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1 Úvod

1 Úvod
1.1 Účel použitia
Prístroje typu WM 100 TD sú tlakom ovládané, neinvazívne terapeutické prístroje,
ktoré neslúžia na udržiavanie životných funkcií. Používajú sa pri terapii spánkových
porúch dýchania alebo pri prerušovanej terapii dychovej nedostatočnosti
prostredníctvom masky.
Prístroje sa používajú pre osoby s hmotnosťou od 30 kg. Režim CPAP možno použiť
pre deti od 3 rokov. Prístroj sa smie používať len na lekárske odporúčanie.
Prístroje typu WM 100 TD sa používajú v klinických zariadeniach a v domácnostiach.
V rámci domáceho použitia možno prístroj používať aj na cestách.

1.2 Popis funkcií
Dúchadlo v terapeutickom prístroji nasáva okolitý vzduch cez filter, zhutňuje vzduch a
vedie ho do výstupu prístroja.
Odtiaľto vzduch prúdi cez hadicový systém a masku k pacientovi. Prostredníctvom
vydychovacieho systému pred maskou, ktorý môže byť prípadne integrovaný v maske,
sa zabraňuje nahromadeniu vydychovaného vzduchu nasýteného CO2 v hadicovom
systéme.
Terapeutický prístroj stanoví a zanalyzuje signál tlaku a prúdu dychu. Vďaka tomu
možno rozpoznať udalosti spojené s respiráciou.
Prístroj možno používať s jednou úrovňou tlaku (CPAP) alebo s dvomi, príp. tromi
úrovňami tlaku (BiLevel alebo tlak nádychu, tlak výdychu a tlak na konci výdychu).
V závislosti od variantu možno automaticky alebo manuálne nastaviť úrovne tlaku
prístroja v rámci prednastavených limitov. V závislosti od režimu možno používať tlak
neustále na jednej úrovni, prípadne ho môže ovládať pacient alebo môže byť časovo
riadený. Signály tlaku a prúdu dychu, ako aj udalosti spojené s respiráciou možno
uložiť a/alebo analógovo načítať v systéme PSG.
Údaje o terapii sa na kontrolné účely ukladajú v prístroji a na karte SD.
Prístroj sa ovláda vypínačom a dotykovou obrazovkou.
Prostredníctvom terapeutického softvéru prismaTS možno prístroj ovládať na diaľku.
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V prípade výpadku prúdu sa nastavenia zachovajú a terapia sa opäť spustí po obnovení
napájania.

1 Úvod

1.3 Kvalifikácia obsluhy
Osoba, ktorá prístroj obsluhuje, sa v tomto návode označuje ako obsluha. Pacient je
osoba, ktorá podstupuje terapiu. Vždy vykonávajte kroky obsluhy podľa tohto návodu
na použitie.

1.4 Indikácie
prisma20C
Terapeutický prístroj CPAP na liečbu pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe
s neustálou potrebou dodávky tlaku.

prisma20A
Terapeutický prístroj APAP na liečbu pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe
s variabilnou potrebou dodávky tlaku. Terapeutický tlak sa automaticky prispôsobí
potrebe dodávky tlaku pacienta.

prismaCR
Terapeutický prístroj na liečbu pacientov s periodickým dýchaním alebo CheyneStokesovým dýchaním (napr. pri zlyhávaní srdca), ako aj s centrálnym, zmiešaným
alebo komplexným spánkovým apnoe. Terapeutický prístroj automaticky a nepretržite
prispôsobuje ventiláciu meniacim sa potrebám pacienta.

prisma25S
Terapeutický prístroj BiLevel na liečbu pacientov s obštruktívnym, zmiešaným alebo
komplexným spánkovým apnoe a vysokou a/alebo kolísajúcou potrebou dodávky
tlaku, zlou CPAP-Compliance. Prístroj má rôzne úrovne tlaku počas nádychu a
výdychu.

prisma25S-C
Terapeutický prístroj BiLevel na liečbu pacientov s obštruktívnym, zmiešaným alebo
komplexným spánkovým apnoe a vysokou potrebou dodávky tlaku, zlou CPAPCompliance. Prístroj má rôzne úrovne tlaku počas nádychu a výdychu.

prisma25ST
Terapeutický prístroj BiLevel na liečbu pacientov s obštruktívnym, zmiešaným alebo
komplexným spánkovým apnoe a vysokou a/alebo kolísajúcou potrebou dodávky
tlaku, zlou CPAP-Compliance, centrálnym apnoe, hypoventiláciou (napr. OHS)
súvisiacou so spánkom alebo polohou, dychovou nedostatočnosťou, prítomnou
koprevalentnou dychovou nedostatočnosťou (napr. COPD/Overlap). Prístroj má rôzne
úrovne tlaku počas nádychu a výdychu a frekvenciu na pozadí na liečbu centrálnych
udalostí.
WM 67859b 01/2019
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prisma30ST
Terapeutický prístroj BiLevel na liečbu pacientov s obštruktívnym, zmiešaným alebo
komplexným spánkovým apnoe a/alebo chronicky zníženým dychovým výkonom
(napr. hypoventilácia súvisiaca so spánkom alebo polohou alebo chronicky stabilné
OHS), dychovou nedostatočnosťou, napr. COPD.

1.5 Kontraindikácie
Známe sú nasledujúce kontraindikácie – v jednotlivých prípadoch musí o používaní
terapeutického prístroja rozhodnúť ošetrujúci lekár.
Akútna kardiálna dekompenzácia, ťažké poruchy srdcového rytmu, ťažká hypotónia,
najmä v spojení s depléciou intravaskulárneho objemu, ťažká epistaxia, vysoké riziko
barotraumy, ťažké chronické / dekompenzované pľúcne ochorenia, pneumotorax
alebo pneumomediastínum, pneumoencefalus, poranenia lebky, stav po operácii
mozgu, ako aj po chirurgickom zákroku na hypofýze alebo na strednom alebo
vnútornom uchu, akútny zápal prínosových dutín (sinusitída), zápal stredného ucha
(otitis media) alebo perforácia ušného bubienka, dehydratácia.

prismaCR
Symptomaticko-chronické, systolické zlyhávanie srdca (NYHA 2-4) so zníženou
ejekčnou frakciou ľavej komory (LVEF ≤ 45 %) a miernym až ťažkým predominantným
centrálnym spánkovým apnoe (AHI 15/h, CAHI/ AHI 50 % a CAI 10/h).

1.6 Vedľajšie účinky
Pri používaní terapeutického prístroja môže pri krátko- a dlhodobej prevádzke dôjsť
k týmto neželaným vedľajším účinkom: Otlaky od dýchacej masky a čelovej podušky na
tvári, sčervenanie pokožky na tvári, upchatý nos, suchý nos, ranné sucho v ústach,
pocit tlaku vo vedľajších dutinách, podráždenie spojivky v očiach, gastrointestinálna
insuflácia vzduchu (plynatosť žalúdka), krvácanie z nosa.
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Tieto vedľajšie účinky sú všeobecné vedľajšie účinky pri terapii pomocou prístroja na
spánkovú terapiu a nevzťahujú sa špeciálne na používanie prístroja typu WM 100 TD.

2 Bezpečnosť

2 Bezpečnosť
Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Je súčasťou popísaných prístrojov a musí
byť neustále k dispozícii.
Prístroj používajte výhradne na určený účel (pozri „1.1 Účel použitia“, strana 4).
V záujme vlastnej bezpečnosti, ako aj bezpečnosti vašich pacientov a v súlade
s požiadavkami smernice 93/42/EHS dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.

2.1 Bezpečnostné pokyny
2.1.1 Manipulácia s terapeutickým prístrojom, dielmi a príslušenstvom

Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku poruchy funkčnosti prístroja alebo
dielov!
Poškodený prístroj alebo poškodené diely môžu spôsobiť zranenie pacienta, obsluhy a
okolostojacich osôb.
⇒ Prístroj a diely prevádzkujte len vtedy, ak nemajú žiadne vonkajšie poškodenie.
⇒ Prístroj a diely prevádzkujte len vtedy, ak bola úspešne dokončená kontrola
funkčnosti.
⇒ Prístroj prevádzkujte len vtedy, ak je displej funkčný.
Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku prevádzky prístroja mimo predpísaných
podmienok okolia!
Používanie prístroja mimo predpísaných podmienok okolia môže viesť k prekročeniu
tolerancií a výpadku prístroja a k následnému zraneniu pacienta.
⇒ Prístroj prevádzkujte len v rámci predpísaných podmienok okolia (pozri „13.1
Technické údaje“, strana 54).
Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku opätovného použitia jednorazových
položiek!
Jednorazové položky sú určené na jednorazové použitie. Opätovne použité
jednorazové položky môžu byť kontaminované a/alebo môže byť narušená ich
funkčnosť, čo môže viesť k zraneniu pacienta.
⇒ Jednorazové položky opätovne nepoužívajte.

WM 67859b 01/2019
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Nebezpečenstvo infekcie pri viacnásobnom používaní terapeutického
prístroja!
V prípade používania terapeutického prístroja viacerými pacientmi môže dôjsť
k prenosu infekcií na ďalšieho pacienta.
⇒ Používajte antibakteriálny filter.
⇒ V prípade opätovného použitia prístroja bez antibakteriálneho filtra: Výrobca
alebo autorizovaný odborný predajca musí vykonať hygienickú prípravu prístroja.
Znemožnenie terapie v dôsledku zvýšeného odporu pri používaní
antibakteriálnych filtrov!
Zahmlenie alebo zvlhnutie môže spôsobiť zvýšenie odporu antibakteriálnych filtrov,
v dôsledku čoho sa zmení výkon terapeutického tlaku.
⇒ Pravidelne kontrolujte, či nie je odpor antibakteriálneho filtra zvýšený, a v prípade
potreby ho vymeňte

2.1.2 Napájanie

Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku nedostupnej sieťovej zástrčky!
Zablokovanú sieťovú zástrčku nemožno v prípade núdze vytiahnuť, čo môže viesť
k zraneniam.
⇒ Neustále musí byť umožnený prístup k zástrčke a napájaniu.
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Nebezpečenstvo zranenia a vecných škôd v dôsledku nedostatočného
napájania!
V dôsledku prevádzky prístroja mimo predpísaných hodnôt napájania môže dôjsť
k zraneniu obsluhy a poškodeniu prístroja.
⇒ Prístroj prevádzkujte len s dodaným sieťovým zariadením s napätím 100 V až
240 V.
⇒ V prípade prevádzky s napätím 12 V alebo 24 V použite adaptér DC.

2 Bezpečnosť

2.1.3 Preprava

Vecné škody v dôsledku prieniku vody do prístroja!
Pri extrémne naklonenej polohe prístroja môže dôjsť k prieniku zvyškovej vody zo
zvlhčovača vzduchu na dýchanie do prístroja a následnému poškodeniu prístroja.
⇒ Prístroj neprepravujte ani neprevracajte s naplneným zvlhčovačom vzduchu na
dýchanie.
Vecné škody v dôsledku nečistoty v prístroji!
Ak do prístroja počas prepravy preniknú nečistoty, hrozí jeho poškodenie.
⇒ Prístroj prepravujte len s namontovaným krytom.
⇒ Prístroj prepravujte v príslušnej prepravnej taške.

2.1.4 Terapia

Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku používania kyslíka v kombinácii s
horľavými látkami!
Kyslík v kombinácii s horľavými látkami môže viesť k spontánnemu výbuchu. V prípade
nedostatočného vetrania sa môže kyslík hromadiť v okolí (napr. oblečenie, vlasy,
posteľná bielizeň), čo môže spôsobiť požiar a následné zranenie pacienta, obsluhy a
okolostojacich osôb.
⇒ Nefajčite.
⇒ Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom.
⇒ Dbajte na dostatočné vetranie.
⇒ Používajte bezpečnostný kyslíkový ventil.
⇒ Prístroj a skrutkové spoje nesmú byť znečistené od oleja ani maziva.
⇒ Kryty na ochranu proti striekancom po použití vždy uzatvorte.
Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku používania kyslíka v kombinácii s
horľavými látkami!
Privádzanie kyslíka bez špeciálneho bezpečnostného zariadenia môže viesť k požiaru a
zraneniu osôb.
⇒ Vždy používajte bezpečnostný kyslíkový ventil.
⇒ Dodržiavajte návod na použitie bezpečnostného kyslíkového ventilu a systému
vedenia kyslíka.
⇒ Zdroje kyslíka musia byť umiestnené vo vzdialenosti viac ako 1 m od prístroja.
WM 67859b 01/2019
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Znemožnenie terapie a vecné škody v dôsledku nečistôt v prístroji alebo
zvlhčovači vzduchu na dýchanie!
V dôsledku preniknutia nečistôt sa môže znížiť úspešnosť terapie a poškodiť prístroj.
⇒ Používajte sivý vzduchový filter.
⇒ V prípade potreby použite biely filter peľu (voliteľné príslušenstvo).
Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku horúceho otvoru prípojky pacienta pri
použití vyhrievania hadice!
V dôsledku vyhrievania hadice v kombinácii s prístrojom dochádza k miernemu
nárastu teploty na otvore prípojky pacienta.
⇒ Dodržiavajte návod na použitie vyhrievania hadice.
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•

Pri použití výrobkov od iných výrobcov môže dôjsť k funkčným výpadkom a
obmedzenej použiteľnosti. Okrem toho nemusia byť splnené požiadavky na
biokompatibilitu. Majte na zreteli, že v týchto prípadoch zanikne každý nárok na
záruku a ručenie, ak sa nepoužije ani príslušenstvo odporúčané v návode na použitie
ani originálne náhradné diely.

•

Opatrenia, ako opravy a údržbu, smie vykonávať výrobca alebo ním výslovne
splnomocnení odborní pracovníci.

•

Pripájajte výhradne prístroje a moduly, ktoré sú výslovne povolené v tomto návode na
použitie. Prístroje musia spĺňať príslušné štandardy pre výrobok. Prístroje, ktoré
neslúžia na medicínske účely, umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od pacienta.

•

Prístroj podlieha špeciálnym preventívnym opatreniam z hľadiska EMK
(elektromagnetická kompatibilita). Medzi prístrojom a zariadeniami, ktoré emitujú VF
žiarenie (napr. mobilné telefóny) musí byť vzdialenosť najmenej 30 cm. To platí aj pre
príslušenstvo, ako napr. anténové káble a externé antény. Ak tak neurobíte, môže to
mať za následok zníženie výkonnosti prístroja.

•

Nepoužívajte prístroj mimo EMK prostredia predpísaného pre tento prístroj (pozri „1.1
Účel použitia“, strana 4), aby sa predišlo nežiaducim udalostiam pre pacienta alebo
obsluhu z dôvodu elektromagnetického rušenia. Nepoužívajte prístroj, ak sú
poškodené kryty, káble alebo iné zariadenia na elektromagnetické tienenie.

•

Prístroj nepoužívajte bezprostredne vedľa iných zariadení alebo v stohovanej podobe.
V opačnom prípade môže dôjsť k poruche. Ak je nutná prevádzka prístroja vedľa iného
zariadenia alebo v stohovanej podobe, sledujte všetky prístroje, aby ste zabezpečili ich
správnu prevádzku.

WM 67859b 01/2019
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•

Prístroj používajte len v rámci predpísaných okolitých podmienok (pozri „13.1
Technické údaje“, strana 54).

•

Prevádzkovateľ je zodpovedný za zabezpečenie kompatibility terapeutického prístroja
a všetkých dielov a príslušenstva pripojených k pacientovi pred použitím prístroja.

•

Používajte len príslušenstvo od výrobcu. Poruchu prístroja môžu spôsobiť
predovšetkým cudzie elektrické pripojovacie vedenia.

•

Úpravy prístroja smie vykonávať výhradne výrobca alebo ním výslovne splnomocnení
odborní pracovníci.

•

S cieľom zabrániť infekcii alebo bakteriálnej kontaminácii rešpektujte pokyny v odseku
o hygienickej príprave (pozri „7 Hygienická príprava“, strana 44).

•

Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že nastavenie terapeutického tlaku bolo stanovené
individuálne pre každého pacienta s ohľadom na konfiguráciu prístroja vrátane
príslušenstva, ktoré bude použité.

•

Prevádzkovateľ musí pravidelne kontrolovať terapeutické nastavenia s ohľadom na ich
účinnosť.

•

Dodržiavajte aj návody na použitie terapeutického prístroja, dielov a príslušenstva.

•

Pred každým použitím vykonajte kontrolu funkčnosti (pozri „8 Kontrola funkčnosti“,
strana 48).

•

Terapeutický prístroj uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Pri preprave a
keď sa terapeutický prístroj nepoužíva, odložte ho do prepravnej tašky.

WM 67859b 01/2019
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2.3 Výstražné pokyny v tomto dokumente
Výstražné pokyny označujú informácie týkajúce sa bezpečnosti.
Výstražné pokyny sú súčasťou pracovných postupov a nachádzajú sa pred krokom
postupu, v prípade ktorého hrozí nebezpečenstvo pre osoby alebo veci.
Nebezpečenstvo!
Označuje mimoriadne nebezpečnú situáciu. Ak nebudete
rešpektovať tento pokyn, dôjde k ťažkým, nezvratným
zraneniam alebo usmrteniu.
Varovanie!
Označuje mimoriadne nebezpečnú situáciu. Ak nebudete
rešpektovať tento pokyn, môže dôjsť k ťažkým, nezvratným
alebo smrteľným zraneniam.
Upozornenie!
Označuje nebezpečnú situáciu. Ak nebudete rešpektovať
tento pokyn, môže dôjsť k ľahkým alebo stredne závažným
zraneniam.
Oznámenie!
Označuje škodlivú situáciu. Ak nebudete rešpektovať tento
pokyn, môže dôjsť k vecným škodám.
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Označuje praktické pokyny v rámci pracovných postupov.

3 Popis výrobku

3 Popis výrobku
3.1 Prehľad terapeutického prístroja
3

2

1

5

4

6

7
13
17

16

8

12

14
10
15

Č.

OZNAČENIE

1

Kryt

2

Tlačidlo na
odblokovanie
Terapeutický prístroj

3

Displej

4
5
6

Systémové rozhranie
Rukoväť
Karta SD
Priehradka na filter
v oblasti nasávania

7
8

Napájací vstup

11

9

POPIS
Zakrýva prípojku zvlhčovača, keď nie je pripojený
zvlhčovač vzduchu na dýchanie.
Slúži na zloženie krytu, aby bolo možné pripojiť zvlhčovač.

WM 67859b 01/2019

Slúži na ovládanie terapeutického prístroja a zvlhčovača
vzduchu na dýchanie.
Zobrazujú sa na ňom nastavenia a aktuálne hodnoty.
Slúži na pripojenie terapeutického prístroja k modulom.
Slúži na zdvíhanie a prepravu terapeutického prístroja.
Slúži na ukladanie údajov o terapii.
Slúži na uloženie vzduchového filtra a príp. filtra peľu. Tu
sa nasáva vzduch a odfiltruje prach.
Slúži na pripojenie terapeutického prístroja k sieťovému
zariadeniu.
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3 Popis výrobku

Č.
9

OZNAČENIE
Napájacia jednotka
so spojovacím káblom

10

Aretačné otvory

11

Sieťový kábel
Otvor na vloženie
karty SD

12

POPIS
Slúži na napájanie terapeutického prístroja. Slúži na
pripojenie napájacej jednotky k terapeutickému prístroju.
Slúžia na uloženie modulu a jeho upevnenie na
terapeutickom prístroji.
Slúži na pripojenie napájacej jednotky k zásuvke.
Slúži na vloženie karty SD. Symbol na displeji označuje
komunikáciu karty SD s terapeutickým prístrojom.
Slúži na dvojbodové spojenie s počítačom, v ktorom je
nainštalovaný softvér prismaTS. Je možné vykonávať
nastavenia terapeutického prístroja, ako aj načítať údaje.
Slúži na zapnutie a vypnutie terapeutického prístroja.
Slúži na prepnutie terapeutického prístroja do
pohotovostného režimu.
Slúži na spustenie a zastavenie terapie.
Slúži na spojenie terapeutického prístroja a dýchacej
masky.

13

Prípojka micro USB

14

Vypínač

15

Dýchacia hadica

16

Prípojka vyhrievania
hadice

Prípojka elektrického napájania pre vyhrievateľnú hadicu.

17

Výstup prístroja

Prípojka pre dýchaciu hadicu, prostredníctvom ktorej je
pacientovi dodávaný vzduch na dýchanie.

3.2 Displej
Zobrazenia na displeji závisia od aktuálneho stavu terapeutického prístroja:
•

Pohotovostný režim (terapia neprebieha)
Počas prvých 30 sekúnd sa zobrazujú prevádzkové hodiny terapeutického prístroja
od začiatku terapie. Potom sa displej prístroja automaticky prepne na úvodnú
obrazovku.
Na úvodnej obrazovke sa zobrazujú hodiny a čas budenia, ak je nastavený budík
(pozri „3.2 Displej“, strana 14).
Je možné vykonávať nastavenia terapeutického prístroja (pozri „6 Nastavenia
v ponuke“, strana 40).

•

Režim Therapy (terapia prebieha)

14
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Prebieha terapia (pozri „3.2.2 Displej v režime Therapy“, strana 16).
Môžete vykonať test masky a spustiť pomôcku na zaspanie softSTART
(pozri „5 Obsluha“, strana 25).

3 Popis výrobku

•

Režim Energy saving (Šetrenie energie).
Terapeutický prístroj je napájaný veľmi nízkou hladinou prúdu, na displeji sa nič
nezobrazuje. Stlačením vypínača
môžete prístroj prepnúť späť na
pohotovostný režim.

3.2.1 Displej v pohotovostnom režime (úvodná obrazovka)

1
5

2

3
4
Č.
1
2
3
4
5

OZNAČENIE
POPIS
Tlačidlo informačnej ponuky Slúži na otvorenie informačnej ponuky.
Budík je zapnutý.
Budík s časom budenia
Zobrazuje nastavený čas budenia.
Tlačidlo ponuky
Slúži na otvorenie ponuky nastavenia.
Tlačidlo stlmenia displeja
Slúži na stlmenie displeja.
Hodiny
Zobrazujú aktuálny čas.

WM 67859b 01/2019

SK

| 15

3 Popis výrobku

3.2.2 Displej v režime Therapy

1

2
3
4

8

9

5

7
OZNAČENIE
Hodiny

2

Symbol karty SD

3

Tlačidlo informácií

4

Budík s časom budenia

5

Tlačidlo softSTART

6

Symbol stavu dychu
Symbol stavu masky s
indikáciou netesnosti

7

8

16
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POPIS
Zobrazujú aktuálny čas.
Karta SD sa nachádza vo vnútri terapeutického
prístroja.
Slúži na otvorenie obrazovky s detailnými
informáciami o aktuálne prebiehajúcej terapii.
Budík je zapnutý.
Zobrazuje nastavený čas budenia.
Slúži na zapnutie alebo vypnutie funkcie
softSTART.
Zobrazuje zostávajúci čas funkcie.
Ak je funkcia softSTART vypnutá, zobrazuje sa
nastavené trvanie funkcie softSTART.
Ak tlačidlo funkcie softSTART nie je k dispozícii,
znamená to, že lekár alebo odborný predajca túto
funkciu zablokoval.
Zobrazuje aktuálny stav dychu.
Zobrazuje, ako dobre dýchacia maska prilieha.

Zobrazuje, že zvlhčovač vzduchu na dýchanie je
Tlačidlo zvlhčovača vzduchu pripojený a zapnutý.
na dýchanie
Zobrazuje nastavený stupeň zvlhčovania
zvlhčovača vzduchu na dýchanie.

WM 67859b 01/2019

Č.
1

6

3 Popis výrobku

Č.
9

OZNAČENIE
POPIS
Funkčné tlačidlá zvlhčovača Slúžia na zvýšenie alebo zníženie stupňa
vzduchu na dýchanie
zvlhčovania.

3.2.3 Symboly na displeji
SYMBOL

POPIS
Antibakteriálny filter je pripojený a aktivovaný.
Ak sa symbol zobrazuje, hoci nepoužívate antibakteriálny filter, obráťte
sa na odborného predajcu.
Je potrebná výmena vzduchového filtra. (Symbol sa zobrazuje len vtedy,
ak odborný predajca aktivoval upozornenie na potrebu výmeny
vzduchového filtra).
Je potrebné vykonanie údržby (symbol sa zobrazuje len vtedy, ak je
aktivovaná funkcia údržby).
Prípojka USB

Modul prismaCONNECT je pripojený
Modul prismaPSG je pripojený (zelený symbol)
Žiadne spojenie s modulom prismaPSG (sivý symbol)
Je vytvorené sieťové pripojenie (zelený symbol)

Nie je vytvorené sieťové pripojenie (sivý symbol)
Karta SD je vložená v otvore na vloženie karty SD.
Symbol bliká: Na kartu SD sa ukladajú údaje alebo sa z nej načítavajú.
Zvlhčovač vzduchu na dýchanie je pripojený a vypnutý.
WM 67859b 01/2019

SK

| 17

3 Popis výrobku

SYMBOL

POPIS
Zvlhčovač vzduchu na dýchanie je pripojený a zapnutý.
Zobrazuje sa nastavený stupeň zvlhčovania.
Výber stupňov zvlhčovania 1 – 7 môže obmedziť lekár.
Zvlhčovač vzduchu na dýchanie je pripojený a nie je v ňom voda.
Budík je zapnutý.
Ak sa nezobrazuje žiadny symbol budíka: Budík je vypnutý.
Zobrazuje stav dychu:
• Šípka nahor: nádych
• Šípka nadol: výdych
• Zelená šípka: spontánne dýchanie
• Oranžová šípka: podporované dýchanie
Apnoe
Maska prilieha dobre, žiadne netesnosti.
Maska neprilieha dostatočne, veľké netesnosti, nie je zaručená účinnosť
terapie.
Zobrazuje priemer hadice v mm.
Označuje, v ktorej úrovni ponuky sa nachádzate:
Čím viac zelených bodov sa zobrazuje, tým hlbšie sa nachádzate
v štruktúre ponuky.

Okno alarmov
Spustil sa alarm s nízkou prioritou.
Pozastavenie alarmu na 2 minúty.

Akustický signál pre alarm je stíšený (oranžový symbol).

18
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Zobrazuje, že akustický signál pre alarm možno stíšiť (čierny symbol).

3 Popis výrobku

3.3 Príslušenstvo
1
2
3

4
5
8

7
6
Č.
1
2
3
4
5
WM 67859b 01/2019

6

OZNAČENIE
Zvlhčovač vzduchu na
dýchanie

POPIS
Slúži na zvlhčovanie vzduchu na dýchanie.

Filtruje nasatý vzduch na dýchanie a zabraňuje vniknutiu
poletujúceho prachu, peľu a spór húb.
Prevádzkuje prístroj prostredníctvom zásuvky
Striedač
s jednosmerným prúdom
(12 V/24 V).
Dýchacia hadica
Slúži na spojenie terapeutického prístroja a dýchacej
s priemerom 15 mm
masky.
Zabezpečuje spojenie terapeutického prístroja a počítača
Komunikačný modul
alebo modulu PSG.
Signalizačný modul SpO2 Zabezpečuje spojenie terapeutického prístroja so
a modul na privolanie
systémom signalizačného zariadenia a zaznamenáva
sestričky
údaje o SPO2 a tepovej frekvencii.

Filter peľu

SK
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3 Popis výrobku
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OZNAČENIE

7

Modul PSG

8

Vyhrievateľná hadica

POPIS
Slúži na premenu digitálnych signálov terapeutického
prístroja na analógové údaje. Používa sa v spánkových
laboratóriách.
Zabraňuje kondenzácii v dýchacej hadici.

WM 67859b 01/2019

Č.

4 Príprava

4 Príprava
4.1 Inštalácia terapeutického prístroja

Vecné škody v dôsledku prehriatia!
Príliš vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie terapeutického prístroja a jeho
poškodenie.
⇒ Terapeutický prístroj a napájaciu jednotku nezakrývajte textíliami (napr.
prikrývkou).
⇒ Terapeutický prístroj neprevádzkujte v blízkosti vykurovacieho systému.
⇒ Terapeutický prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
⇒ Terapeutický prístroj neprevádzkujte, keď je uložený v prepravnej taške.
1. Terapeutický prístroj postavte na rovnú plochu (napr. na nočný stolík).
2. Oblasť nasávania terapeutického prístroja ničím neblokujte.
3. Neustále musí byť umožnený prístup k zástrčke a zásuvke.
4. Z terapeutického prístroja stiahnite ochrannú fóliu.

4.2 Pripojenie napájania

Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom pri
pripojení nesprávnej napájacej jednotky k napájaniu!
Napájacia jednotka obsahuje bezpečnostné zariadenie proti zásahu elektrickým
prúdom. Používanie neoriginálnej napájacej jednotky môže viesť k zraneniu obsluhy a
pacienta.
⇒ Prístroj používajte len s napájacou jednotkou podľa odporúčaní výrobcu
pripojenou k napájaniu.

WM 67859b 01/2019
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4 Príprava

1. Pripojte sieťový kábel k napájacej jednotke.
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2. Voľný konektor spojovacieho kábla napájacej jednotky zapojte do prípojky na
napájanie na terapeutickom prístroji. Pritom dbajte na správnu polohu konektora.

4 Príprava

Ak chcete používať terapeutický prístroj s napätím 12 V alebo 24 V, pripojte
k prístroju voliteľný striedač WM 24616 (12 V) alebo WM 24617 (24 V).
3. Voľný koniec sieťového kábla zapojte do zásuvky.
V napájacej jednotke sa automaticky nastaví sieťové napätie (110 V alebo 240 V).
Kontrolka LED na napájacej jednotke svieti nazeleno.
Ak chcete odpojiť terapeutický prístroj od napájania, stlačte háčik na zástrčke a
vytiahnite ju.
Neťahajte za sieťový kábel.

4.2.1 Pripojenie dýchacej hadice

Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku kontaminovaného alebo infikovaného
hadicového systému pacienta!
Kontaminovaný alebo infikovaný hadicový systém pacienta v dôsledku chýbajúcej
alebo nesprávne vykonanej hygienickej prípravy môže preniesť kontamináciu alebo
infekciu na ďalšieho pacienta a poškodiť jeho zdravotný stav.
⇒ Jednorazové hadicové systémy nepripravujte na opätovné použitie.
⇒ Používajte antibakteriálny filter.
⇒ Hadicové systémy určené na opätovné použitie správne hygienicky ošetrite
(pozri „7.4 Hygienická príprava dýchacej hadice“, strana 47).

1. Pripojte dýchaciu hadicu na výstup prístroja.
WM 67859b 01/2019

SK

| 23

4 Príprava

Nebezpečenstvo udusenia v dôsledku použitia nosovo-ústnej masky bez
vydychovacieho systému!
V prípade použitia nosovo-ústnej masky bez integrovaného vydychovacieho systému
môže koncentrácia CO2 narásť do kritických hodnôt a ohroziť pacienta.
⇒ Ak nie je vydychovací systém integrovaný, používajte nosovo-ústnu masku
v spojení s externým vydychovacím systémom.
⇒ Dodržiavajte návod na použitie vydychovacieho systému.
2. Ak systém nie je integrovaný: Zapojte externý vydychovací systém medzi dýchaciu
masku a dýchaciu hadicu (pozri návod na použitie dýchacej masky a
vydychovacieho systému).

Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku nesprávneho vedenia dýchacej hadice!
Nesprávne vedenie dýchacej hadice môže spôsobiť zranenie pacienta.
⇒ Dýchaciu hadicu nikdy nedávajte pacientovi okolo hrdla.
⇒ Na pripevnenie dýchacej hadice nepoužívajte žiadne malé diely, ktoré by pacient
mohol prehltnúť.
⇒ Dbajte, aby dýchacia hadica nebola pricviknutá.
3. Pripojte dýchaciu hadicu k maske.
Správne uloženie a orientácia masky na tvári pacienta sú nevyhnutné na riadnu
prevádzku prístroja.
4. Skontrolujte, či je v terapeutickom prístroji nastavený používaný priemer hadice
(pozri „6.2 Nastavenie parametrov príslušenstva“, strana 41).
5. Nasaďte pacientovi dýchaciu masku (pozri návod na použitie dýchacej masky).
6. Spustite terapiu (pozri „5.4 Spustenie terapie“, strana 27).
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7. Ak chcete skontrolovať priliehanie masky, vykonajte test masky (pozri „5.6
Vykonanie testu masky“, strana 29).

5 Obsluha

5 Obsluha
5.1 Navigácia v ponuke
Všetky nastavenia v rámci ponuky môžete vykonať prostredníctvom displeja. Stačí
stlačiť požadované pole na displeji.
TLAČIDLO

POPIS FUNKCIÍ
Prechod na predchádzajúcu obrazovku
Prechod na nasledujúcu obrazovku
Výber hodnôt:
• Ak môžu byť parametru priradené presne 2 hodnoty
(napr. zap./vyp.): stlačte tlačidlo.
Hodnota sa prepne.
• Ak môžu byť parametru priradené rôzne hodnoty, tlačidlo
podržte a vyberte hodnotu zo zoznamu.
Zvýšenie alebo zníženie hodnoty
Potvrdenie hodnoty
Zrušenie hodnoty
Návrat na úvodnú obrazovku (pohotovostný režim alebo režim
Terapia)

5.2 Zapnutie terapeutického prístroja
5.2.1 Prvé zapnutie terapeutického prístroja
Pred prvou terapiou musíte terapeutický prístroj nakonfigurovať. Ak to nevykonal váš
odborný predajca, vykonajte nastavenia sami.

WM 67859b 01/2019

Vecné škody v dôsledku prerušenia napájania počas konfigurácie!
V prípade predčasného prerušenia napájania sa konfigurácia nevykoná správne.
⇒ Terapeutický prístroj nechajte počas konfigurácie zapojený v napájaní.
⇒ Napájanie prerušte až vtedy, keď sa zobrazí hlásenie Configuration was
successful (Konfigurácia prebehla úspešne).
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5 Obsluha

1. Zapojte napájanie (pozri „4.2 Pripojenie napájania“, strana 21).
2. Vyberte jazyk.

3. Pomocou tlačidiel so šípkami

a

vyberte časové pásmo.

4. Nastavenie hodín:
• Výber letného
alebo zimného času
: Kliknite na symbol so sivým
pozadím a vyberte želanú položku. Pozadie bude zelené, ak je nastavenie aktívne.
•

Pomocou tlačidiel so šípkami vpravo nastavte minúty.

•

Výber formátu hodín: 24-hodinový (00:00 až 24:00) alebo 12-hodinový (00:00 až
12:00) formát
.

Ak ste od odborného predajcu dostali kartu SD s konfiguráciou, vložte ju do
terapeutického prístroja (pozri „5.11.1 Vloženie karty SD“, strana 37). Nastavenia sa
automaticky načítajú do terapeutického prístroja.
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5. Nastavený čas potvrďte tlačidlom

5 Obsluha

5.2.2 Bežné zapínanie terapeutického prístroja
Terapeutický prístroj môže byť zapnutý v jednom z 3 režimov:
•

Pohotovostný režim (terapia neprebieha)

•

Režim Therapy (terapia prebieha)

•

Režim Energy saving (na šetrenie energie počas dňa, displej je vypnutý)

1. Ak chcete prepnúť terapeutický prístroj do pohotovostného režimu, zapojte
napájanie (pozri „4.2 Pripojenie napájania“, strana 21).
2. Ak je displej naďalej vypnutý, znamená to, že terapeutický prístroj je v režime
Energy saving (Šetrenie energie): Stlačte vypínač
.
Po zapnutí sa na 30 sekúnd zobrazia prevádzkové hodiny špecifické pre daného
pacienta.

5.3 Vypnutie terapeutického prístroja
1. Ak chcete počas dňa šetriť energiu, podržte vypínač
stlačený 3 sekundy.
alebo
Ak je funkcia automatického šetrenia energie aktivovaná: Terapeutický prístroj sa
po 15 minútach od posledného úkonu obsluhy automaticky prepne do režimu
Energy saving (Šetrenie energie).
Funkciu automatického šetrenia energie môžete aktivovať v ponuke Main Menu |
Device | Energy saving (pozri „6.4 Nastavenie parametrov prístroja“, strana 43).

5.4 Spustenie terapie
1. Pripojte diely (pozri „6.1 Nastavenie parametrov pohodlia“, strana 40).
2. Zapojte napájanie (pozri „4.2 Pripojenie napájania“, strana 21).
3. Ak je displej naďalej vypnutý, znamená to, že terapeutický prístroj je v režime
Energy saving (Šetrenie energie): Stlačte vypínač
.
Terapeutický prístroj sa prepne do pohotovostného režimu.
4. Stlačte vypínač
.
alebo
Ak je funkcia autoSTART-STOP (Automatické spustenie – zastavenie) aktivovaná:
dýchajte cez masku.
Funkciu autoSTART-STOP (Automatické spustenie – zastavenie) môžete aktivovať
v ponuke Main Menu | Comfort | autoSTART-STOP (pozri „6.1 Nastavenie
parametrov pohodlia“, strana 40).
Terapia sa spustí.
Zobrazí sa úvodná obrazovka režimu Therapy (Terapia).
WM 67859b 01/2019
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5 Obsluha

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o svojej terapii: Stlačte tlačidlo
informácií
.

Na zabezpečenie vášho nerušeného spánku sa displej po 30 sekundách vypne.
Terapia bude naďalej normálne spustená. Keď displej stlačíte, úvodná obrazovka sa
prepne späť do režimu Therapy (Terapia).

5.5 Ukončenie terapie

28

| SK

Funkciu autoSTART-STOP (Automatické spustenie – zastavenie) môžete aktivovať
v ponuke Main Menu | Comfort | autoSTART-STOP (pozri „6.1 Nastavenie parametrov
pohodlia“, strana 40).
Na krátku chvíľu sa zobrazia údaje o terapii za posledný časový úsek terapie, ak lekár
alebo odborný predajca zapol túto funkciu. V opačnom prípade sa zobrazí len trvanie
používania.

WM 67859b 01/2019

1. Stlačte vypínač
.
alebo
Ak je funkcia autoSTART-STOP (Automatické spustenie – zastavenie) aktivovaná:
zložte si dýchaciu masku.
Terapia sa po 5 sekundách automaticky ukončí.

5 Obsluha

Čím viac zelených znakov začiarknutia sa zobrazí (najviac 3), tým lepší je výsledok.
Ak počas noci terapiu predčasne ukončíte, môžete pomocou tlačidla stlmenia
displeja na úvodnej obrazovke
displej stlmiť, aby ste mohli pokračovať
v nerušenom spánku.
Terapeutický prístroj bude aj naďalej napájaný a budík bude fungovať. Keď sa
dotknete displeja, úvodná obrazovka sa prepne späť do pohotovostného režimu.

5.6 Vykonanie testu masky
Terapeutický prístroj je vybavený funkciou testu masky. Pred začiatkom terapie môžete
vykonať test masky, aby ste znížili riziko netesností a skontrolovali správne priliehanie
masky aj pri vyššom tlaku.
Predpoklad
•

Funkciu testu masky musí aktivovať lekár alebo odborný predajca.

•

Terapeutický prístroj je v Therapy (Terapia).

1. Stlačte tlačidlo

.

2. Ak chcete spustiť test masky, stlačte tlačidlo testu masky
Zobrazí sa zostávajúci čas v sekundách.

.

3. Kontrola tesnosti masky pomocou zobrazenia na displeji:
SYMBOL

VÝZNAM
Maska prilieha dobre, žiadne netesnosti.
Maska neprilieha dostatočne, veľké netesnosti, nie je zaručená
účinnosť terapie.
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4. V prípade potreby: Upravte popruhy masky.
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5. Počkajte, kým sa test masky v terapeutickom prístroji automaticky po
30 sekundách nedokončí.
alebo
Ak chcete test masky predčasne ukončiť, stlačte tlačidlo testu masky

.

Keď počas testu masky zapnete funkciu softSTART, test masky sa automaticky vypne.

5.7 Zapnutie/vypnutie funkcie softSTART
Pomocou funkcie softSTART si počas fázy zaspávania ľahšie zvyknete na tlak respirácie.
Môžete nastaviť tlak, ktorý sa líši od predpísaného terapeutického tlaku. Pri zapnutí sa
v terapeutickom prístroji nastaví tento tlak funkcie softSTART. Potom bude tlak počas
zadaného času pomaly stúpať alebo po uplynutí zadaného času klesne (maximálne
45 minút) na terapeutickú hladinu.
Táto funkcia je určená pre pacientov, pre ktorých je vysoký alebo nízky tlak v bdelom
stave nepríjemný, a nemôžu zaspať.
Predpoklad
•

Funkciu softSTART musí aktivovať lekár alebo odborný predajca.

•

Je nastavený tlak funkcie softSTART (pozri „6.1 Nastavenie parametrov pohodlia“,
strana 40).

1. Spustite terapiu (pozri „5.4 Spustenie terapie“, strana 27).
2. Ak bola funkcia softSTART aktívna počas poslednej terapie: funkcia softSTART sa
pri začiatku terapie spustí automaticky.
alebo
Stlačením tlačidla funkcie softSTART
zapnite funkciu softSTART.
Zobrazí sa zostávajúci čas v minútach.
3. Stlačením tlačidla funkcie softSTART
vypnite funkciu softSTART.
Zobrazí sa nastavený čas funkcie softSTART v minútach.
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Spustenú funkciu softSTART test masky len preruší a po jeho dokončení sa funkcia
znova spustí.

5 Obsluha

5.8 Nastavenie zvlhčovača vzduchu na dýchanie
5.8.1 Zapnutie zvlhčovača vzduchu na dýchanie
Zvlhčovač vzduchu na dýchanie sa automaticky zapne, keď spustíte terapiu
(pozri „5.4 Spustenie terapie“, strana 27).
Zvlhčovač môžete predhriať, aby voda v zvlhčovači vzduchu na dýchanie mala
požadovaný stupeň teploty už na začiatku terapie. Dbajte na to, aby sa zvlhčovač
vzduchu na dýchanie po 30 minútach predhrievania automaticky vypol.
Predpoklad
•

Terapeutický prístroj je v pohotovostnom režime.

•

Zvlhčovač vzduchu na dýchanie je naplnený vodou.

•

Zvlhčovač vzduchu na dýchanie je pripojený.
Tlačidlo zvlhčovača je sivé
.

1. Stlačte tlačidlo zvlhčovača

.

5.8.2 Vypnutie zvlhčovača vzduchu na dýchanie
Zvlhčovač vzduchu na dýchanie sa automaticky vypne, keď ukončíte terapiu
(pozri „5.5 Ukončenie terapie“, strana 28).
Zvlhčovač vzduchu na dýchanie môžete vypnúť aj počas terapie.
Predpoklad

WM 67859b 01/2019

•

Terapeutický prístroj je v Therapy (Terapia).

•

Zvlhčovač vzduchu na dýchanie je pripojený k terapeutickému prístroju.

•

Zvlhčovač vzduchu na dýchanie je zapnutý.
Tlačidlo zvlhčovača je zelené
.
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1. Stlačte tlačidlo zvlhčovača

.

Ak už v zvlhčovači vzduchu na dýchanie nie je žiadna voda, zvlhčovač vzduchu na
dýchanie sa automaticky vypne. Tlačidlo zvlhčovača je oranžové
.

5.8.3 Nastavenie stupňa zvlhčovania
Predpoklad
•

Terapeutický prístroj je v pohotovostnom režime alebo v režime Therapy
(Terapia).

•

Zvlhčovač vzduchu na dýchanie je naplnený vodou.

•

Zvlhčovač vzduchu na dýchanie je pripojený k terapeutickému prístroju.

•

Zvlhčovač vzduchu na dýchanie je zapnutý.
Tlačidlo zvlhčovača je zelené a zobrazuje sa stupeň zvlhčovania
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alebo

môžete zvýšiť alebo znížiť stupeň zvlhčovania.
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1. Pomocou tlačidiel

.

5 Obsluha

K dispozícii sú stupne zvlhčovania 1 – 7. To, aké nastavenie je pre vás vhodné, závisí
od teploty v miestnosti a vlhkosti vzduchu. Štandardné nastavenie stupňa
zvlhčovania je 4. Ak máte ráno suché dýchacie cesty, je nastavený príliš nízky stupeň
vyhrievania. Ak je ráno v dýchacej hadici usadená kondenzácia, je nastavený príliš
vysoký stupeň vyhrievania.
Výber stupňov zvlhčovania 1 – 7 môže obmedziť lekár.
Ak chcete znížiť kondenzáciu v dýchacej hadici, odporúča sa používať vyhrievanie
hadice.

5.9 Nastavenie budíka
5.9.1 Nastavenie času budenia a zapnutie budíka
Predpoklad
Terapeutický prístroj je v pohotovostnom režime.
1. Stlačte hodiny na úvodnej obrazovke.
alebo
Stlačte tlačidlo ponuky
.
2. Stlačte pole Time

(Čas).

3. Stlačte pole Wake-up time (Čas budenia).
4. Ak chcete zapnúť budík, stlačte tlačidlo budíka

.

5. Ak chcete nastaviť čas budenia, pomocou tlačidiel so šípkami vľavo nastavte hodiny
a pomocou tlačidiel so šípkami vpravo nastavte minúty.
6. Nastavenie potvrďte tlačidlom

.

7. Ak chcete prejsť späť na úvodnú obrazovku, stlačte tlačidlo Domov

.

WM 67859b 01/2019
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5.9.2 Vypnutie budíka
Predpoklad
Budík zvoní.
1. Ak chcete opätovné zvonenie budíka posunúť o 5 minút, stlačte tlačidlo Pause
(Pozastaviť).
2. Ak chcete budík v daný deň úplne vypnúť, stlačte pole Off (Vyp.).
V nasledujúci deň bude budík opäť zvoniť v nastavený čas budenia.

5.9.3 Deaktivácia budíka
Predpoklad
•

Terapeutický prístroj je v pohotovostnom režime.

•

Budík je zapnutý (pozri „5.9.1 Nastavenie času budenia a zapnutie budíka“,
strana 33).

1. Stlačte hodiny na úvodnej obrazovke.
alebo
Stlačte tlačidlo ponuky
.
2. Stlačte pole Time

(Čas).

3. Stlačte pole Wake-up time (Čas budenia).
4. Stlačte tlačidlo budíka

.

5. Nastavenie potvrďte tlačidlom

.

6. Ak chcete prejsť späť na úvodnú obrazovku, stlačte tlačidlo Domov

.

5.10 Načítanie údajov o terapii a informácií o prístroji
V informačnej ponuke môžete zobraziť informácie o terapii (trvanie používania,
priliehanie masky, kvalita terapie) za voliteľné časové obdobie a všeobecné informácie
o prístroji a sieti.
Predpoklad
Terapeutický prístroj je v pohotovostnom režime.
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1. Stlačte tlačidlo informácií

5 Obsluha

2. V prípade potreby: Ak si chcete pozrieť údaje o terapii za inú noc ako poslednú,
vyberte príslušný dátum zo zoznamu
.

3. V prípade potreby: Ak si chcete pozrieť širšie časové rozpätie, prejdite na druhú
obrazovku
.
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4. Vyberte príslušné časové rozpätie.
5. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo so šípkou

.

6. V prípade potreby uložte všetky údaje na kartu SD (pozri „Manuálne uloženie
údajov o terapii“, strana 38).
7. Ak si chcete pozrieť informácie o prístroji, pomocou tlačidiel so šípkami
prejdite na ďalšiu obrazovku.
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8. Ak chcete zatvoriť informačnú ponuku, stlačte tlačidlo Domov

a

5 Obsluha

5.11 Používanie karty SD
Karta SD nie je nevyhnutne potrebná na používanie terapeutického prístroja. Údaje
o terapii a nastavenia sa ukladajú interne do prístroja.

Strata údajov v dôsledku nesprávnej karty SD!
V prípade kariet SD, ktoré neboli dodané výrobcom, môže byť ich funkčnosť
obmedzená alebo môže dôjsť k strate údajov.
⇒ Používajte len karty SD od značkových výrobcov, ktoré spĺňajú parametre
(pozri „13.1 Technické údaje“, strana 54).
Kartu SD nepoužívajte na cudzie súbory.

5.11.1 Vloženie karty SD
Predpoklad
Terapeutický prístroj je v pohotovostnom režime.
1. Otvorte kryt otvoru na vloženie karty SD.

2. Vsuňte kartu SD do otvoru na vloženie karty SD tak, aby počuteľne zacvakla na
miesto.
Pritom dávajte pozor na nasledovné: Zrezaný roh karty SD musí pri vsúvaní
smerovať nahor a smerom do prístroja.
3. Zatvorte kryt otvoru na vloženie karty SD.
WM 67859b 01/2019
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5.11.2 Uloženie údajov o terapii na kartu SD

Strata údajov pri prerušení napájania!
Ak dôjde počas ukladania údajov k odpojeniu terapeutického prístroja od napájania,
hrozí strata údajov.
⇒ Terapeutický prístroj nechajte počas ukladania údajov (symbol karty SD
bliká)
zapojený v napájaní.

Automatické ukladanie
Terapeutický prístroj ukladá údaje o terapii automaticky v týchto situáciách:
•

Vždy, keď ukončíte terapiu.

•

Vždy, keď vložíte kartu SD. Kartu SD vkladajte, len keď je prístroj
v pohotovostnom režime.

•

Po prerušení ukladania, keď terapeutický prístroj opäť pripojíte k napájaniu.

Manuálne uloženie údajov o terapii
Predpoklad
•

Karta SD sa nachádza vo vnútri terapeutického prístroja (pozri „5.11.1 Vloženie
karty SD“, strana 37).

•

Je otvorená informačná ponuka s údajmi o terapii za požadované časové obdobie
(pozri „5.10 Načítanie údajov o terapii a informácií o prístroji“, strana 34).

1. Ak chcete uložiť všetky údaje o terapii na kartu SD, stlačte tlačidlo karty SD

.

2. Stlačte pole Save all data (Uložiť všetky údaje) a nastavenie potvrďte stlačením
poľa Ok.

5.11.3 Vybratie karty SD
Predpoklad
•

Terapeutický prístroj je v pohotovostnom režime.

•

Symbol karty SD

už nebliká.

1. Otvorte kryt otvoru na vloženie karty SD.
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2. Krátko zatlačte na kartu SD.
Karta SD sa o kúsok vysunie.

5 Obsluha

3. Vyberte kartu SD.
4. Zatvorte kryt otvoru na vloženie karty SD.

5.11.4 Nastavenie prístroja pomocou karty SD
Prístroj môžete nastaviť pomocou karty SD, ktorú vám dodal váš lekár alebo odborný
predajca.
Predpoklad
Terapeutický prístroj je v pohotovostnom režime.
1. Vložte kartu SD s uloženými nastaveniami prístroja (pozri „5.11.1 Vloženie karty
SD“, strana 37)
Na displeji sa zobrazí hlásenie Configuration via SD card was successful
(Konfigurácia prostredníctvom karty SD prebehla úspešne). Môžete pokračovať
v terapii s novými nastaveniami.
Ak nové nastavenia nie sú vhodné pre váš prístroj alebo ich nebolo možné načítať,
na displeji sa zobrazí hlásenie Configuration via SD card has failed
(Konfigurácia prostredníctvom karty SD zlyhala). Obráťte sa na odborného
predajcu a požiadajte ho o nové nastavenia.

WM 67859b 01/2019
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6 Nastavenia v ponuke
V ponuke nastavenia môžete vykonať nastavenia parametrov pohodlia, príslušenstva a
času, keď sa terapeutický prístroj nachádza v pohotovostnom režime.

6.1 Nastavenie parametrov pohodlia
Parametre pohodlia uľahčujú pacientovi manipuláciu s terapeutickým prístrojom a
jeho dielmi a zabezpečujú príjemný priebeh terapie.
Predpoklad
Terapeutický prístroj je v pohotovostnom režime.
1. Stlačte tlačidlo ponuky

.

2. Stlačte pole Comfort

(Pohodlie).

3. Vykonajte požadované nastavenia a potvrďte ich.
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NASTAVITEĽNÉ
HODNOTY

autoSTARTSTOP
(Automatické
spustenie –
zastavenie)

On (Zap.)
Off (Vyp.)

Mask test
pressure (Tlak
počas testu
masky)

8 hPa – 20 hPa
(závisí od
nastaveného
terapeutického
tlaku)

softSTART
pressure (Tlak
funkcie
softSTART)

V prírastkoch po
0,5 v rámci
rozpätia
stanoveného
lekárom alebo
odborným
predajcom (napr.
minimálne 4 hPa
až 8 hPa)

POPIS
Tu môžete zapnúť alebo vypnúť automatické
spustenie a zastavenie funkcie autoSTART-STOP.
Pri zapnutom automatickom spustení a zastavení
môžete terapeutický prístroj zapnúť jedným úkonom
dychu. Ak nie je počas 5 sekúnd prítomný žiadny tlak
(napr. ak pacient nemá nasadenú masku),
terapeutický prístroj sa automaticky vypne.
Tu môžete nastaviť, pri akom tlaku sa vykoná test
masky (pozri „5.6 Vykonanie testu masky“,
strana 29).
K netesnostiam v dôsledku nesprávne priliehajúcej
masky často dochádza až pri vyššom tlaku.
Pomocou funkcie softSTART si počas fázy zaspávania
ľahšie zvyknete na tlak respirácie.
Tu môžete nastaviť požadovaný tlak funkcie
softSTART.
Ak táto funkcia nie je k dispozícii, musí ju zapnúť lekár
alebo odborný predajca.
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PARAMETER

softSTART
time (Čas
funkcie
softSTART)

softPAP

NASTAVITEĽNÉ
HODNOTY
V 5-minútových
prírastkoch v rámci
rozpätia
stanoveného
lekárom alebo
odborným
predajcom (napr.
5 min. až
maximálne
45 min.)

Off (Vyp.)
1
2
3

POPIS

Tu môžete nastaviť čas, počas ktorého bude tlak
respirácie stúpať v rámci funkcie softSTART na
terapeutický tlak.
Ak táto funkcia nie je k dispozícii, musí ju zapnúť lekár
alebo odborný predajca.

Stupne 1 a 2 podpory dýchania softPAP sú určené pre
pacientov, pre ktorých je vydychovanie proti vysokému
tlaku nepríjemné. Podpora dýchania včas zníži tlak pri
prechode do výdychu, vďaka čomu môžete ľahšie
vydýchnuť.
Stupeň 3 je vhodný pre pacientov, ktorí pri nízkom
tlaku pociťujú dýchavičnosť. Počas nádychu sa tlak
o niečo zvýši.
Tu môžete nastaviť stupeň podpory dýchania softPAP
alebo ju vypnúť, ak funkciu ďalej nechcete používať.
• Stupeň 1: slabá podpora dýchania
• Stupeň 2: normálna podpora dýchania
• Stupeň 3: podpora dýchania s uľahčením nádychu
Táto funkcia je k dispozícii len v režime CPAP a APAP.
Ak táto funkcia nie je k dispozícii ani v týchto
režimoch, musí ju zapnúť lekár alebo odborný
predajca.

6.2 Nastavenie parametrov príslušenstva
V parametroch príslušenstva môžete nastaviť používanie príslušenstva.
Predpoklad
Terapeutický prístroj je v pohotovostnom režime.
1. Stlačte tlačidlo ponuky
2. Stlačte pole Accessories

.
(Príslušenstvo).

3. Vykonajte požadované nastavenia a potvrďte ich.
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PARAMETER
Tube type (Typ
hadice)
Change air filter
(Výmena
vzduchového
filtra)

NASTAVITEĽNÉ
POPIS
HODNOTY
Tu môžete zvoliť priemer použitého typu hadice. Ak
15 mm
táto funkcia nie je k dispozícii, musí ju zapnúť lekár
19 – 22 mm
alebo odborný predajca.
Changed
(Vymenený)
Cancel
(Zrušiť)

Tu môžete zadať, či ste vymenili vzduchový filter. Na
použitie tejto funkcie musí odborný predajca aktivovať
pamäť vzduchového filtra.

6.3 Nastavenie parametrov času
V parametroch času môžete nastaviť minúty aktuálneho času, časové pásmo a
požadovaný čas budenia.
Predpoklad
Terapeutický prístroj je v pohotovostnom režime.
1. Stlačte tlačidlo ponuky
2. Stlačte pole Time

.
(Čas).

3. Vykonajte požadované nastavenia a potvrďte ich.

Time (Čas)

Time zone
(Časové pásmo)
Wake-up time
(Čas budenia)
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NASTAVITEĽNÉ
POPIS
HODNOTY
Tu môžete nastaviť aktuálny čas:
• Vyberte letný alebo zimný čas.
Zelené pozadie symbolu označuje, že je toto
nastavenie aktívne.
• Pomocou tlačidiel so šípkami vpravo nastavte
minúty.
• Nastavenie hodín: Vyberte iné časové pásmo.
• Výber formátu hodín:
24-hodinový (00:00 – 24:00)
12-hodinový (00:00 – 12:00)
Čas môžete nastaviť maximálne po posledné
ukončenie terapie.
UTC -12 až
UTC +12
00:00 – 12:00,
príp. 23:59

Tu môžete zvoliť požadované časové pásmo.
Tu môžete nastaviť požadovaný čas, kedy chcete, aby
vás budík zobudil (pozri „5.9.1 Nastavenie času
budenia a zapnutie budíka“, strana 33).
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6.4 Nastavenie parametrov prístroja
Prostredníctvom parametrov prístroja môžete ľubovoľne nastavovať okrem iného jas
displeja a hlasitosť zvukových signálov.
Predpoklad
Terapeutický prístroj je v pohotovostnom režime.
1. Stlačte tlačidlo ponuky
2. Stlačte pole Device

.
(Prístroj).

3. Vykonajte požadované nastavenia a potvrďte ich.
NASTAVITEĽNÉ
POPIS
HODNOTY
Tu môžete nastaviť jas displeja.
Display
1
• Stupeň 1: tmavý
brightness (Jas
2
• Stupeň 2: stredný
3
displeja)
• Stupeň 3: jasný
Tu môžete nastaviť, či sa má v prípade netesnosti
spustiť alarm. Vďaka tomu môžete počas noci upraviť
Leakage alert
priliehanie masky. Predídete tým vedľajším účinkom
Off (Vyp.)
(Alarm v prípade
alebo zníženiu kvality terapie v dôsledku výrazných
On (Zap.)
netesnosti)
netesností.
Ak táto funkcia nie je k dispozícii, musí ju zapnúť lekár
alebo odborný predajca.
Tu môžete zapnúť alebo vypnúť, či sa má terapeutický
prístroj automaticky po 15 minútach od ukončenia
Energy saving
terapie prepnúť do režimu Energy saving (Šetrenie
Off (Vyp.)
(Šetrenie
energie).
On (Zap.)
energie)
Ak bude terapeutický prístroj počas dňa v režime
Energy saving (Šetrenie energie), ušetríte spotrebu
prúdu.
Tu môžete nastaviť hlasitosť zvukového signálu pri
Off (Vyp.)
každom stlačení tlačidla, prípadne signál vypnúť.
Key tone volume
1
• Stupeň 1: tichý
(Hlasitosť tónu
2
•
Stupeň 2: stredný
tlačidiel)
3
• Stupeň 3: hlasný
Tu môžete nastaviť hlasitosť alarmu.
Alarm volume
1
• Stupeň 1: tichý
(Hlasitosť
2
• Stupeň 2: stredný
3
alarmu)
• Stupeň 3: hlasný
Tu môžete nastaviť hlasitosť tónu budíka.
Alarm clock
Off (Vyp.)
• Stupeň 1: tichý
volume
1
2
• Stupeň 2: stredný
(Hlasitosť
3
budíka)
• Stupeň 3: hlasný
PARAMETER
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7 Hygienická príprava

7 Hygienická príprava
7.1 Všeobecné pokyny
•

Tento výrobok môže obsahovať jednorazové položky. Jednorazové položky
sú určené len na jednorazové použitie. Používajte ich preto len jedenkrát a
nevykonávajte ich opätovnú prípravu. Opakovaná príprava jednorazových položiek
na použitie môže ohroziť funkčnosť a bezpečnosť výrobku a viesť k nepredvídateľným
reakciám v dôsledku zmeny zapríčinenej starnutím materiálu, zvýšenia krehkosti,
opotrebenia, tepelného zaťaženia, pôsobenia chemických procesov a pod.

•

Počas dezinfekcie používajte vhodné ochranné prostriedky.

•

Dodržiavajte návod na použitie používaného dezinfekčného prostriedku.

•

Dodržiavajte aj návody na použitie terapeutického prístroja, dielov a príslušenstva.

•

Terapeutický prístroj je po hygienickej príprave odborným predajcom pripravený na
opätovné použitie ďalším pacientom.

7.2 Lehoty na čistenie
ČINNOSŤ
Vyčistite terapeutický prístroj (pozri „7.3 Hygienická príprava
terapeutického prístroja“, strana 45)
Vyčistite dýchaciu hadicu (pozri „7.4 Hygienická príprava dýchacej
Týždenne
hadice“, strana 47)
Vyčistite zvlhčovač vzduchu na dýchanie
V klinickom prostredí: Vydezinfikujte zvlhčovač vzduchu na dýchanie
Vyčistite vzduchový filter (pozri „7.3.1 Čistenie vzduchového filtra
(sivý filter)“, strana 46)
Mesačne
Ak sa používa: Vymeňte filter peľu (voliteľné) (pozri „7.3.2 Výmena
voliteľného filtra peľu (biely filter)“, strana 46)
Každých 6 mesiacov Vymeňte vzduchový filter
Ročne
Vymeňte dýchaciu hadicu
Odstráňte vodný kameň zo zvlhčovača vzduchu na dýchanie
V klinickom prostredí: Vydezinfikujte dýchaciu hadicu
V prípade potreby
Z hygienických dôvodov: Vymeňte časti telesa zvlhčovača vzduchu
na dýchanie, ak sú v zlom stave (napr. vznik prasklín).
Ak sa terapeutický prístroj alebo zvlhčovač vzduchu na dýchanie
používal bez antibakteriálneho filtra: Pred opätovným použitím
Pri zmene pacienta
nechajte vykonať profesionálnu hygienickú prípravu. Terapeutický
prístroj odošlite odbornému predajcovi.
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7 Hygienická príprava

7.3 Hygienická príprava terapeutického prístroja

Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!
V dôsledku vniknutia kvapalín môže dôjsť k skratu a následnému zraneniu obsluhy a
poškodeniu terapeutického prístroja.
⇒ Pred hygienickou prípravou odpojte terapeutický prístroj od napájania.
⇒ Neponárajte terapeutický prístroj a diely do kvapalín.
⇒ Terapeutický prístroj a diely nepolievajte kvapalinami.
1. Vypnite terapeutický prístroj (pozri „5.3 Vypnutie terapeutického prístroja“,
strana 27).
2. Odpojte terapeutický prístroj od napájania.
3. Ak sa používa: Odstráňte zvlhčovač vzduchu na dýchanie.
4. Terapeutický prístroj a diely hygienicky pripravte podľa pokynov v tejto tabuľke:
DIEL
Teleso

Vysokolesklé
plochy na telese

Displej

Napájacia
jednotka
Sieťový
kábel

ČISTENIE
Utrite navlhko: použite
vodu alebo jemné
mydlo
Utrite navlhko: použite
vodu alebo jemné
mydlo, nepoužívajte
handričku
s mikrovláknom
Vyčistite nasucho:
nepoužívajte vodu,
jemné mydlo alebo
mikrovláknovú utierku
Utrite navlhko: použite
vodu alebo jemné
mydlo
Utrite navlhko: použite
vodu alebo jemné
mydlo

DEZINFEKCIA

STERILIZÁCIA

Utrite dezinfekčným
prostriedkom
(odporúčanie:
Nie je povolená
terralin® protect alebo
perform advanced
Alcohol EP)

5. Ak sa používa: Pripojte zvlhčovač vzduchu na dýchanie k terapeutickému prístroju.
6. Obnovte napájanie.
WM 67859b 01/2019

7. Vykonajte kontrolu funkčnosti (pozri „8 Kontrola funkčnosti“, strana 48).
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7.3.1 Čistenie vzduchového filtra (sivý filter)

1. Odstráňte vzduchový filter.
2. Vyčistite vzduchový filter pod tečúcou vodou.
3. Nechajte vzduchový filter vyschnúť.
4. Vložte vzduchový filter do držiaka.

7.3.2 Výmena voliteľného filtra peľu (biely filter)
1. Odstráňte vzduchový filter.

3. Do držiaka vložte nový filter peľu.
4. Vložte vzduchový filter do držiaka.
46
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2. Odstráňte filter peľu a zlikvidujte ho.

7 Hygienická príprava

7.4 Hygienická príprava dýchacej hadice

Vecné škody v dôsledku vniknutia kvapalín!
V dôsledku vniknutia kvapalín sa prístroj môže poškodiť.
⇒ Používajte len úplne vysušenú dýchaciu hadicu.
1. Odstráňte dýchaciu hadicu z terapeutického prístroja.
2. Dýchaciu hadicu hygienicky pripravte podľa pokynov v tejto tabuľke:
DIEL

ČISTENIE

DEZINFEKCIA
STERILIZÁCIA
Dezinfekcia ponorením
Teplou vodou a
Nie je povolená
Dýchacia hadica
(odporúčanie:
čistiacim prostriedkom
gigasept FF®)
3. Dýchaciu hadicu umyte čistou vodou.
4. Dýchaciu hadicu dobre vytraste.
5. Zaveste dýchaciu hadicu a nechajte z nej odkvapkať vodu.
6. Vysušte dýchaciu hadicu.
Ak používate vyhrievateľnú dýchaciu hadicu, dodržiavajte návod na použitie dýchacej
hadice.
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8 Kontrola funkčnosti
8.1 Lehoty
Kontrolu funkčnosti vykonávajte po každej hygienickej príprave, každej oprave,
najmenej však každých 6 mesiacov.

8.2 Kontrola terapeutického prístroja
Predpoklad
•

Pripojenie pacienta k terapeutickému prístroju je prerušené.

•

Terapeutický prístroj je pripojený k napájaniu.

•

Terapeutický prístroj je v pohotovostnom režime.

1. Skontrolujte vonkajšie poškodenie terapeutického prístroja.
V prípade poškodenia: terapeutický prístroj nepoužívajte.
2. Skontrolujte vonkajšie poškodenie konektora a kábla.
V prípade poškodenia: obráťte sa na odborného predajcu a nechajte diely vymeniť.
3. Skontrolujte správne pripojenie dielov k terapeutickému prístroju podľa tohto
návodu na použitie.
4. Zapnite terapeutický prístroj (pozri „5.2 Zapnutie terapeutického prístroja“,
strana 25).
5. Ak je funkcia softSTART aktívna: stlačením tlačidla funkcie softSTART
vypnite.

ju

6. Uzatvorte otvor na dýchacej maske (napr. kolenom).
7. Stlačte tlačidlo informácií

.
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8. Porovnajte tlak zobrazený na displeji s predpísaným tlakom.
Ak je odchýlka tlaku > 1 hPa: terapeutický prístroj nepoužívajte a obráťte sa na
odborného predajcu.

9 Alarmy a poruchy

9 Alarmy a poruchy
Ak nemožno odstrániť poruchy pomocou pokynov v tabuľke alebo v prípade
neočakávaného priebehu prevádzky alebo výskytu udalosti sa obráťte na výrobcu
alebo autorizovaného odborného predajcu a požiadajte o opravu prístroja. Prístroj
ďalej neprevádzkujte, aby ste zabránili vzniku väčších škôd.

9.1 Alarmy
Alarmy sa delia do troch stupňov priority (nízka, stredná, vysoká). Tento prístroj
generuje len alarmy s nízkou prioritou, ktoré sú označené symbolom
.

9.1.1 Hlásenia alarmu
HLÁSENIE ALARMU

Pressure build-up not
possible!
Please connect the mask
and hose. (Natlakovanie
zlyhalo! Pripojte masku a
hadicu.)

PRÍČINA

ODSTRÁNENIE

Nie je pripojená dýchacia
hadica a/alebo maska.

Správne pripojte masku a
dýchaciu hadicu (pozri „4.2.1
Pripojenie dýchacej hadice“,
strana 23).

High Leak!
Maska sa zošmykla alebo
Please check the mask fit.
netesní.
(Vysoká netesnosť!
Skontrolujte priliehanie
masky.)

Upravte nasadenie masky. Ak je
maska poškodená, vymeňte ju.

Skontrolujte, či nie je dýchacia
hadica zablokovaná alebo
Apnoe! Please check the
Dychový objem poskytovaný zalomená. Upravte polohu
ventilation settings and the
prístrojom je nižší ako
masky a dýchajte do masky.
course of the respiration
Ak alarm pretrváva: Nastavenia
cieľová hodnota.
hose. (Apnoe! Skontrolujte
musí skontrolovať ošetrujúci
nastavenia respirácie a
lekár.
vedenie dýchacej hadice.)
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HLÁSENIE ALARMU

PRÍČINA

Low tidal volume!
Please check the
Dychový objem poskytovaný
ventilation settings and the
prístrojom je nižší ako
course of the respiration
cieľová hodnota.
hose. (Nízky dychový
objem! Skontrolujte
nastavenia respirácie a
vedenie dýchacej hadice.)

Low minute volume!
Please check the
Dychový objem poskytovaný
ventilation settings and the
prístrojom je nižší ako
course of the respiration
cieľová hodnota.
hose. (Nízky minútový
objem! Skontrolujte
nastavenia respirácie a
vedenie dýchacej hadice.)

ODSTRÁNENIE
Skontrolujte, či nie je dýchacia
hadica zablokovaná alebo
zalomená. Upravte polohu
masky a dýchajte do masky.
Ak alarm pretrváva: Nastavenia
musí skontrolovať ošetrujúci
lekár.

Skontrolujte, či nie je dýchacia
hadica zablokovaná alebo
zalomená. Upravte polohu
masky a dýchajte do masky.
Ak alarm pretrváva: Nastavenia
musí skontrolovať ošetrujúci
lekár.

9.1.2 Stlmenie alarmov
Po zaznení alarmu môžete tón alarmu na 2 minúty stíšiť.
Predpoklad
Spustí sa alarm.
1. Stlačte symbol stíšenia
.
Alarm sa stíši na 2 minúty. Symbol bude oranžový. Po uplynutí 2 minút sa znova
spustí tón alarmu.
.

Ak lekár aktivoval túto funkciu, alarm High Leak (Vysoká netesnosť) môžete vypnúť
aj natrvalo (pozri „6.4 Nastavenie parametrov prístroja“, strana 43).

9.1.3 Stíšenie alarmov

1. Stlačte pole PAUSE (Pozastaviť).
Alarm sa pozastaví na 2 minúty. V stavovom riadku sa bude zobrazovať
symbol
. Po uplynutí 2 minút sa znova spustí tón alarmu.
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Po zaznení alarmu ho môžete na 2 minúty pozastaviť, aby ste medzitým mohli prístroj
normálne používať.
Predpoklad
Spustil sa alarm Apnoe, Low minute volume (Nízky minútový objem) alebo
Low tidal volume (Nízky dychový objem).

9 Alarmy a poruchy

Ak lekár aktivoval túto funkciu, alarm High Leak (Vysoká netesnosť) môžete vypnúť
aj natrvalo (pozri „6.4 Nastavenie parametrov prístroja“, strana 43).

9.2 Poruchy terapeutického prístroja
PORUCHA

PRÍČINA
Prístroj nie je napájaný.

Žiadny zvuk chodu, žiadne
zobrazenie na displeji.
Chybná karta SD.

Funkcia autoSTART-STOP
(Automatické spustenie –
zastavenie) nie je
aktivovaná.
Terapeutický prístroj sa po Funkcia autoSTART-STOP
zložení masky po cca
môže byť v prípade
5 sekundách nevypne.
príslušenstva s vysokým
odporom obmedzená.
Funkcia softSTART sa nedá Funkcia softSTART je
zapnúť.
zablokovaná.
Terapiu nemožno spustiť
dychom.

Terapeutický prístroj
nedosahuje spodnú
hranicu tlaku.

Vzduchový filter je
znečistený.

Dýchacia maska netesní.

ODSTRÁNENIE
Skontrolujte bezpečné pripojenie
sieťového kábla. Skontrolujte
funkčnosť zásuvky.
Vyberte kartu SD (pozri 5.11.3,
s. 38), odpojte prístroj od
napájania, znova ho zapojte a
opäť zapnite.
Ak sa prístroj dá zapnúť: vVložte
kartu SD.
Ak chyba pretrváva: kontaktujte
odborného predajcu.
Aktivujte funkciu autoSTARTSTOP (Automatické spustenie –
zastavenie) (pozri 6.1, s. 40).
Kontaktujte odborného
predajcu.
Spýtajte sa lekára, či by mohol
funkciu zapnúť.
Vyčistite vzduchový filter. V
prípade potreby: Vymeňte filter
(pozri „7 Hygienická príprava“,
strana 44).
Nastavte hlavové popruhy tak,
aby maska pevne priliehala.
V prípade potreby: vymeňte
chybnú masku.
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9.3 Hlásenia na displeji
Ak sa na displeji zobrazí hlásenie Error (xxx): Please follow the instructions in the
Instructions for use (Chyba (xxx): Postupujte podľa pokynov v návode na použitie),
pozrite si zobrazený kód chyby v tabuľke. Chybu odstráňte podľa uvedeného postupu.

(108)

(204)

(205)

(206)

(702)

Všetky
ostatné
kódy chýb
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PRÍČINA

ODSTRÁNENIE

Uložený čas sa vymazal
Obráťte sa na odborného predajcu a nechajte prístroj
z terapeutického
opraviť.
prístroja.
Odstráňte zvlhčovač vzduchu na dýchanie z
Zvlhčovač vzduchu na terapeutického prístroja a znova ho pripojte.
dýchanie nefunguje
Ak sa hlásenie naďalej zobrazuje, obráťte sa na
správne.
odborného predajcu a nechajte prístroj a zvlhčovač
vzduchu na dýchanie skontrolovať.
Hodnota napätia
Skontrolujte, či je pripojená správna napájacia
napájacej jednotky nie jednotka (WM 29657). Obráťte sa na odborného
je v prípustnom
predajcu a nechajte prístroj a napájaciu jednotku
rozsahu.
opraviť.
Odstráňte modul prismaCONNECT a znova ho
zapojte. Ak porucha pretrváva: Obráťte sa na
Chyba v module
odborného predajcu a nechajte modul
prismaCONNECT
prismaCONNECT vymeniť.
Zabezpečte, aby dýchacia hadica a výstup prístroja
neboli blokované.
Ak porucha pretrváva:
• Skontrolujte, či sa v prístroji nachádza voda. Na
tento účel odstráňte zvlhčovač vzduchu na
dýchanie a bočný diel a nakloňte prístroj
Výstup prístroja je
otvorenou stranou nadol.
blokovaný. /
• Ak vyteká voda: Počkajte, kým voda vytečie.
Voda v terapeutickom
• Prístroj nechajte vyschnúť, kým sa hlásenie
prístroji.
neprestane zobrazovať. V budúcnosti
neprepravujte prístroj s vodou v zvlhčovači
vzduchu na dýchanie.
• Ak sa v dýchacej hadici nazhromaždí voda: Znížte
stupeň zvlhčovania, aby ste zabránili tvorbe
kondenzácie.
Odpojte terapeutický prístroj od napájania a znova
ho pripojte (pozri 4.2, s. 21).
Problémy
Ak sa hlásenie naďalej zobrazuje, obráťte sa na
s elektronikou
odborného predajcu a nechajte prístroj a zvlhčovač
vzduchu na dýchanie skontrolovať.
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KÓD
CHYBY

10 Údržba

10 Údržba
Terapeutický prístroj je navrhnutý tak, aby jeho životnosť bola 6 rokov.
Pri používaní v súlade s určeným použitím podľa návodu na použitie je terapeutický
prístroj počas tohto obdobia bezúdržbový.
V prípade používania terapeutického prístroja nad tento časový rámec sa odporúča
kontrola terapeutického prístroja autorizovaným odborným predajcom.
Ak počas kontroly funkčnosti (pozri „8 Kontrola funkčnosti“, strana 48) zistíte
poruchu dielov, obráťte sa na odborného predajcu.

11 Preprava a skladovanie
Prístroj skladujte a prepravujte podľa predpísaných okolitých podmienok (pozri „13.1
Technické údaje“, strana 54).

12 Likvidácia
Prístroj nelikvidujte ako domový odpad. Obráťte sa na
schválené certifikované pracovisko na spracovanie
elektronického odpadu, v ktorom možno prístroj odborne
zlikvidovať. Adresu takéhoto pracoviska vám poskytne
oddelenie životného prostredia alebo mestský úrad.
Obalový materiál prístroja (kartón a vložky) môžete zlikvidovať
ako starý papier.
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13 Príloha
13.1 Technické údaje
13.1.1 Technické údaje terapeutického prístroja
PARAMETRE
Trieda výrobkov podľa 93/42/EHS
Rozmery Š x V x H v cm
Hmotnosť
Teplotné rozmedzie
- prevádzka
- preprava a skladovanie
Prípustná vlhkosť pri prevádzke,
preprare a skladovaní

TERAPEUTICKÝ PRÍSTROJ
IIa
17 x 13,5 x 18
1,4 kg
+5 °C až +40 °C
-25 °C až +70 °C
Rel. vlhkosť 15 % až 93 %, nekondenzujúca

700 hPa až 1 060 hPa,
zodpovedá nadmorskej výške 3 000 m n. m.
automatické výškové prispôsobenie
Priemer prípojky dýchacej hadice v mm 19,5 (vhodné pre normovaný kužeľ)
Elektrický výkon
Max. 40 V A
12 V DC
Systémové rozhranie
Max. 10 V A
Spotreba prúdu pri prevádzke (terapia)
240 V AC
100 V AC
0,11 A
0,25 A
v pohotov. režime (standby)
240 V AC
0,035 A
100 V AC
0,022 A
Klasifikácia podľa DIN EN 60601-1-11:
Trieda ochrany proti zásahu
elektr. prúdom
Trieda ochrany II
Rozmedzie tlaku vzduchu

Ochrana proti škodlivému vniknutiu
vody a pevných látok
Klasifikácia podľa IEC 60601-1:
Druh prevádzky
Použitý diel
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Typ BF
IP21
Nepretržitá prevádzka
Dýchacia maska
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Stupeň ochrany proti zásahu
elektr. prúdom

13 Príloha

PARAMETRE
Stredná hladina akustického tlaku/
prevádzka podľa ISO 80601-2-70
Stredná hladina akustického tlaku/
prevádzka podľa ISO 80601-2-70 so
zvlhčovačom vzduchu na dýchanie
Hladina akustického tlaku hlásenia
alarmu

TERAPEUTICKÝ PRÍSTROJ
Cca 26,5 dB(A) pri 10 hPa (zodpovedá hladine
akustického výkonu 34,5 dB(A)
Cca 27,5 dB(A) pri 10 hPa (zodpovedá hladine
akustického výkonu 35,5 dB(A)
Najmenej 58 dB(A)
Všetky typy prístrojov
Odpojenie, vysoká netesnosť (voliteľné)

Alarmy (voliteľné)

Spustenie alarmu
Rozsah prevádzkového tlaku CPAP
Rozsah tlaku AcSV
Rozsah tlaku BiLevel
Presnosť tlaku
P Limmax (maximálny tlak v prípade
poruchy)
Cieľový objem v režime AcSV

Automatická frekvencia na pozadí
v režime AcSV a autoS/T

WM 67859b 01/2019

Nastaviteľný režim soft start
Softstartový tlak
prisma25S-C
- pozitívny tlak v dýchacích cestách pri
nádychu (IPAP)
- pozitívny tlak v dýchacích cestách pri
výdychu (EPAP)
- relatívne trvanie nádychu Ti/Tsoll
- spustenie
- rýchlosť nárastu tlaku
- dostupné režimy

prisma30ST, prismaLAB
Apnoe, nízky minútový objem, nízky dychový
objem
Optické a zvukové
4 hPa až 20 hPa
4 hPa až 30 hPa
4 hPa až 30 hPa
< 20 hPa: ±0,6 hPa
≥ 20 hPa: ±0,8 hPa
< 40 hPa
V režime AcSV sa nedá nastaviť cieľový objem.
Reguláciou tlaku sa objem stabilizuje vždy na
príslušnej aktuálnej úrovni.
Automatická frekvencia na pozadí sa priebežne
prispôsobuje v rozhraní od 10 bpm do 20 bpm
v závislosti od filtrovanej spontánnej frekvencie a
relatívneho minútového objemu dychu pacienta.
0; 5-45 min
min. 4 hPa

4 hPa až 25 hPa
4 hPa až 25 hPa
20 % až 67 %
Automatické, nastaviteľné v 3 stupňoch
Nastaviteľné v 3 stupňoch
CPAP, S
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4 hPa až 25 hPa
4 hPa až 25 hPa
20 % až 67 %
Automatické, nastaviteľné v 3 stupňoch
Nastaviteľné v 3 stupňoch
CPAP, APAP, S, autoS

4 hPa až 25 hPa
4 hPa až 25 hPa
20 % až 67 %
Automatické, nastaviteľné v 3 stupňoch
Nastaviteľné v 3 stupňoch
Automaticky, 0 bpm až 35 bpm
CPAP, APAP, S, autoS, autoS/T, S/T, T

4 hPa až 30 hPa
4 hPa až 25 hPa
20 % až 67 %
500 ms až 4 000 ms
Automatické, nastaviteľné v 3 stupňoch
Automatické, nastaviteľné v 3 stupňoch
Nastaviteľné v 4 stupňoch
Nastaviteľné v 3 stupňoch
Automaticky, 0 bpm až 35 bpm
300 ml až 2 000 ml
Nastaviteľné v 3 stupňoch
CPAP, APAP, autoS/T, S, S/T, T, aPCV

WM 67859b 01/2019

PARAMETRE
prisma25S
- pozitívny tlak v dýchacích cestách pri
nádychu (IPAP)
- pozitívny tlak v dýchacích cestách pri
výdychu (EPAP)
- relatívne trvanie nádychu Ti/Tsoll
- spustenie
- rýchlosť nárastu tlaku
- dostupné režimy
prisma25ST
- pozitívny tlak v dýchacích cestách pri
nádychu (IPAP)
- pozitívny tlak v dýchacích cestách pri
výdychu (EPAP)
- relatívne trvanie nádychu Ti/Tsoll
- spustenie
- rýchlosť nárastu tlaku
- frekvencia na pozadí
- dostupné režimy
prisma30ST
- pozitívny tlak v dýchacích cestách pri
nádychu (IPAP)
- pozitívny tlak v dýchacích cestách pri
výdychu (EPAP)
- relatívne trvanie nádychu Ti/Tsoll
- Ti
- spustenie pri nádychu
- spustenie pri výdychu
- rýchlosť nárastu tlaku
- rýchlosť klesania tlaku
- frekvencia na pozadí
- cieľový objem
- prispôsobenie tlaku
- dostupné režimy

13 Príloha

PARAMETRE
Najvyšší prietok podľa
ISO 80601-2-70

Režim CPAP a APAP
Skúšobné tlaky:
4 hPa
8 hPa
12 hPa
16 hPa
20 hPa
Režim AcSV, BiLevel
Skúšobné tlaky:
4 hPa
10,5 hPa
17 hPa
23,5 hPa
25 hPa
30,0 hPa
Vyhrievanie vzduchu na dýchanie

TERAPEUTICKÝ PRÍSTROJ
Tlak meraný na
Stredný prietok na otvore
otvore prípojky
prípojky pacienta
pacienta pri prietoku
40 l/min

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

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

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

235 l/min
225 l/min
215 l/min
200 l/min
195 l/min
190 l/min
Max. +3 °C

WM 67859b 01/2019
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Δp
Δp
Δp
Δp

< 0,24 hPa
< 0,28 hPa
< 0,3 hPa
< 0,4 hPa

Stabilita dynamického tlaku
(krátkodobá presnosť) pri
15 dychoch/min podľa
ISO 17510-1:2007 pri
použití 19 mm hadice
7 hPa
10 hPa
13,5 hPa
20 hPa

Δp
Δp
Δp
Δp

< 0,24 hPa
< 0,32 hPa
< 0,4 hPa
< 0,48 hPa

Stabilita dynamického tlaku
(krátkodobá presnosť) pri
20 dychoch/min podľa
ISO 17510-1:2007 pri
použití 19 mm hadice
7 hPa
10 hPa
13,5 hPa
20 hPa

Δp
Δp
Δp
Δp

< 0,4 hPa
< 0,32 hPa
< 0,46 hPa
< 0,56 hPa

WM 67859b 01/2019
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PARAMETRE
Stabilita dynamického tlaku
(krátkodobá presnosť) pri
10 dychoch/min podľa
ISO 17510-1:2007 pri
použití 19 mm hadice
7 hPa
10 hPa
13,5 hPa
20 hPa
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PARAMETRE
Stabilita dynamického tlaku
(krátkodobá presnosť) podľa
ISO 80601-2-70 v režime CPAP a APAP
- pri použití 19 mm hadice
4 hPa
8 hPa
12 hPa
16 hPa
20 hPa

WM 67859b 01/2019

- pri použití 15 mm hadice,
antibakteriálneho filtra a
bezpečnostného kyslíkového ventilu
4 hPa
8 hPa
12 hPa
16 hPa
20 hPa
Stabilita dynamického tlaku
(krátkodobá presnosť) podľa
ISO 80601-2-70 v režimoch
s 2 úrovňami tlaku
pri 10 bpm pri nádychu
pri 15 bpm pri nádychu
pri 20 bpm pri nádychu
pri 10 bpm pri výdychu
pri 15 bpm pri výdychu
pri 20 bpm pri výdychu
Stabilita statického tlaku (dlhodobá
presnosť) podľa ISO 80601-2-70
- pri použití 19 mm hadice
- pri použití 15 mm hadice,
antibakteriálneho filtra a
bezpečnostného kyslíkového ventilu
Pokles tlaku prostredníctvom
kyslíkového ventilu
pri 90 l/min
pri 60 l/min
pri 30 l/min
Odporúčaný maximálny dodatočný
prietok kyslíka
Presnosť merania objemu pri 20 °C

TERAPEUTICKÝ PRÍSTROJ

Δp
Δp
Δp
Δp
Δp

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

Δp
Δp
Δp
Δp
Δp

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

Δp
Δp
Δp
Δp
Δp
Δp

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

Δp = 0,15 hPa

Δp = 0,19 hPa

0,5 hPa
0,25 hPa
0 hPa
15 l/min
±20 %
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PARAMETRE

Filter a techniky vyhladenia

Filter peľu
do 1 μm
do 0,3 μm
Životnosť filtra peľu
Karta SD
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TERAPEUTICKÝ PRÍSTROJ
• Nastaviteľný cieľový objem:
Na úrovni „pomaly“ prístroj skontroluje po
každých 8 dychoch, či bol dosiahnutý cieľový
objem, a zmení tlak o 0,5 hPa. Ak tlak
dosiahne hodnotu v okolí cieľového objemu,
prístroj sa prepne na presnú reguláciu.
Na úrovni „stredne“ prístroj skontroluje po
každých 5 dychoch, či bol dosiahnutý cieľový
objem, a zmení tlak o 1,0 hPa. Ak tlak
dosiahne hodnotu v okolí cieľového objemu,
prístroj sa prepne na presnú reguláciu.
Na úrovni „rýchlo“ prístroj skontroluje po
každom dychu, či bol dosiahnutý cieľový
objem, a zmení tlak o 1,5 hPa. Ak tlak
dosiahne hodnotu v okolí cieľového objemu,
prístroj sa prepne na presnú reguláciu.
• Alarmy:
Alarmy „Low minute volume“ (Nízky
minútový objem) a „Low tidal volume“ (Nízky
dychový objem) sa spustia, ak sa pri najmenej
troch z posledných piatich dychov nedosiahol
limit alarmu. Alarmy sa automaticky vypnú, ak
sa pri najmenej troch z nasledujúcich piatich
dychov opäť prekročí príslušný limit alarmu.
Ak je aktivovaný cieľový objem, alarm „Low
tidal volume“ sa spustí až vtedy, ak sa okrem
toho dosiahne IPAPmax alebo PDIFFmax.
Alarm „Apnoe“ sa spustí, keď dôjde
k rozpoznaniu apnoe, ktorého trvanie je
dlhšie ako nastavený limit alarmu. Alarm sa
automaticky vypne, keď sa rozpozná koniec
apnoe.
Trieda filtra E10
≥ 99,5 %
≥ 85 %
cca 250 hodín
Použiteľná je veľkosť pamäte 256 MB až 8 GB,
rozhranie kompatibilné s SD, fyzická vrstva
verzia 2.0

WM 67859b 01/2019
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TOLERANCIE MERANÝCH HODNÔT
Tlak:
±0,75 % meranej hodnoty alebo ±0,1 hPa
Prietok:
±4 l/min
Teplota:
±1,5 °C
Hladina akustického tlaku a hladina
±2 dB(A)
akustického výkonu
Konštrukčné zmeny vyhradené.
Všetky hodnoty prietoku a objemu zistené za podmienok STPD.
Žiadne diely terapeutického prístroja neobsahujú latex.
V terapeutických prístrojoch typu WM 100 TD sa používa nasledujúci softvér
s otvoreným zdrojovým kódom: FreeRTOS.org
Softvér tohto prístroja obsahuje kód, na ktorý sa vzťahuje licencia GPL. Zdrojový kód a
licenciu GPL môžete získať na požiadanie.

13.1.2 Technické údaje napájacej jednotky
PARAMETRE
Vstupné napätie/Maximálny prúd
Vstupná frekvencia
Výstupné napätie / Maximálny prúd

NAPÁJACIA JEDNOTKA
100 V - 240 V AC, 3 A - 1,5 A
50 Hz - 60 Hz
37 V DC, 2,5 A

WM 67859b 01/2019
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13.1.3 Krivka tlak-objem
Krivka p-V pri AV = 0,5 l a 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 Schéma pneumatického systému

Tlakový zdroj O 2

Nastavovač
prietoku

Pacientska maska
Nosová maska alebo
nosovo-ústna maska

Vstup okolitého
vzduchu

Vzduchový
filter

Dúchadlo

Voliteľný
zvlhčovač

Voliteľný
bezpečnostný
kyslíkový ventil

Voliteľný
antibakteriálny
filter

Dýchacia hadica
1,8 m

Vydychovací
systém
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Snímač tlaku pre
tlak pacienta
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13.2 Elektromagnetické emisie
USMERNENIE A VYHLÁSENIE VÝROBCU - ELEKTROMAGNETICKÉ EMISIE
Prístroj je možné používať ako stacionárne a prenosné zariadenie doma ako aj
v príslušných klinických zariadeniach.
V obytných priestoroch môže prístroj spôsobiť rádiové rušenie, preto môže byť potrebné
vykonať príslušné nápravné opatrenia, ako napr. nové nastavenie.
EMISNÝ TEST
ZHODA
VF emisie podľa CISPR 11
Skupina 1
VF emisie podľa CISPR 11
Trieda B
Emisie harmonických IEC 61000-3-2
Trieda A
Kolísanie napätia/blikanie v sieti podľa IEC 61000-3-3
vyhovuje

13.3 Elektromagnetická odolnosť
USMERNENIE A VYHLÁSENIE VÝROBCU - ELEKTROMAGNETICKÁ ODOLNOSŤ
Prístroj je možné používať ako stacionárne a prenosné zariadenie doma ako aj v príslušných
klinických zariadeniach.
V obytných priestoroch môže prístroj spôsobiť rádiové rušenie, preto môže byť potrebné
vykonať príslušné nápravné opatrenia, ako napr. nové nastavenie.
ELEKTROMAGNETICKÉ
ÚROVEŇ TESTU
TEST ODOLNOSTI
ÚROVEŇ ZHODY
PROSTREDIE IEC 60601
USMERNENIE
Podlahy by mali byť z dreva,
betónu alebo keramických
ELEKTROSTATICKÝ
± 8 kV kontakt
± 8 kV kontakt
dlaždíc. Ak sú podlahy
VÝBOJ (ESD) podľa
± 15 kV vzduch
± 15 kV vzduch
pokryté syntetickým
IEC 61000-4-2
materiálom, relatívna vlhkosť
by mala byť aspoň 30 %.
± 2 kV pre
± 2 kV pre
napájacie vedenia napájacie vedenia
± 1 kV pre
± 1 kV pre
Kvalita sieťového napájania
Rýchle elektrické
vstupné/výstupné vstupné/výstupné
by mala zodpovedať
prechodové javy/
vedenia
vedenia
typickému komerčnému
skupiny impulzov
Dĺžka spojenia
Dĺžka spojenia
alebo nemocničnému
≥ 60 s
podľa IEC 61000-4-4 ≥ 60 s
prostrediu.
Impulzová
Impulzová
frekvencia:
frekvencia:
100 kHz
100 kHz
WM 67859b 01/2019
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USMERNENIE A VYHLÁSENIE VÝROBCU - ELEKTROMAGNETICKÁ ODOLNOSŤ
Prístroj je možné používať ako stacionárne a prenosné zariadenie doma ako aj v príslušných
klinických zariadeniach.
V obytných priestoroch môže prístroj spôsobiť rádiové rušenie, preto môže byť potrebné
vykonať príslušné nápravné opatrenia, ako napr. nové nastavenie.
ELEKTROMAGNETICKÉ
ÚROVEŇ TESTU
TEST ODOLNOSTI
ÚROVEŇ ZHODY
PROSTREDIE IEC 60601
USMERNENIE
Zdrojová
Zdrojová
impedancia: 2Ω,
impedancia: 2Ω,
18 μF: 0,5 kV,
18 μF: 0,5 kV,
1 kV
1 kV
Počet nárazových
Kvalita sieťového napájania
Počet nárazových
Rázové impulzy/
napätí: 5
by mala zodpovedať
napätí: 5
surges podľa
nárazových
typickému komerčnému
nárazových
IEC 61000-4-5
napätí/fázový
alebo nemocničnému
napätí/fázový uhol
uhol
prostrediu.
Fázový uhol: 0°,
Fázový uhol: 0°,
90°, 180°, 270°
90°, 180°, 270°
Rýchlosť
Rýchlosť
opakovania: 60 s
opakovania: 60 s
Kvalita sieťového napájania
Počet poklesov
Počet poklesov
by mala zodpovedať
napätia: 3 úrovne napätia: 3 úrovne typickému komerčnému
Krátkodobé poklesy, poklesu/trvanie: poklesu/trvanie:
alebo nemocničnému
krátke prerušenia a 30 %/500 ms
30 %/500 ms
prostrediu. Ak používateľ
kolísanie napätia na 60 %/100 ms
60 %/100 ms
prístroja bude požadovať
pokračovanie FUNGOVANIA
vstupoch sieťového 100 %/20 ms
100 %/20 ms
napájania
100 %/10 ms pri 100 %/10 ms pri aj pri výskyte prerušení
IEC 61000-4-11
0°, 45°, 90°,
0°, 45°, 90°, 135°, napájacieho napätia,
135°, 180°, 225°, 180°, 225°, 270° a odporúča sa napájať prístroj
z neprerušiteľného zdroja
270° a 315°
315°
napájania alebo z batérie.
Magnetické polia sieťovej
Magnetické pole
30 A/m
30 A/m
frekvencie majú byť na
sieťovej frekvencie
Trvanie: 30 s. na Trvanie: 30 s. na úrovniach charakteristických
(50/60 Hz) podľa
os
os
pre typické miesto v typickom
IEC 61000-4-8
Osi: os x, os y, os z Osi: os x, os y, os z komerčnom alebo
nemocničnom prostredí.
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13.4 Elektromagnetická odolnosť pre ME zariadenia a ME
systémy
USMERNENIE A VYHLÁSENIE VÝROBCU - ELEKTROMAGNETICKÁ ODOLNOSŤ
Prístroj je možné používať ako stacionárne a prenosné zariadenie doma ako aj v príslušných
klinických zariadeniach.
V obytných priestoroch môže prístroj spôsobiť rádiové rušenie, preto môže byť potrebné
vykonať príslušné nápravné opatrenia, ako napr. nové nastavenie.
ELEKTROMAGNETICKÉ
ÚROVEŇ TESTU
TEST ODOLNOSTI
ÚROVEŇ ZHODY
PROSTREDIE IEC 60601
USMERNENIE
Prenosné a mobilné
rádiokomunikačné
zariadenia
by sa nemali používať v
menšej vzdialenosti od
prístroja, vrátane káblov, než
je odporúčaná bezpečná
vzdialenosť vypočítaná
rovnicou platnou pre
vysielaciu frekvenciu.
Odporúčaná bezpečná
vzdialenosť:
10 VEfektívna
VF
hodnota
elektromagnetické
150 kHz až
10 V
1,7 m
pole šírené vedením
80 MHz v rámci
podľa IEC 61000-4-6
ISM pásiem
Vyžarované VF
10 V/m
1,7 m pre 80 MHz až
elektromagnetické
80 MHz až
800 MHz
10 V/m
pole podľa
2,7 GHz
3,25 m pre 800 MHz až
IEC 61000-4-3
80% AM pri 2 Hz
2,7 GHz
Magnetické polia sieťovej
frekvencie majú byť na
Magnetické pole
úrovniach charakteristických
sieťovej frekvencie
30 A/m
30 A/m
pre typické miesto
(50/60 Hz) podľa
v typickom komerčnom
IEC 61000-4-8
alebo nemocničnom
prostredí.
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13.5 Označenie a symboly
13.5.1 Označenia na terapeutickom prístroji

1 2

3

4
9

8

7

6

5

Č.
SYMBOL
POPIS
ŠTÍTOK PRÍSTROJA NA PRAVEJ STRANE TERAPEUTICKÉHO PRÍSTROJA
SN
Sériové číslo terapeutického prístroja
1

Rok výroby

OZNAČENIE A SYMBOLY NA TERAPEUTICKOM PRÍSTROJI
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Pozri návod na použitie

3

Vstup prístroja: vstup okolitého vzduchu s teplotou okolia

4

Dodržiavajte návod na použitie.

5

Otvor pre kartu SD

6

Prípojka USB

7

Vypínač: označuje vypínač prístroja

WM 67859b 01/2019
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Č.

SYMBOL

POPIS
Výstup prístroja: výstup okolitého vzduchu s 4 hPa až 30 hPa
(podľa typu prístroja)

9

ŠTÍTOK PRÍSTROJA NA SPODNEJ STRANE TERAPEUTICKÉHO PRÍSTROJA
TYP:
Typové označenie terapeutického prístroja
37V

Jednosmerný prúd 37 V
IP21

Stupeň ochrany proti pevným cudzím telesám. Prístroj má ochranu
proti kvapkajúcej vode.
Stupeň ochrany proti zásahu elektrickým prúdom: Prístroj s triedou
ochrany II

Prístroj nelikvidujte ako komunálny odpad.

Vhodné na použitie v lietadle. Spĺňa RTCA/DO-160G oddiel 21,
kategória M.
Použitý diel typu BF

Výrobca
Označenie CE (potvrdzuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných
európskych smerníc)

13.5.2 Označenia na štítku napájacej jednotky
SYMBOL

POPIS
Striedavé napätie
Jednosmerné napätie
Označenie RoHS pre Čínu (potvrdzuje, že výrobok počas stanoveného
časového obdobia v rokoch nevylučuje žiadne jedovaté látky)

WM 67859b 01/2019

Určené na používanie len v uzatvorených priestoroch.
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SYMBOL

POPIS
Stupeň ochrany proti zásahu elektrickým prúdom: Prístroj s triedou
ochrany II
Prístroj nelikvidujte ako komunálny odpad.
Označenie CE (potvrdzuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných
európskych smerníc)
Trieda ochrany IP: Stupeň ochrany proti pevným cudzím telesám.
Prístroj má ochranu proti kvapkajúcej vode.

IP21

13.5.3 Označenia na balení terapeutického prístroja
SYMBOL

POPIS
Prípustná teplota pre prepravu a skladovanie: -25 °C až +70 °C

°C
25

93 %
15 %

Prípustná vlhkosť vzduchu pre prepravu a skladovanie: 15 % až
93 % relatívna vlhkosť

13.5.4 Označenia na balení dýchacej hadice
SYMBOL

POPIS
Používajte len pre jedného pacienta.

13.6 Rozsah dodávky
13.6.1 Rozsah dodávky v závislosti od série
Aktuálny zoznam rozsahov dodávky nájdete na webovej stránke výrobcu alebo vám
ich poskytne odborný predajca.

DIEL
Základný prístroj
Dýchacia hadica
Napájacia jednotka
68
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ČÍSLO VÝROBKU
Líši sa v závislosti od
variantu prístroja
WM 24445
WM 29657

WM 67859b 01/2019

V závislosti od série sú súčasťou rozsahu dodávky nasledujúce diely:

13 Príloha

DIEL
Sieťový kábel
Súprava, 2 vzduchové filtre

ČÍSLO VÝROBKU
WM 24133
WM 29928
Líši sa v závislosti od
variantu prístroja
WM 29899
WM 29794
WM 67859

Prepravná taška
Živicová nálepka s logom
Karta SD
Návod na použitie

13.6.2 Príslušenstvo
V prípade potreby si môžete jednotlivé diely príslušenstva objednať zvlášť. Aktuálny
zoznam dielov príslušenstva nájdete na webovej stránke výrobcu alebo vám ich
poskytne odborný predajca.

13.6.3 Náhradné diely
V prípade potreby si môžete náhradné diely objednať zvlášť. Aktuálny zoznam
náhradných dielov nájdete na webovej stránke výrobcu alebo vám ich poskytne
odborný predajca.

13.7 Záruka
Spoločnosť Löwenstein Medical poskytuje zákazníkovi nového originálneho výrobku
Löwenstein Medical a náhradného dielu, ktorý zabudovala spoločnosť Löwenstein
Medical, obmedzenú záruku výrobcu podľa záručných podmienok platných pre
príslušný výrobok a nižšie uvedených záručných dôb od dátumu nákupu. Záručné
podmienky nájdete na webovej stránke výrobcu. Na želanie vám záručné podmienky
aj zašleme.
V prípade poškodenia v záruke sa obráťte na odborného predajcu.
VÝROBOK
Prístroje vrátane príslušenstva
(Výnimka: masky)
Masky vrátane príslušenstva, akumulátorov,
batérií (ak nie je v technickej dokumentácii
uvedené inak), snímačov, hadicových systémov
Výrobky na jednorazové použitie

ZÁRUČNÉ DOBY
2 roky
6 mesiacov
Žiadna záruka

13.8 Vyhlásenie o zhode
WM 67859b 01/2019

Spoločnosť Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG (Kronsaalsweg 40,
22525 Hamburg, Nemecko) týmto vyhlasuje, že výrobok zodpovedá príslušným
ustanoveniam smernice 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach. Úplné znenie
vyhlásenia o zhode si môžete prečítať na webovej stránke výrobcu.
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