitä laitteeseen lisävarusteena
saatava vaihtosuuntaaja WM 24616 (12 V) tai WM 24617 (24 V).
3. Liitä verkkoliitäntäjohdon vapaa pää pistorasiaan.
Verkkolaite kytkeytyy automaattisesti oikeaan verkkojännitteeseen
(110 V tai 240 V).
Verkkolaitteessa palaa vihreä merkkivalo.
Hoitolaite erotetaan virtalähteestä painamalla pistokkeen hakasta ja vetämällä
pistoke irti.
Älä vedä verkkoliitäntäjohdosta.

4.2.1 Hengitysletkun liittäminen

1. Liitä hengitysletku laitelähtöön.

22
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Kontaminoituneen tai infektoituneen potilasletkujärjestelmän aiheuttama
loukkaantumisvaara!
Kontaminoitunut tai infektoitunut potilasletkujärjestelmä, jonka hygieeninen
puhdistus on ollut puutteellinen tai sitä ei ole suoritettu lainkaan, voi aiheuttaa
kontaminaation tai infektion siirtymisen seuraavalle potilaalle ja tämän
loukkaantumisen.
⇒ Kertakäyttöisiä letkujärjestelmiä ei saa puhdistaa uudelleen.
⇒ Käytä bakteerisuodatinta.
⇒ Puhdista uudelleenkäytettävät letkujärjestelmät oikein hygieenisesti
(katso "7.4 Hengitysletkun hygieeninen puhdistus", sivu 46).

4 Valmistelu

Kokokasvomaskien käyttäminen ilman uloshengitysjärjestelmää aiheuttaa
tukehtumisvaaran!
Kokokasvomaskien käyttö ilman integroitua uloshengitysjärjestelmää voi johtaa CO2pitoisuuksien nousuun kriittiselle tasolle ja vaarantaa potilaan.
⇒ Jos kokokasvomaskiin ei ole integroitu uloshengitysjärjestelmää, käytä ulkoista
uloshengitysjärjestelmää.
⇒ Noudata uloshengitysjärjestelmän käyttöohjetta.
2. Jos sitä ei ole integroitu: Laita ulkoinen uloshengitysjärjestelmä hengitysmaskin ja
hengitysletkun väliin (katso hengitysmaskin ja uloshengitysjärjestelmän
käyttöohje).

Väärin johdetun hengitysletkun aiheuttama loukkaantumisvaara!
Väärin johdettu hengitysletku voi vahingoittaa potilasta.
⇒ Älä koskaan aseta hengitysletkua kaulan ympärille.
⇒ Älä käytä hengitysletkun kiinnittämiseen pieniä osia, jotka voidaan nielaista
vahingossa.
⇒ Älä purista hengitysletkua.
3. Yhdistä maski ja hengitysletku.
Maskin määräystenmukaisella asennolla ja suuntauksella potilaan kasvoilla on
kriittinen merkitys laitteen kokonaisvaltaiselle toiminnalle.
4. Tarkista, onko käytetty letkun halkaisija asetettu hoitolaitteessa
(katso "6.2 Lisävarusteparametrien asettaminen", sivu 40).
5. Aseta hengitysmaski paikalleen (katso hengitysmaskin käyttöohje).
6. Käynnistä hoito (katso "5.4 Hoidon käynnistäminen", sivu 26).
7. Tarkista maskin istuvuus suorittamalla maskitesti (katso "5.6 Maskitestin
suorittaminen", sivu 28).

WM 67854d 01/2019
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5 Käyttö

5 Käyttö
5.1 Navigointi valikossa
Kaikki valikon asetukset valitaan näytössä. Paina suoraan haluamaasi kenttää näytössä.
PAINIKE

TOIMINTOJEN KUVAUS
Navigointi yhden näytön verran taaksepäin
Navigointi yhden näytön verran eteenpäin
Arvojen valinta:
• Jos parametrille voidaan valita vain kaksi arvoa (esim. päälle/
pois): Paina painiketta.
Arvo muuttuu.
• Jos parametrille voidaan valita useita eri arvoja, paina painiketta
ja valitse arvo vaihtoehdoista.
Arvon lisääminen tai vähentäminen
Arvon vahvistaminen
Arvon hylkääminen
Takaisin aloitusnäyttöön (valmius- tai hoitotilaan)

5.2 Hoitolaitteen kytkentä päälle
5.2.1 Hoitolaitteen kytkentä päälle ensimmäisen kerran
Hoitolaite on konfiguroitava ennen hoitojen aloittamista. Jos laitetta ei ole vielä
konfiguroitu alan liikkeessä, valitse asetukset.
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Virran katkeaminen konfiguraation aikana aiheuttaa aineellisia vahinkoja!
Jos virta katkeaa ennenaikaisesti, konfiguraatiota ei saada päätökseen määräysten
mukaisesti.
⇒ Pidä hoitolaite kytkettynä virtalähteeseen konfiguraation aikana.
⇒ Katkaise virta vasta, kun näytössä näkyy ilmoitus Konfiguraatio onnistui.

5 Käyttö

1. Muodosta yhteys virtalähteeseen (katso "4.2 Virtalähteen liittäminen", sivu 20).
2. Valitse kieli.

3. Valitse aikavyöhyke nuolipainikkeilla

ja

.

4. Kellonajan asettaminen:
• Valitse kesäaika
tai talviaika
: Valitse harmaataustainen symboli
napsauttamalla sitä. Kun asetus on aktiivinen, tausta muuttuu vihreäksi.
•

Aseta minuutit oikeanpuoleisilla nuolipainikkeilla.

•

Tuntilaskennan valinta: 24 h (tunnit 0−24) tai 12 h (tunnit 0−12)

5. Vahvista asetettu kellonaika painikkeella

.

Jos olet saanut alan liikkeestä konfiguraation sisältävän SD-kortin, työnnä tämä
SD-kortti hoitolaitteeseen (katso "5.11.1 SD-kortin asettaminen paikalleen",
sivu 36). Asetukset siirretään sitten automaattisesti hoitolaitteeseen.
WM 67854d 01/2019
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5 Käyttö

5.2.2 Hoitolaitteen kytkentä päälle jokaisella kerralla
Hoitolaitteessa on kolme laitetilan vaihtoehtoa:
• Valmiustila (hoito ei ole käynnissä)
•

Hoitotila (hoito on käynnissä)

•

Energiansäästötila (näyttö on pois päältä virran säästämiseksi päivisin)

1. Kytke laite valmiustilaan liittämällä virtalähde (katso "4.2 Virtalähteen
liittäminen", sivu 20).
2. Kun näyttö pysyy kytkettynä pois päältä, hoitolaite on energiansäästötilassa:
Paina virtapainiketta
.
Potilaskohtaiset käyttötunnit näkyvät näytössä 30 sekunnin ajan päällekytkennän
jälkeen.

5.3 Hoitolaitteen kytkentä pois päältä
1. Painamalla virtapainiketta
3 sekuntia voidaan säästää virtaa päivisin.
tai
Kun automaattinen energiansäästötoiminto on käytössä: Hoitolaite kytkeytyy
automaattisesti energiansäästötilaan 15 minuutin kuluttua viimeisestä käyttäjän
suorittamasta toimenpiteestä.
Automaattinen energiansäästötoiminto aktivoidaan valikossa Päävalikko | Laite |
Energiansäästö (katso "6.4 Laiteparametrien asettaminen", sivu 41).

5.4 Hoidon käynnistäminen
1. Liitä komponentit (katso "6.1 Mukavuusparametrien asettaminen", sivu 39).
2. Muodosta yhteys virtalähteeseen (katso "4.2 Virtalähteen liittäminen", sivu 20).
3. Kun näyttö pysyy kytkettynä pois päältä, hoitolaite on energiansäästötilassa:
Paina virtapainiketta
.
Hoitolaite kytkeytyy valmiustilaan.
4. Paina virtapainiketta
.
tai
Jos autoSTART-STOP-toiminto on aktiivinen: Hengitä maskiin.
autoSTART-STOP-toiminto aktivoidaan valikossa Päävalikko | Mukavuus |
autoSTART-STOP (katso "6.1 Mukavuusparametrien asettaminen", sivu 39).
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Hoito käynnistyy.
Aloitusnäyttö on hoitotilassa.

5 Käyttö

Jos haluat nähdä yksityiskohtaisia tietoja hoidosta: Paina Tietoa-painiketta

.

Jotta voit nukkua ilman häiriöitä, näyttö tummenee automaattisesti 30 sekunnin
kuluttua. Hoito jatkuu normaaliin tapaan. Painettuasi näyttöä aloitusnäyttö palaa
jälleen hoitotilaan.

5.5 Hoidon päättäminen
1. Paina virtapainiketta
.
tai
Jos autoSTART-STOP-toiminto on aktiivinen: Poista hengitysmaski.
Hoito päättyy automaattisesti 5 sekunnin kuluttua.
autoSTART-STOP-toiminto aktivoidaan valikossa Päävalikko | Mukavuus |
autoSTART-STOP (katso "6.1 Mukavuusparametrien asettaminen", sivu 39).
Viimeisen hoitojakson hoitotiedot näkyvät näytössä lyhyesti, jos lääkäri tai alan liike on
ottanut toiminnon käyttöön. Muussa tapauksessa näytössä näkyy vain käyttöaika.
WM 67854d 01/2019

FI

| 27

5 Käyttö

Mitä enemmän vihreitä hakasia (enintään 3) näytössä näkyy, sitä parempi on tulos.
Jos päätät hoidon yöllä ennenaikaisesti, voit tummentaa näytön aloitusnäytön
himmennyspainikkeella
ja jatkaa uniasi rauhassa.
Hoitolaite saa edelleen virtaa ja herätyskello toimii. Painettuasi näyttöä aloitusnäyttö
on valmiustilassa.

5.6 Maskitestin suorittaminen
Hoitolaite on varustettu maskitestitoiminnolla. Voit minimoida vuotoriskin sekä
tarkistaa maskin oikean istuvuuden myös suuremmissa paineissa suorittamalla
maskitestin ennen hoidon aloittamista.
Edellytys
•

Lääkäri tai alan liike on aktivoinut maskitestin.

•

Hoitolaite on hoitotilassa.

1. Paina painiketta

.

2. Käynnistä maskitesti painamalla maskitestin painiketta
Jäljellä oleva aika näkyy sekunteina.

.

3. Tarkista maskin tiiviys näytössä näkyvien tietojen perusteella:
SYMBOLI

MERKITYS
Maskin istuvuus on hyvä, ei vuotoa.

4. Tarvittaessa: Säädä maskin remmejä.
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Maskin istuvuus on huono, voimakas vuoto, hoidon tehoa ei
voida taata.

5 Käyttö

5. Odota, kunnes hoitolaite päättää maskitestin automaattisesti 30 sekunnin
kuluttua.
tai
Päätä maskitesti ennenaikaisesti painamalla maskitestin painiketta
.
Jos käynnistät softSTART-toiminnon maskitestin aikana, maskitesti sammuu
automaattisesti.

5.7 softSTART-toiminnon kytkentä päälle ja pois päältä
softSTART-toiminto helpottaa nukahtamisvaiheessa totuttautumista
hengityspaineeseen. Voit asettaa määrätystä paineesta poikkeavan hoitopaineen. Kun
hoitolaite kytketään päälle, se käynnistää tämän softSTART-paineen. Sen jälkeen paine
nousee hitaasti määritetyn ajanjakson aikana tai laskee määritetyn ajanjakson kuluttua
(enintään 45 minuuttia) hoitotasolle.
Tämä toiminto sopii potilaille, jotka pitävät korkeaa tai matalaa painetta hereilläolon
aikana epämukavana eivätkä pysty nukahtamaan.
Edellytys
•

Lääkäri tai alan liike on aktivoinut softSTART-toiminnon.

•

softSTART-paine on asetettu (katso "6.1 Mukavuusparametrien asettaminen",
sivu 39).

1. Käynnistä hoito (katso "5.4 Hoidon käynnistäminen", sivu 26).
2. Jos softSTART oli käytössä viimeisen hoidon aikana: softSTART käynnistyy
automaattisesti hoidon alussa.
tai
Kytke softSTART päälle painamalla softSTART-painiketta
.
Jäljellä oleva aika näkyy minuutteina.
3. Kytke softSTART pois päältä painamalla softSTART-painiketta
Asetettu softSTART-aika näkyy minuutteina.

.

Käynnissä oleva softSTART-toiminto ainoastaan keskeytyy maskitestin ajaksi ja
käynnistyy uudelleen maskitestin jälkeen.

WM 67854d 01/2019
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5 Käyttö

5.8 Hengitysilman kostuttimen asettaminen
5.8.1 Hengitysilman kostuttimen kytkentä päälle
Hengitysilman kostutin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun käynnistät hoidon
(katso "5.4 Hoidon käynnistäminen", sivu 26).
Jotta hengitysilman kostuttimen veden lämpötila on jo hoidon alussa tarvittavalla
tasolla, voit esilämmittää kostuttimen. Muista, että hengitysilman kostutin kytkeytyy
automaattisesti pois päältä 30 minuutin esilämmityksen jälkeen.
Edellytys
•

Hoitolaite on valmiustilassa.

•

Hengitysilman kostuttimeen on täytetty vettä.

•

Hengitysilman kostutin on liitetty.
.
Kostutinpainike on harmaa

1. Paina kostutinpainiketta

.

5.8.2 Hengitysilman kostuttimen kytkentä pois päältä
Hengitysilman kostutin kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun päätät hoidon
(katso "5.5 Hoidon päättäminen", sivu 27).
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•

Hoitolaite on hoitotilassa.

•

Hengitysilman kostutin on liitetty hoitolaitteeseen.

•

Hengitysilman kostutin on kytketty päälle.
Kostutinpainike on vihreä
.

WM 67854d 01/2019

Voit kytkeä hengitysilman kostuttimen pois päältä myös hoidon aikana.
Edellytys

5 Käyttö

1. Paina kostutinpainiketta

.

Jos hengitysilman kostuttimessa ei enää ole vettä, hengitysilman kostutin kytkeytyy
automaattisesti pois päältä. Kostutinpainike on oranssi
.

5.8.3 Kosteutustason asettaminen
Edellytys
•

Hoitolaite on valmiustilassa tai hoitotilassa.

•

Hengitysilman kostuttimeen on täytetty vettä.

•

Hengitysilman kostutin on liitetty hoitolaitteeseen.

•

Hengitysilman kostutin on kytketty päälle.
Kostutinpainike on vihreä ja näytössä näkyy kosteutustaso
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1. Korota tai alenna kosteutustasoa painikkeella

tai

.

.
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Käytettävissä on kosteutustasot 1−7. Tarpeeseesi sopiva asetus riippuu
huoneenlämpötilasta ja ilmankosteudesta. Vakioasetus on kosteutustaso 4. Jos
hengitystiet ovat aamuisin kuivat, lämmitystehon asetus on liian alhainen. Jos
hengitysletkuun on aamuisin muodostunut kondenssia, lämmitystehon asetus on
liian korkea.
Lääkäri on voinut rajoittaa kosteutustasojen 1−7 valintaa.
Kondenssin muodostumista hengitysletkussa voidaan vähentää käyttämällä
letkunlämmitintä.

5.9 Herätyskellon asettaminen
5.9.1 Herätysajan asettaminen ja herätyskellon kytkentä päälle
Edellytys
Hoitolaite on valmiustilassa.
1. Paina kellonaikaa aloitusnäytössä.
tai
Paina valikkopainiketta
.
2. Paina kenttää Kello

.

3. Paina kenttää Herätysaika.
4. Kytke herätyskello päälle painamalla herätyskellopainiketta

.

5. Aseta herätysaika valitsemalla vasemmilla nuolipainikkeilla tunnit ja oikeilla
nuolipainikkeilla minuutit.
.

7. Palaa aloitusnäyttöön painamalla Home-painiketta
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6. Vahvista asetukset painikkeella

5 Käyttö

5.9.2 Herätyskellon kytkentä pois päältä
Edellytys
Herätyskello soi.
1. Kun haluat keskeyttää herätyskellon 5 minuutiksi ja antaa sen jälkeen soida
uudelleen, paina kenttää Tauko.
2. Sammuta herätyskello täksi päiväksi painamalla kenttää Pois.
Seuraavana päivänä herätyskello soi jälleen asetettuna herätysaikana.

5.9.3 Herätyskellon deaktivointi
Edellytys
• Hoitolaite on valmiustilassa.
•

Herätyskello on kytketty päälle (katso "5.9.1 Herätysajan asettaminen ja
herätyskellon kytkentä päälle", sivu 32).

1. Paina kellonaikaa aloitusnäytössä.
tai
Paina valikkopainiketta
.
2. Paina kenttää Kello

.

3. Paina kenttää Herätysaika.
4. Paina herätyskellopainiketta
5. Vahvista asetus painikkeella

.
.

6. Palaa aloitusnäyttöön painamalla Home-painiketta

.

5.10 Hoitotietojen ja laitetietojen avaaminen
Tietoa-valikossa näet hoitoa koskevia tietoja (käyttöaika, maskin istuvuus, hoitolaatu)
tietyllä ajanjaksolla sekä yleisiä tietoja laitteesta ja verkosta.
Edellytys
Hoitolaite on valmiustilassa.
1. Paina Tietoa-painiketta

.
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2. Tarvittaessa: Muun kuin edellisen yön tietoja voidaan tarkastella valitsemalla
päivämäärä luettelosta
.
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3. Tarvittaessa: Laajempaa ajanjaksoa voidaan tarkastella siirtymällä toiseen
näyttöön
.

5 Käyttö

4. Valitse haluamasi ajanjakso.
5. Edelliseen näyttöön voidaan palata painamalla nuolipainiketta

.

6. Tallenna kaikki tiedot tarvittaessa SD-kortille (katso "Hoitotietojen manuaalinen
tallennus", sivu 37).
7. Laitetiedot voidaan nähdä navigoimalla seuraavaan näyttöön nuolipainikkeilla
ja
.
8. Tietoa-valikosta poistutaan painamalla Home-painiketta

.
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5.11 SD-kortin käyttäminen
Hoitolaitteen käyttö ei välttämättä edellytä SD-korttia. Hoitotiedot ja asetukset
tallennetaan laitteen sisäiseen muistiin.

Tietojen menetys väärän SD-kortin vuoksi!
Muiden kuin valmistajalta hankittujen SD-korttien toiminnoissa voi olla rajoitteita tai
tietoja saatetaan menettää.
⇒ Käytä ainoastaan merkkivalmistajien SD-kortteja, jotka vastaavat määräyksiä
(katso "13.1 Tekniset tiedot", sivu 53).
Älä käytä SD-korttia vieraille tiedostoille.

5.11.1 SD-kortin asettaminen paikalleen
Edellytys
Hoitolaite on valmiustilassa.
1. Avaa SD-korttiaukon suojus.

2. Työnnä SD-kortti SD-korttiaukkoon, kunnes kuulet sen lukittuvan selvästi.
Huomioi: SD-kortin puuttuvan kulman on paikalleen asetettaessa osoitettava
ylöspäin ja laitetta kohti.
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3. Sulje SD-korttiaukon suojus.

5 Käyttö

5.11.2 Hoitotietojen tallennus SD-kortille

Tietojen menetys virtakatkoksessa!
Jos hoitolaite erotetaan virtalähteestä tallennuksen aikana, tiedot saatetaan menettää.
⇒ Pidä hoitolaite aina kytkettynä virtalähteeseen tallennuksen aikana (SD-kortin
symboli
vilkkuu).

Automaattinen tallennus
Hoitolaite tallentaa hoitotiedot automaattisesti seuraavien tapahtumien yhteydessä:
•

Aina hoidon päättämisen yhteydessä.

•

Aina SD-kortin asettamisen yhteydessä. Aseta SD-kortti paikalleen ainoastaan
valmiustilassa.

•

Tallennuksen keskeytymisen jälkeen, kun hoitolaite liitetään takaisin
virtalähteeseen.

Hoitotietojen manuaalinen tallennus
Edellytys
•

SD-kortti on hoitolaitteessa (katso "5.11.1 SD-kortin asettaminen paikalleen",
sivu 36).

•

Näytössä on avattu Tietoa-valikko, joka sisältää valitun ajanjakson hoitotiedot
(katso "5.10 Hoitotietojen ja laitetietojen avaaminen", sivu 33).

1. Tallenna kaikki hoitotiedot SD-kortille painamalla SD-korttipainiketta

.

2. Paina painiketta Tallenna kaikki tiedot ja vahvista painikkeella Ok.

5.11.3 SD-kortin poistaminen
Edellytys
•

Hoitolaite on valmiustilassa.

•

SD-korttisymboli

ei enää vilku.

1. Avaa SD-korttiaukon suojus.
2. Paina SD-korttia lyhyesti.
SD-kortti ponnahtaa hieman ulos.
WM 67854d 01/2019
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3. Poista SD-kortti.
4. Sulje SD-korttiaukon suojus.

5.11.4 Laitteen asetus SD-kortin avulla
Voit asettaa laitteen lääkärin tai alan liikkeen toimittaman SD-kortin avulla.
Edellytys
Hoitolaite on valmiustilassa.
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1. Tallennetut laiteasetukset sisältävän SD-kortin asettaminen paikalleen (katso
"5.11.1 SD-kortin asettaminen paikalleen", sivu 36)
Näytössä näkyy ilmoitus Konfiguraatio SD-kortin kautta onnistui. Voit jatkaa
hoitoa uusilla asetuksilla.
Jos uudet asetukset eivät ole laitteeelle sopivia tai niitä ei voida lukea, näytössä
näkyy ilmoitus Konfiguraatio SD-kortin kautta ei onnistunut. Pyydä alan
liikkeestä uudet asetukset.

6 Asetukset valikossa

6 Asetukset valikossa
Asetusvalikossa voidaan valita mukavuus-, lisävaruste- ja aikaparametrien asetukset,
kun hoitolaite on valmiustilassa.

6.1 Mukavuusparametrien asettaminen
Mukavuusparametrit helpottavat potilaalle hoitolaitteen ja komponenttien käsittelyä
ja tekevät hoidosta siten miellyttävää.
Edellytys
Hoitolaite on valmiustilassa.
1. Paina valikkopainiketta
2. Paina kenttää Mukavuus

.
.

3. Valitse tarvittavat asetukset ja vahvista.
PARAMETRI

ASETETTAVAT
ARVOT

autoSTARTSTOP

On
Off

Maskitestin
paine

8−20 cmH2O
(asetetusta
hoitopaineesta
riippuen)

softSTART
Paine

softSTARTtoiminnon
aika
WM 67854d 01/2019

0,5:n välein
lääkärin tai alan
liikkeen
määrittämällä
alueella (esim.
vähintään
4−8 cmH2O)
5 minuutin välein
lääkärin tai alan
liikkeen
määrittämällä
alueella (esim.
5 minuuttia,
enintään
45 minuuttia).

KUVAUS
Tässä voidaan aktivoida ja deaktivoida automaattinen
käynnistys- ja sammutustoiminto autoSTART-STOP.
Kun automaattinen käynnistys- ja sammutustoiminto
on aktivoituna, hoitolaite voidaan kytkeä päälle
hengenvedolla.
Jos painetta ei muodostu noin 5 sekunnin kuluessa
(esim. koska maski poistetaan), hoitolaite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä.
Tässä voidaan asettaa maskitestin paine
(katso "5.6 Maskitestin suorittaminen", sivu 28).
Huonosti istuvasta maskista johtuvia vuotoja esiintyy
usein vasta korkeammassa paineessa.
softSTART-toiminto helpottaa nukahtamisvaiheessa
totuttautumista hengityspaineeseen.
Tässä voit asettaa haluamasi softSTART-paineen.
Jos toimintoa ei voida valita, lääkärin tai alan liikkeen
on ensin otettava se käyttöön.
Tässä voidaan asettaa ajanjakso, jonka aikana
hengityspaine nousee hoitopaineeseen softSTARTtoiminnon puitteissa.
Jos toimintoa ei voida valita, lääkärin tai alan liikkeen
on ensin otettava se käyttöön.
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PARAMETRI

softPAP

ASETETTAVAT
ARVOT

Off
1
2
3

KUVAUS
Hengityksen helpotuksen softPAP tasot 1 ja 2 on
tarkoitettu potilaille, joista uloshengitys korkeaa
painetta vasten tuntuu epämiellyttävälle. Hengityksen
helpotus vähentää painetta hyvissä ajoin siirryttäessä
uloshengitykseen ja helpottaa uloshengitystä.
Vaihe 3 sopii potilaille, jotka matalassa paineessa
kärsivät hengenahdistuksesta. Silloin painetta
korotetaan hieman sisäänhengityksen aikana.
Tässä voidaan asettaa hengitystä helpottavan
toiminnon softPAP vaihe tai ottaa toiminto kokonaan
pois käytöstä, jos sitä ei haluta käyttää.
• Taso 1: vähäinen hengityksen helpotus
• Taso 2: normaali hengityksen helpotus
• Taso 3: hengityksen helpotus ja sisäänhengitysapu
Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan tiloissa
CPAP ja APAP. Jos toimintoa ei voida valita näissä
tiloissa, lääkärin tai alan liikkeen on ensin otettava se
käyttöön.

6.2 Lisävarusteparametrien asettaminen
Lisävarusteparametreissa asetetaan lisävarusteiden käyttö.
Edellytys
Hoitolaite on valmiustilassa.
1. Paina valikkopainiketta

.

2. Paina kenttää Lisävarusteet

.

3. Valitse tarvittavat asetukset ja vahvista.

Letkutyyppi
Ilmansuodatin
Vaihto
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ASETETTAVAT
KUVAUS
ARVOT
Tässä valitaan käytetyn letkutyypin halkaisija. Jos
15 mm
toimintoa ei voida valita, lääkärin tai alan liikkeen on
19−22 mm
ensin otettava se käyttöön.
Tässä määritetään, onko ilmansuodatin vaihdettu.
Vaihdettu
Tätä toimintoa varten alan liikkeen on pitänyt ottaa
Keskeytä
käyttöön ilmansuodattimen muistutustoiminto.
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6.3 Aikaparametrien asettaminen
Aikaparametreissa asetetaan sen hetkisen kellonajan minuutit, aikavyöhyke ja toivottu
herätysaika.
Edellytys
Hoitolaite on valmiustilassa.
1. Paina valikkopainiketta
2. Paina kenttää Kello

.
.

3. Valitse tarvittavat asetukset ja vahvista.
PARAMETRI

Kellonaika

Aikavyöhyke
Herätysaika

ASETETTAVAT
KUVAUS
ARVOT
Tässä voidaan asettaa sen hetkinen kellonaika.
• Valitse kesäaika tai talviaika.
Symbolin vihreä tausta ilmaisee, että asetus on
aktiivinen.
• Aseta minuutit oikeanpuoleisilla nuolipainikkeilla.
• Tuntien asettaminen: Valitse toinen aikavyöhyke.
• Tuntilaskennan valinta:
24 h (tunnit 0−24)
12 h (tunnit 0−12)
Kellonaikaa voidaan siirtää taaksepäin enintään
viimeisen hoidon päättymisajankohtaan saakka.
UTC -12 −
Valitse haluamasi aikavyöhyke.
UTC +12
Valitse kellonaika, jolloin haluat herätyksen
Kello 00:00 −
käynnistyvän (katso "5.9.1 Herätysajan asettaminen ja
12:00 tai 23:59
herätyskellon kytkentä päälle", sivu 32).

6.4 Laiteparametrien asettaminen
Laiteparametreissa voidaan säätää mm. näytön kirkkautta ja merkkiäänien
äänenvoimakkuutta omien mieltymysten mukaan.
Edellytys
Hoitolaite on valmiustilassa.
1. Paina valikkopainiketta
2. Paina kenttää Laite

.
.

3. Valitse tarvittavat asetukset ja vahvista.
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Näyttö
kirkkaus
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ASETETTAVAT
ARVOT
1
2
3

Hälytys vuoto

Off
On

Energiansäästö

Off
On

Painikeäänen
äänenvoim.

Off
1
2
3

Hälytyksen
äänenvoim.

1
2
3

Her.kellon
äänenvoim.

Off
1
2
3

KUVAUS
Tässä voidaan asettaa näytön kirkkaus.
• Taso 1: tumma
• Taso 2: keski
• Taso 3: kirkas
Tässä voidaan asettaa, aiheuttaako vuoto hälytyksen
käynnistymisen. Sen ansiosta voit öisin korjata maskin
asentoa ja siten välttää liian suurten vuotojen
aiheuttamat haittavaikutukset tai heikentyneen
hoitotehon.
Jos toimintoa ei voida valita, lääkärin tai alan liikkeen
on ensin otettava se käyttöön.
Tässä voidaan valita, kytkeytyykö hoitolaite
energiansäästötilaan automaattisesti 15 minuutin
kuluttua hoidon päättymisestä.
Kytkemällä hoitolaitteen päivisin
energiansäästötilaan säästät sähköä.
Tässä voidaan säätää painikeäänen akustisen signaalin
äänenvoimakkuutta tai poistaa signaali käytöstä.
• Taso 1: hiljainen
• Taso 2: keski
• Taso 3: kovaääninen
Tässä voidaan asettaa hälytysten äänenvoimakkuus.
• Taso 1: hiljainen
• Taso 2: keski
• Taso 3: kovaääninen
Tässä voidaan asettaa herätysäänen
äänenvoimakkuus.
• Taso 1: hiljainen
• Taso 2: keski
• Taso 3: kovaääninen
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7 Hygieeninen puhdistus
7.1 Yleisiä ohjeita
•

Tämä tuote voi sisältää kertakäyttöosia. Kertakäyttöosia saa käyttää vain
kerran. Käytä niitä sen vuoksi vain kerran äläkä puhdista niitä uudelleen.
Kertakäyttöosan puhdistaminen uudelleen voi vaarantaa tuotteen toimivuuden ja
turvallisuuden sekä johtaa ennalta odottamattomiin reaktioihin vanhenemisen,
haurastumisen, kulumisen, lämpökuormituksen, kemiallisten vaikutusprosessien jne.
vuoksi.

•

Käytä desinfioinnin aikana sopivia suojavarusteita.

•

Noudata käytetyn desinfiointiaineen käyttöohjetta.

•

Noudata myös hoitolaitteen, komponenttien ja lisävarusteiden käyttöohjeita.

•

Kun hoitolaite on puhdistettu hygieenisesti valtuutetussa alan liikkeessä, sitä voidaan
käyttää muilla potilailla.

7.2 Puhdistusajankohdat
AJANKOHTA

Viikoittain

Kuukausittain

6 kk välein
Vuosittain
Tarvittaessa
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Potilaan vaihdossa

TOIMENPIDE
Hoitolaitteen puhdistus (katso "7.3 Hoitolaitteen hygieeninen
puhdistus", sivu 44)
Hengitysletkun puhdistus (katso "7.4 Hengitysletkun hygieeninen
puhdistus", sivu 46)
Hengitysilman kostuttimen puhdistus (katso " ", sivu 46)
Kliinisellä alueella: Hengitysilman kostuttimen desinfiointi
Ilmansuodattimen puhdistus (katso "7.3.1 Ilmansuodattimen
(harmaa suodatin) puhdistus", sivu 45)
Mikäli käytössä: Siitepölysuodattimen (lisävaruste) vaihto (katso
"7.3.2 Lisävarusteena käytettävän siitepölysuodattimen (valkoinen
suodatin) vaihto", sivu 45)
Ilmansuodattimen vaihto
Hengitysletkun vaihto
Suorita hengitysilman kostuttimen kalkinpoisto.
Kliinisellä alueella: Desinfioi hengitysletku.
Hygieenisistä syistä: Vaihda huonokuntoiset hengitysilman
kostuttimen kotelon osat (jos niissä on esim. halkeamia).
Jos hoitolaitetta tai hengitysilman kostutinta käytettiin ilman
bakteerisuodatinta: Hoitolaitteelle on suoritettava ammattimainen
hygieeninen puhdistus ennen uudelleenkäyttöä. Toimita hoitolaite
alan liikkeeseen.
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7.3 Hoitolaitteen hygieeninen puhdistus

Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara!
Hoitolaitteen sisälle päässyt neste voi aiheuttaa oikosulun, joka voi johtaa käyttäjän
loukkaantumiseen ja hoitolaitteen vaurioitumiseen.
⇒ Erota hoitolaite virtalähteestä ennen hygieenistä puhdistusta.
⇒ Hoitolaitetta ja komponentteja ei saa upottaa nesteisiin.
⇒ Hoitolaitetta ja komponentteja ei saa kastella nesteillä.
1. Kytke hoitolaite pois päältä (katso "5.3 Hoitolaitteen kytkentä pois päältä",
sivu 26).
2. Erota hoitolaite virtalähteestä.
3. Mikäli käytössä: Poista hengitysilman kostutin.
4. Suorita hoitolaitteelle ja komponenteille hygieeninen puhdistus seuraavan
taulukon mukaisesti:
OSA
Kotelo

Kotelon kiiltävät
pinnat

Näyttö

Verkkolaite
Verkkoliitäntäjohto

PUHDISTUS
Pyyhintä kostealla
liinalla: Käytä vettä tai
mietoa saippuaa.
Pyyhintä kostealla
liinalla: Käytä vettä tai
mietoa saippuaa; älä
käytä mikrokuituliinaa
Pyyhi kuivana: älä käytä
vettä, mietoa saippuaa
tai mikrokuituliinaa
Pyyhintä kostealla
liinalla: Käytä vettä tai
mietoa saippuaa.
Pyyhintä kostealla
liinalla: Käytä vettä tai
mietoa saippuaa.

DESINFIOINTI

STERILOINTI

Desinfiointi
pyyhkimällä (suositus:
Ei sallittu
terralin® protect tai
perform advanced
Alcohol EP)

5. Mikäli käytössä: Liitä hengitysilman kostutin hoitolaitteeseen.
6. Liitä virtalähde uudelleen.
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7. Suorita toimintatarkastus (katso "8 Toimintatarkastus", sivu 47).

7 Hygieeninen puhdistus

7.3.1 Ilmansuodattimen (harmaa suodatin) puhdistus

1. Poista ilmansuodatin.
2. Puhdista ilmansuodatin juoksevalla vedellä.
3. Anna ilmansuodattimen kuivua.
4. Aseta ilmansuodatin pidikkeeseen.

7.3.2 Lisävarusteena käytettävän siitepölysuodattimen (valkoinen suodatin)
vaihto
1. Poista ilmansuodatin.

2. Poista ja hävitä siitepölysuodatin.
WM 67854d 01/2019

3. Aseta uusi siitepölysuodatin pidikkeeseen.
4. Aseta ilmansuodatin pidikkeeseen.
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7.4 Hengitysletkun hygieeninen puhdistus

Laitteen sisälle päässeiden nesteiden aiheuttamat aineelliset vahingot!
Laitteen sisälle päässeet nesteet voivat vahingoittaa sitä.
⇒ Käytä ainoastaan täysin kuivunutta hengitysletkua.
1. Poista hengitysletku hoitolaitteesta.
2. Puhdista hengitysletku hygieenisesti seuraavan taulukon mukaisesti:
OSA
Hengitysletku

PUHDISTUS
DESINFIOINTI
STERILOINTI
Lämpimällä vedellä ja Desinfiointi upottamalla
Ei sallittu
astianpesuaineella
(suositus: gigasept FF®)

3. Huuhtele hengitysletku puhtaalla vedellä.
4. Ravistele hengitysletkua kunnolla.
5. Ripusta hengitysletku ja valuta vesi siitä.
6. Kuivaa hengitysletku.
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Jos käytät lämmitettävää hengitysletkua, noudata hengitysletkun käyttöohjetta.

8 Toimintatarkastus

8 Toimintatarkastus
8.1 Tarkastusajankohdat
Suorita toimintatarkastus aina hygieenisen puhdistuksen ja aina
kunnostustoimenpiteen jälkeen, mutta kuitenkin vähintään 6 kuukauden välein.

8.2 Hoitolaitteen tarkastus
Edellytys
•

Hoitolaitteen ja potilaan välinen yhteys on katkaistu.

•

Hoitolaite on liitetty virtalähteeseen.

•

Hoitolaite on valmiustilassa.

1. Tarkista, onko hoitolaitteessa ulkoisia vaurioita.
Jos huomaat vaurioita: Älä käytä hoitolaitetta.
2. Tarkista, onko pistokkeessa ja johdossa ulkoisia vaurioita.
Jos huomaat vaurioita: Ota yhteyttä alan liikkeeseen ja vaihdata osat.
3. Tarkista, onko komponentit liitetty hoitolaitteeseen oikein tämän käyttöohjeen
mukaisesti.
4. Kytke hoitolaite päälle (katso "5.2 Hoitolaitteen kytkentä päälle", sivu 24).
5. Jos softSTART on aktiivinen: Keskeytä softSTART painamalla softSTARTpainiketta
.
6. Sulje hengitysmaskin aukko (esim. polvella).
7. Paina Tietoa-painiketta

.

8. Vertaa näytössä näkyvää painetta määrättyyn paineeseen.
Jos paine poikkeaa määrätystä paineesta > 1 cmH2O: Älä käytä hoitolaitetta ja ota
yhteyttä alan liikkeeseen.
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9 Hälytykset ja häiriöt
Jos häiriöitä ei saada korjattua taulukon ohjeiden avulla tai jos käytössä ilmenee
poikkeavuuksia tai vaaratilanteita, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun alan
liikkeeseen laitteen kunnostusta varten. Älä käytä laitetta enää, jotta suuremmat
vahingot vältetään.

9.1 Hälytykset
Hälytykset jakaantuvat niiden kiireellisyysasteen mukaisesti (vähemmän kiireellinen,
kohtalaisen kiireellinen, erittäin kiireellinen). Tässä laitteessa on ainoastaan vähemmän
kiireellisiä hälytyksiä, jotka on merkitty symbolilla
.

9.1.1 Hälytykset

Paineenmuodostus ei
mahdollista!
Liitä maski ja letku.

Voimakas vuoto!
Tarkista maskin asento.
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Liitä maski ja hengitysletku
Laitteeseen ei ole liitetty
oikein (katso "4.2.1
hengitysletkua ja/tai maskia. Hengitysletkun liittäminen",
sivu 22).
Maski on siirtynyt paikaltaan Korjaa maskin asento. Jos
tai vuotaa.
maskissa on vikaa, vaihda se.

Apnea! Tarkista
ventilaatioasetukset ja
hengitysletkun kulku.

Laitteen antama
hengitystilavuus on
tavoitearvoa pienempi.

Alhainen
kertaheng.tilavuus!
Tarkista
ventilaatioasetukset ja
hengitysletkun kulku.

Laitteen antama
hengitystilavuus on
tavoitearvoa pienempi.

Tarkista, ettei hengitysletkussa
ole tukoksia eikä taitoksia.
Korjaa maskin asento ja hengitä
maskin kautta.
Jos hälytys esiintyy uudelleen:
Pyydä hoitavaa lääkäriä
tarkistamaan asetukset.
Tarkista, ettei hengitysletkussa
ole tukoksia eikä taitoksia.
Korjaa maskin asento ja hengitä
maskin kautta.
Jos hälytys esiintyy uudelleen:
Pyydä hoitavaa lääkäriä
tarkistamaan asetukset.
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HÄLYTYS

SYY

Alhainen minuuttitilavuus! Laitteen antama
Tarkista
hengitystilavuus on
ventilaatioasetukset ja
tavoitearvoa pienempi.
hengitysletkun kulku.

TOIMENPIDE
Tarkista, ettei hengitysletkussa
ole tukoksia eikä taitoksia.
Korjaa maskin asento ja hengitä
maskin kautta.
Jos hälytys esiintyy uudelleen:
Pyydä hoitavaa lääkäriä
tarkistamaan asetukset.

9.1.2 Hälytysten vaimentaminen
Kuuluvan hälytyksen hälytysääni voidaan vaimentaa 2 minuutiksi.
Edellytys
Hälytys on käynnistynyt.
1. Paina vaimennussymbolia
.
Hälytys vaimenee 2 minuutiksi. Symboli muuttuu oranssiksi. 2 minuutin kuluttua
hälytys kuuluu uudelleen.
.

Jos lääkäri on aktivoinut tämän toiminnon, voit myös deaktivoida Voimakas vuoto
-hälytyksen pysyvästi (katso "6.4 Laiteparametrien asettaminen", sivu 41).

9.1.3 Hälytysten keskeyttäminen
Voit keskeyttää kuuluvan hälytyksen 2 minuutiksi, jotta voit tänä aikana käyttää
laitetta normaalisti.
Edellytys
Hälytys Apnea, Alhainen minuuttitilavuus tai Alhainen kertaheng.tilavuus on
käynnistynyt.
1. Paina kenttää TAUKO.
Hälytyksessä on 2 minuutin tauko. Tilarivillä näkyy symboli
kuluttua hälytys kuuluu uudelleen.

. 2 minuutin

Jos lääkäri on aktivoinut tämän toiminnon, voit myös deaktivoida Voimakas vuoto
-hälytyksen pysyvästi (katso "6.4 Laiteparametrien asettaminen", sivu 41).
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9.2 Hoitolaitteen häiriöt

Ei käyttöääntä, tyhjä
näyttö.

Hoito ei käynnisty
hengenvedon avulla.
Hoitolaite ei sammu noin
5 sekunnin kuluttua
maskin poistamisesta.
softSTART ei käynnisty.

Hoitolaite ei saavuta
alempaa painerajaa.
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Tarkista verkkoliitäntäjohdon
Laitetta ei ole liitetty
varma liitäntä. Tarkista
virtalähteeseen.
pistorasian toiminta.
Poista SD-kortti (katso 5.11.3,
s. 37), erota laite virtalähteestä,
yhidistä uudelleen ja kytke sitten
uudelleen päälle.
SD-kortti viallinen.
Jos laite kytkeytyy päälle: Vaihda
SD-kortti.
Jos virhe jatkuu: Ota yhteyttä
jälleenmyyjään.
autoSTART-STOP-toimintoa Aktivoi autoSTART-STOPei ole aktivoitu.
toiminto (katso 6.1, s. 39).
autoSTART-STOPtoiminnossa saattaa olla
rajoitteita käytettäessä
Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
suuren vastuksen omaavia
lisävarusteita.
softSTART-toiminto on
Kysy lääkäriltä, voiko toiminnon
estetty.
ottaa käyttöön.
Puhdista ilmansuodatin.
Tarvittaessa: Vaihda suodatin
Ilmansuodatin on likainen.
(katso "7 Hygieeninen
puhdistus", sivu 43).
Säädä pääremmit niin, että maski
on tiivis.
Hengitysmaski vuotaa.
Tarvittaessa: Vaihda vikaantunut
maski.
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9.3 Näytössä näkyvät ilmoitukset
Jos näytössä näkyy ilmoitus Error (xxx): Noudata käyttöohjeen ohjeita, hae
näytössä näkyvä virhekoodi taulukosta. Korjaa virhe ohjeiden mukaisesti.
VIRHEKOODI

SYY

TOIMENPIDE

Hoitolaitteeseen
tallennettu kellonaika Ota yhteyttä alan liikkeeseen ja korjauta laite.
on menetetty.
Irrota hengitysilman kostutin hoitolaitteesta ja liitä
Hengitysilman
uudelleen.
(204)
kostutin ei toimi
Jos ilmoitus näkyy edelleen, ota yhteyttä
oikein.
valtuutettuun alan liikkeeseen ja tarkastuta laite ja
hengitysilman kostutin.
Tarkista, onko liitetty oikea verkkolaite (WM 29657).
Verkkolaitteen jännite
(205)
Ota yhteyttä alan liikkeeseen ja tarkistuta laite ja
ei ole sallitulla alueella.
verkkolaite ja korjauta ne tarvittaessa.
Irrota moduuli prismaCONNECT ja liitä uudelleen. Jos
Virhe moduulissa
häiriö ei korjaannu: Ota yhteyttä alan liikkeeseen ja
(206)
prismaCONNECT
vaihdata prismaCONNECT moduuli.
Varmista, että hengitysletkussa ja laitelähdössä ei ole
tukoksia.
Jos häiriö ei korjaannu:
• Tarkista, onko laitteessa vettä, poistamalla
hengitysilman kostutin ja sivuosa ja kallistamalla
Laitelähdössä on
laitetta avoin puoli alaspäin.
tukos. /
•
Jos
laitteesta tulee vettä: Anna veden tyhjentyä
(702)
Hoitolaitteessa on
kokonaan.
vettä.
• Anna laitteen kuivua, kunnes ilmoitusta ei enää
tule. Älä enää kuljeta laitetta, jos hengitysilman
kostuttimessa on vettä.
• Jos hengitysletkuun on kertynyt vettä: Vähennä
kosteutustasoa kondenssin välttämiseksi.
Erota laite virtalähteestä ja liitä uudelleen (katso 4.2,
s. 20).
Kaikki muut Ongelmat
Jos ilmoitus näkyy edelleen, ota yhteyttä
virhekoodit elektroniikassa
valtuutettuun alan liikkeeseen ja tarkastuta laite ja
hengitysilman kostutin

(108)
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10 Huolto
Hoitolaitteelle määritetty käyttöikä on 6 vuotta.
Kun hoitolaitetta käytetään tänä aikana käyttöohjeiden mukaisesti, sitä ei tarvitse
huoltaa.
Laitteen käyttäminen tämän käyttöiän jälkeen edellyttää hoitolaitteen tarkastamista
valtuutetussa alan liikkeessä.
Jos toimintatarkastuksessa todetaan (katso "8 Toimintatarkastus", sivu 47) viallisia
osia, ota yhteyttä alan liikkeeseen.

11 Kuljetus ja varastointi
Kuljeta ja säilytä laitetta määrätyissä ympäristöolosuhteissa (katso "13.1 Tekniset
tiedot", sivu 53).

12 Hävittäminen
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Älä hävitä tuotetta talousjätteiden mukana. Laite on
hävitettävä asianmukaisesti hyväksytyn ja sertifioidun
elektroniikkaromuliikkeen kautta. Osoitetta voit tiedustella
ympäristönsuojeluasiamieheltä tai oman kuntasi
viranomaisilta.
Laitteen pakkaus (kartonki ja pakkauksen sisäosat) voidaan
toimittaa paperinkeräykseen.

13 Liite

13 Liite
13.1 Tekniset tiedot
13.1.1 Hoitolaitteen tekniset tiedot
SPESIFIKAATIO
Direktiivin 93/42/ETY mukainen
tuoteluokka
Mitat L x K x S, cm
Paino
Lämpötila-alue
- Käyttö
- Kuljetus ja varastointi
Suurin sallittu kosteus käytön,
kuljetuksen ja varastoinnin aikana

HOITOLAITE
II a
17 x 13,5 x 18
1,4 kg
+5 °C ... +40 °C
-25 °C ... +70 °C
Suht. kosteus 15−93 %, ei kondensoiva

700–1060 cmH2O,
vastaa 3000 metrin korkeutta merenpinnan
Ilmanpainealue
yläpuolella
Korkeuden automaattinen säätö
Hengitysletkun liitännän halkaisija, mm 19,5 (sopii vakiokartiolle)
Sähköteho
Maks. 40 VA
12 V DC
Järjestelmäliitäntä
Maks. 10 VA
Ottovirta käytössä (hoito)
240 V AC
0,11 A
100 V AC
0,25 A
Valmiustilassa (standby)
240 V AC
100 V AC
DIN EN 60601-1-11 -standardin
mukainen luokitus:
Suojausluokka sähköiskuja vastaan

0,035 A
0,022 A

Suojausluokka II
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Suojausaste sähköiskuja vastaan

BF-tyypin laite

Suojaus veden ja kiinteiden aineiden
pääsyltä laitteen sisään ja niiden
aiheuttamilta vahingoilta

IP21
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Hälytykset (lisävaruste)

Hälytyksen anto
CPAP-käyttöpainealue
AcSV-painealue
BiLevel-painealue
Painetarkkuus
P Limmax (enimmäispaine
häiriötapauksessa)
Tavoitetilavuus AcSV-tilassa

Automaattinen taustataajuus tiloissa
AcSV ja autoS/T
softSTART säädettävissä
softSTART-paine
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Jatkuva käyttö
Hengitysmaski
Noin 26,5 dB(A) 10 cmH2O:ssa (vastaa
äänitehotasoa 34,5 dB(A)
Noin 27,5 dB(A) 10 cmH2O:ssa (vastaa
äänitehotasoa 35,5 dB(A)
Vähintään 58 db(A)
Kaikki laitetyypit
Irtoaminen, korkea vuoto (lisävaruste)
prisma30ST, prismaLAB
Apnea, alhainen minuuttitilavuus, alhainen
kertaheng.tilavuus
Optinen ja akustinen
4–20 cmH2O
4–30 cmH2O
4–30 cmH2O
< 20 cmH2O: ± 0,6 cmH2O
≥ 20 cmH2O: ± 0,8 cmH2O
< 40 cmH2O
AcSV-tilassa ei ole asetettavaa tavoitetilavuutta.
Tilavuus vakiintuu sen hetkiselle tasolle
paineensäädön avulla.
Automaattista taustataajuutta säädetään
jatkuvasti alueella 10−20 bpm riippuen potilaan
suodatetusta spontaanitaajuudesta ja
suhteellisesta hengityksen minuuttitilavuudesta.
0; 5-45 min
väh. 4 cmH2O
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SPESIFIKAATIO
IEC 60601-1 -standardin mukainen
luokitus:
Käyttötapa
Käyttöosa
Keskimääräinen äänenpainetaso /
käyttö ISO 80601-2-70 -standardin
mukaan
Keskimääräinen äänenpainetaso /
käyttö ISO 80601-2-70 -standardin
mukaan hengitysilman kostuttimen
kanssa
Hälytysilmoituksen äänenpainetaso

13 Liite

SPESIFIKAATIO
prisma25S-C
- Sisäänhengityksen positiivinen
hengitystiepaine (IPAP)
- Uloshengityksen positiivinen
hengitystiepaine (EPAP)
- Suhteellinen sisäänhengityksen kesto
Ti/Tasetus
- Laukaisu
- Paineennousun nopeus
- Käytettävissä olevat tilat
prisma25S
- Sisäänhengityksen positiivinen
hengitystiepaine (IPAP)
- Uloshengityksen positiivinen
hengitystiepaine (EPAP)
- Suhteellinen sisäänhengityksen kesto
Ti/Tasetus
- Laukaisu
- Paineennousun nopeus
- Käytettävissä olevat tilat
prisma25ST
- Sisäänhengityksen positiivinen
hengitystiepaine (IPAP)
- Uloshengityksen positiivinen
hengitystiepaine (EPAP)
- Suhteellinen sisäänhengityksen kesto
Ti/Tasetus
- Laukaisu
- Paineennousun nopeus
- Taustataajuus
- Käytettävissä olevat tilat

HOITOLAITE

4−25 cmH2O
4−25 cmH2O
20−67 %
auto, säätö 3 tasolla
Säätö 3 tasolla
CPAP, S

4−25 cmH2O
4−25 cmH2O
20−67 %
auto, säätö 3 tasolla
Säätö 3 tasolla
CPAP, APAP, S, autoS

4−25 cmH2O
4−25 cmH2O
20−67 %
auto, säätö 3 tasolla
Säätö 3 tasolla
auto, 0−35 bpm
CPAP, APAP, S, autoS, autoS/T, S/T, T
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Tilat CPAP ja APAP
Testipaineet:
4 cmH2O
8 cmH2O
12 cmH2O
16 cmH2O
20 cmH2O
Tilat AcSV, BiLevel
Testipaineet:
4 cmH2O
10,5 cmH2O
17 cmH2O
23,5 cmH2O
25 cmH2O
30,0 cmH2O
Hengitysilman lämmitys
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4–30 cmH2O
4−25 cmH2O
20−67 %
500−4000 ms
auto, säätö 3 tasolla
auto, säätö 3 tasolla
Säätö 4 tasolla
Säätö 3 tasolla
auto, 0−35 bpm
300−2000 ml
Säätö 3 tasolla
CPAP, APAP, autoS/T, S, S/T, T, aPCV
Potilasliitäntäaukoss Potilasliitäntäaukossa oleva
a mitattu paine
keskimääräinen virtaus
40 l/min virtauksessa

4,0 cmH2O
8,0 cmH2O
11,9 cmH2O
15,9 cmH2O
19,9 cmH2O

235 l/min
230 l/min
220 l/min
215 l/min
210 l/min

4,0 cmH2O
10,4 cmH2O
17,0 cmH2O
23,5 cmH2O
25 cmH2O
30,0 cmH2O

235 l/min
225 l/min
215 l/min
200 l/min
195 l/min
190 l/min
Maks. +3 °C
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prisma30ST
- Sisäänhengityksen positiivinen
hengitystiepaine (IPAP)
- Uloshengityksen positiivinen
hengitystiepaine (EPAP)
- Suhteellinen sisäänhengityksen kesto
Ti/Tasetus
- Tto
- Sisäänhengityksen laukaisu
- Uloshengityksen laukaisu
- Paineennousun nopeus
- Paineenlaskun nopeus
- Taustataajuus
- Tavoitetilavuus
- Paineensäätö
- Käytettävissä olevat tilat
Enimmäisvirtaus
ISO 80601-2-70 standardin mukaan

13 Liite

SPESIFIKAATIO
Dynaamisen paineen stabiliteetti
(lyhytaikainen tarkkuus)
10 hengenvedossa minuutissa
ISO 17510-1:2007 -standardin
mukaan käytettäessä 19 mm letkua
7 cmH2O
10 cmH2O
13,5 cmH2O
20 cmH2O

HOITOLAITE

Δp
Δp
Δp
Δp

< 0,24 cmH2O
< 0,28 cmH2O
< 0,3 cmH2O
< 0,4 cmH2O

Dynaamisen paineen stabiliteetti
(lyhytaikainen tarkkuus)
15 hengenvedossa minuutissa
ISO 17510-1:2007 -standardin
mukaan käytettäessä 19 mm letkua
7 cmH2O
10 cmH2O
13,5 cmH2O
20 cmH2O

Δp
Δp
Δp
Δp

< 0,24 cmH2O
< 0,32 cmH2O
< 0,4 cmH2O
< 0,48 cmH2O

Dynaamisen paineen stabiliteetti
(lyhytaikainen tarkkuus)
20 hengenvedossa minuutissa
ISO 17510-1:2007 -standardin
mukaan käytettäessä 19 mm letkua
7 cmH2O
10 cmH2O
13,5 cmH2O
20 cmH2O

Δp
Δp
Δp
Δp

< 0,4 cmH2O
< 0,32 cmH2O
< 0,46 cmH2O
< 0,56 cmH2O
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- käytettäessä 15 mm letkua,
bakteerisuodatinta ja hapen
turvaventtiiliä
4 cmH2O
8 cmH2O
12 cmH2O
16 cmH2O
20 cmH2O
Dynaamisen paineen stabiliteetti
(lyhytaikainen tarkkuus)
ISO 80601-2-70 -standardin mukaan
2 painetasolla varustetuissa tiloissa
10 bpm sisäänhengityksessä
15 bpm sisäänhengityksessä
20 bpm sisäänhengityksessä
10 bpm uloshengityksessä
15 bpm uloshengityksessä
20 bpm uloshengityksessä
Staattisen paineen stabiliteetti
(pitkäaikainen tarkkuus)
ISO 80601-2-70 -standardin mukaan
- käytettäessä 19 mm letkua
- käytettäessä 15 mm letkua,
bakteerisuodatinta ja hapen
turvaventtiiliä
Paineenlasku happiventtiilin kautta
90 l/min
60 l/min
30 l/min
Suositeltu suurin lisähappivirtaus
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Δp
Δp
Δp
Δp
Δp

< 0,68 cmH2O
< 0,58 cmH2O
< 0,52 cmH2O
< 0,44 cmH2O
< 0,64 cmH2O

Δp
Δp
Δp
Δp
Δp

< 1,06 cmH2O
< 1 cmH2O
< 1,08 cmH2O
< 1,02 cmH2O
< 0,96 cmH2O

Δp
Δp
Δp
Δp
Δp
Δp

= 0,8 cmH2O
= 1,4 cmH2O
= 2,4 cmH2O
= 0,6 cmH2O
= 0,6 cmH2O
= 0,6 cmH2O

Δp = 0,15 cmH2O

Δp = 0,19 cmH2O

0,5 cmH2O
0,25 cmH2O
0 cmH2O
15 l/min
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Dynaamisen paineen stabiliteetti
(lyhytaikainen tarkkuus)
ISO 80601-2-70 -standardin mukaan
CPAP- ja APAP-tilassa
- käytettäessä 19 mm letkua
4 cmH2O
8 cmH2O
12 cmH2O
16 cmH2O
20 cmH2O

13 Liite

SPESIFIKAATIO
HOITOLAITE
Tilavuusmittauksen tarkkuus 20 °C:ssa ±20 %
• Asetettava tavoitetilavuus:
Tasolla "Hidas" laite tarkistaa aina 8
hengenvedon jälkeen, onko tavoitetilavuus
saavutettu, ja muuttaa painetta 0,5 cmH2O.
Jos paine saavuttaa tavoitetilavuuden sallitun
alueen, laite kytkeytyy tarkkaan säätöön.
Tasolla "Keski" laite tarkistaa aina 5
hengenvedon jälkeen, onko tavoitetilavuus
saavutettu, ja muuttaa painetta 1,0 cmH2O.
Jos paine saavuttaa tavoitetilavuuden sallitun
alueen, laite kytkeytyy tarkkaan säätöön.
Tasolla "Nopea" laite tarkistaa jokaisen
hengenvedon jälkeen, onko tavoitetilavuus
saavutettu, ja muuttaa painetta 1,5 cmH2O.
Jos paine saavuttaa tavoitetilavuuden sallitun
alueen, laite kytkeytyy tarkkaan säätöön.
• Hälytykset:
Suodatin ja tasoitustekniikat
Hälytykset "Alhainen minuuttitilavuus" ja
"Alhainen kertaheng.tilavuus" käynnistyvät,
kun hälytysraja alittuu vähintään kolmessa
viidestä viimeisestä hengenvedosta.
Hälytykset nollataan automaattisesti, kun
hälytysraja ylittyy jälleen vähintään kolmessa
viidestä seuraavasta hengenvedosta.
Kun tavoitetilavuus on otettu käyttöön,
hälytys "Alhainen kertahengitystilavuus"
käynnistyy vasta sitten, kun on lisäksi
saavutettu IPAPmax tai PDIFFmax.
Hälytys "Apnea" käynnistyy, kun laite
tunnistaa apnean, joka on pidempi kuin
asetettu hälytysraja. Hälytys nollataan
automaattisesti, kun apnean havaitaan
päättyneen.
Siitepölysuodatin
Suodatinluokka E10
enintään 1 μm
≥ 99,5 %
enintään 0,3 μm
≥ 85 %
WM 67854d 01/2019
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SPESIFIKAATIO
Siitepölysuodattimen kestoaika
SD-kortti

HOITOLAITE
Noin 250 h
Mahdollinen muistin koko 256 Mt - 8 Gt, liitäntä
yhteensopiva SD physical layer version 2.0:n
kanssa

MITTAUSARVOJEN TOLERANSSIT
Paine:
± 0,75 % mittausarvosta tai ± 0,1 cmH2O
Virtaus:
± 4 l/min
Lämpötila:
± 1,5 °C
Äänenpainetaso ja äänitehotaso
± 2 dB(A)
Oikeus rakennemuutoksiin pidätetään.
Kaikki virtaus- ja tilavuusarvot määritetty STPD-ehtojen mukaisesti.
Hoitolaitteiden kaikki osat ovat lateksittomia.
WM 100 TD-tyypin hoitolaitteissa käytetään seuraavaa avoimen lähdekoodin
ohjelmaa: FreeRTOS.org
Tämän laitteen ohjelmisto sisältää GPL-lisenssin alaisen koodin. Lähdekoodi ja GPL
voidaan toimittaa pyynnöstä.

13.1.2 Verkkolaitteen tekniset tiedot
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VERKKOLAITE
100 V - 240 V AC, 3 A - 1,5 A
50 Hz - 60 Hz
37 V DC, 2,5 A
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Tulojännite/maksimivirta
Tulotaajuus
Lähtöjännite/maksimivirta

13 Liite

13.1.3 Paine-tilavuus-käyrä
p-V-käyrä, kun AV=0,5 l ja f=20/min

0.5

Volume [l]

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

Pressure [cmH2O]

13.1.4 Paineilmakaavio

Fuente
de presión de O
O2-painelähde

Virtauksen
säädin
Potilasmaski
Nenä- tai
kokokasvomaski

Ympäristöilman
tulo

Ilmansuodatin

Puhallin

Valinnainen
kostutin

Valinnainen
O2-turvaventtiili

Valinnainen
bakteerisuodatin

Hengitysletku
1,8 m

Uloshengitysjärje
stelmä

Potilaspaineen
paineanturi
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13.2 Sähkömagneettinen häiriösäteily
Toimintaohjeet ja valmistajan vakuutus - sähkömagneettinen häiriösäteily
Laitetta voidaan käyttää laitos- ja mobiilikäytössä niin kotona kuin myös vastaavissa
hoitolaitoksissa.
Laite voi aiheuttaa asuinalueilla radiotaajuisia häiriöitä, jolloin voidaan joutua
suorittamaan korjaustoimenpiteitä, esim. kohdistamaan tai sijoittamaan laite uudelleen,
suojaamaan se tai suodattamaan yhteys sijaintipaikkaan.
Häiriösäteilyn mittaukset

Vastaavuus

HF-säteily CISPR 11 mukaan

Ryhmä 1

HF-säteily CISPR 11 mukaan

Luokka B

Harmonisen virran säteily IEC 61000-3-2

Luokka A

Jännitteenvaihteluiden/välkynnän säteily IEC 61000-3-3

vastaa

13.3 Sähkömagneettinen häiriönsieto
Toimintaohjeet ja valmistajan vakuutus - sähkömagneettinen häiriönsieto
Laitetta voidaan käyttää laitos- ja mobiilikäytössä niin kotona kuin myös vastaavissa
hoitolaitoksissa.
Laite voi aiheuttaa asuinalueilla radiotaajuisia häiriöitä, jolloin voidaan joutua suorittamaan
korjaustoimenpiteitä, esim. kohdistamaan laite uudelleen.

Staattisen varauksen
purkautuminen
(ESD) IEC 61000-4-2
mukaan
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IEC 60601tarkastustaso
± 8 kV kontaktipurkautuminen
± 15 kV ilmavälipurkautuminen

Vastaavuustaso

± 8 kV kontaktipurkautuminen
± 15 kV ilmavälipurkautuminen

Sähkömagneettinen
ympäristö - toimintaohje
Lattian tulisi olla puuta tai
betonia tai ne tulisi pinnoittaa keraamisilla laatoilla. Jos
lattiassa on synteettistä
materiaalia, suhteellisen
ilmankosteuden on oltava
vähintään 30 %.
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Häiriönsiedon
tarkastukset

13 Liite

Toimintaohjeet ja valmistajan vakuutus - sähkömagneettinen häiriönsieto
Laitetta voidaan käyttää laitos- ja mobiilikäytössä niin kotona kuin myös vastaavissa
hoitolaitoksissa.
Laite voi aiheuttaa asuinalueilla radiotaajuisia häiriöitä, jolloin voidaan joutua suorittamaan
korjaustoimenpiteitä, esim. kohdistamaan laite uudelleen.
Sähkömagneettinen
ympäristö - toimintaohje

Häiriönsiedon
tarkastukset

IEC 60601tarkastustaso

Nopeat transientit
sähköiset häiriösuureet/purskeet
IEC 61000-4-4
mukaan

± 2 kV verkkojohdoille
± 1 kV tulo- ja
lähtöjohdoille
Yhteyden kesto
≥ 60 s
Pursketaajuus:
100 kHz

± 2 kV verkkojohdoille
± 1 kV tulo- ja
Syöttöjännitteen laadun
lähtöjohdoille
tulee vastata tyypillistä liikeYhteyden kesto
tai sairaalaympäristöä.
≥ 60 s
Pursketaajuus:
100 kHz

Syöksyjännitteet/
ylijännitteet
IEC 61000-4-5
mukaan

Lähteen impedanssi: 2Ω, 18 μF:
0,5 kV, 1 kV
Syöksyjännitteiden määrä: 5
syöksyjännitettä/
vaihekulma
Vaihekulma: 0°,
90°, 180°, 270°
Toistoaste: 60 s

Lähteen impedanssi: 2Ω, 18 μF:
0,5 kV, 1 kV
SyöksyjännitteiSyöttöjännitteen laadun
den määrä: 5
tulee vastata tyypillistä liikesyöksyjännitettä/
tai sairaalaympäristöä.
vaihekulma
Vaihekulma: 0°,
90°, 180°, 270°
Toistoaste: 60 s

Vastaavuustaso
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Jännitekuoppien
määrä: 3
kuoppatasoa/
Jännitekuopat/syöt- kesto:
töjännitteen lyhyet
30% / 500 ms
katkokset ja vaihtelut 60% / 100 ms
IEC 61000-4-11
100% / 20 ms
mukaan
100% / 10 ms
kun 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° ja 315°

Jännitekuoppien
määrä: 3
kuoppatasoa/
kesto:
30% / 500 ms
60% / 100 ms
100% / 20 ms
100% / 10 ms
kun 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° ja 315°

Syöttöjännitteen laadun
tulee vastata tyypillistä liiketai sairaalaympäristöä. Jos
laitteen käyttäjä vaatii toiminnan jatkamista myös
energiansyötön katkosten
aikana, suosittelemme, että
laite kytketään keskeytymättömään virransyöttöön tai
paristoon.

Magneettikenttä
syöttötaajuudella
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8
mukaan

30 A/m
Kesto: 30 s per
akseli
Akselit: x-akseli, yakseli, z-akseli

Verkkotaajuuden magneettikenttien tulisi vastata liike- ja
sairaalaympäristön tyypillisiä
arvoja.

30 A/m
Kesto: 30 s per
akseli
Akselit: x-akseli,
y-akseli, z-akseli
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13.4 Sähkömagneettinen häiriönsieto sähköisille
lääkintälaitteille ja -järjestelmille
Toimintaohjeet ja valmistajan vakuutus - sähkömagneettinen häiriönsieto
Laitetta voidaan käyttää laitos- ja mobiilikäytössä niin kotona kuin myös vastaavissa
hoitolaitoksissa.
Laite voi aiheuttaa asuinalueilla radiotaajuisia häiriöitä, jolloin voidaan joutua suorittamaan
korjaustoimenpiteitä, esim. kohdistamaan laite uudelleen.
Häiriönsiedon
tarkastukset

IEC 60601tarkastustaso

Vastaavuustaso

Sähkömagneettinen
ympäristö - toimintaohje

Johdettu HFhäiriösuure
IEC 61000-4-6
mukaan

10 Vtehollisarvo
150 kHz - 80 MHz
10 V
ISM-kaistojen
sisällä

1,7 m

Säteillyt HFhäiriösuureet
IEC 61000-4-3
mukaan

10 V/m
80 MHz - 2,7 GHz 10 V/m
80% AM / 2 Hz

1,7 m / 80 MHz - 800 MHz
3,25 m / 800 MHz - 2,7 GHz

30 A/m

Verkkotaajuuden
magneettikenttien tulisi
vastata liike- ja
sairaalaympäristön tyypillisiä
arvoja.

Magneettikenttä
syöttötaajuudella
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8
mukaan
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30 A/m
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Kannettavia ja liikuteltavia
radiolaitteita ei tulisi käyttää
suositeltavaa suojaetäisyyttä
lähempänä laitetta tai
johtoja; suojaetäisyys
lasketaan lähetystaajuudelle
voimassa olevan yhtälön
mukaan.
Suositeltava suojaetäisyys:

13 Liite

13.5 Merkinnät ja symbolit
13.5.1 Hoitolaitteen merkinnät

1 2

3

4
9

8

7

6

5

NRO
SYMBOLI
KUVAUS
ARVOKILPI HOITOLAITTEEN OIKEALLA PUOLELLA
SN
Hoitolaitteen sarjanumero
1

Rakennusvuosi

HOITOLAITTEEN MERKINNÄT JA SYMBOLIT
2,8

Noudata käyttöohjetta

WM 67854d 01/2019

3

Laitetulo: Huoneilman sisääntulo ympäristönlämpöisenä

4

Noudata käyttöohjetta.

5

SD-kortin aukko

6

USB-liitäntä

7

Virta: Virtapainikkeen symboli
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NRO

SYMBOLI

KUVAUS
Laitelähtö: Huoneilman ulostulo 4−30 cmH2O:lla
(laitetyypistä riippuen)

9

ARVOKILPI HOITOLAITTEEN ALAPUOLELLA
TYP:
Hoitolaitteen tyyppikuvaus
37V

37 V:n tasavirta
IP21

Suojausaste kiinteiltä vierailta esineiltä. Laite on suojattu
tippuvedeltä.
Suojaus sähköiskuilta: suojausluokan II laite

Laitetta ei saa hävittää talousjätteen seassa.

Sopii käyttöön lentokoneissa. Täyttää RTCA/DO-160G:n
kappaleen 21, luokan M vaatimukset.
BF-tyypin käyttöosa

Valmistaja
CE-merkki (vahvistaa, että tuote vastaa voimassa olevia
eurooppalaisia direktiivejä)

13.5.2 Merkinnät verkkolaitteen arvokilvessä
SYMBOLI

KUVAUS
Vaihtojännite
Tasajännite
China RoHS -merkintä (vahvistaa, että tuotteesta ei erity myrkyllisiä
aineita vuosina määritetyn ajanjakson kuluessa)
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Tarkoitettu ainoastaan käyttöön sisätiloissa.

13 Liite

SYMBOLI

KUVAUS
Suojaus sähköiskuilta: suojausluokan II laite

Laitetta ei saa hävittää talousjätteen seassa.
CE-merkki (vahvistaa, että tuote vastaa voimassa olevia
eurooppalaisia direktiivejä)
IP-suojausluokka: Suojausaste kiinteiltä vierailta esineiltä. Laite on
suojattu tippuvedeltä.

IP21

13.5.3 Hoitolaitteen pakkauksen merkinnät
SYMBOLI

KUVAUS
Sallittu lämpötila kuljetuksen ja varastoinnin aikana: -25 °C ...
+70 °C

°C
25

93 %
15 %

Sallittu ilmankosteus kuljetuksen ja varastoinnin aikana:
suhteellinen kosteus 15−93 %

13.5.4 Hengitysletkun pakkauksen merkinnät
SYMBOLI

KUVAUS
Käyttöön vain yhdellä potilaalla.

13.6 Toimituksen sisältö
13.6.1 Toimituksen vakiosisältö
Ajankohtainen luettelo toimitussisällöistä on saatavana valmistajan verkkosivuilta tai
alan liikkeestä.
Toimitus sisältää vakiona seuraavat osat:
OSA
Peruslaite
WM 67854d 01/2019

Hengitysletku
Verkkolaite

TUOTENUMERO
Vaihtelee laitemallin
mukaisesti
WM 24445
WM 29657
FI
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OSA
Verkkoliitäntäjohto
Sarja, 2 ilmansuodatinta

TUOTENUMERO
WM 24133
WM 29928
Vaihtelee laitemallin
mukaisesti
WM 29899
WM 29794
WM 67854

Kuljetuslaukku
Kaareva tarra logolla
SD-kortti
Käyttöohje

13.6.2 Lisävarusteet
Lisävarusteosia voidaan tarvittaessa tilata erikseen. Ajankohtainen luettelo
lisävarusteista on saatavana valmistajan verkkosivuilta tai alan liikkeestä.

13.6.3 Varaosat
Varaosia voidaan tarvittaessa tilata erikseen. Ajankohtainen luettelo lisävarusteista on
saatavana valmistajan verkkosivuilta tai alan liikkeestä.

13.7 Takuu
Löwenstein Medical myöntää uudelle alkuperäiselle Löwenstein Medical-tuotteelle ja
Löwenstein Medicalin asentamalle varaosalle rajoitetun valmistajan takuun kyseisen
tuotteen voimassa olevien takuuehtojen mukaisesti. Takuuaika on ilmoitettu
jäljempänä ja astuu voimaan tuotteen ostopäivänä. Takuuehdot löytyvät valmistajan
verkkosivuilta. Voimme pyynnöstä lähettää takuuehdot myös postitse.
Ota takuutapauksessa yhteyttä alan liikkeeseen.
TUOTE
Laitteet, ml. lisävarusteet
(Poikkeus: maskit)
Maskit ml. lisävarusteet, akut, paristot (mikäli ei
muuten määritetty teknisissä asiakirjoissa),
anturit, letkujärjestelmät
Kertakäyttötuotteet

TAKUUAIKA
2 vuotta
6 kuukautta
Ei mitään

13.8 Vaatimustenmukaisuusvakuutus
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Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG (Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg,
Saksa) vakuuttaa täten, että tuote vastaa lääkinnällisistä laitteista annetun 93/42/ETYdirektiivin asettamia vaatimuksia. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko tekstin
saa valmistajan verkkosivuilta.
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Löwenstein Medical
Technology GmbH + Co. KG
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Germany
T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461
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