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Tiltenkt bruk
Philips Respironics REMstar Auto A-Flex-systemet leverer behandling med positivt luftveistrykk til behandling av obstruktiv søvnapné hos 
pasienter som puster spontant og veier over 30 kg. Enheten er beregnet for bruk i hjemmet eller på sykehus/institusjon.

Viktig
Enheten skal kun brukes i henhold til instruksjoner fra en lege med legelisens. Systemet kan levere behandling med kontinuerlig positivt 
luftveistrykk (CPAP) eller Auto-CPAP-behandling. For å oppnå bedre trykkavlastning i CPAP-modus kan enheten også levere C-Flex eller 
C-Flex+. For å oppnå bedre trykkavlastning i auto-modus kan enheten også levere C-Flex eller A-Flex. Hjemmetjenesteleverandøren sørger 
for riktige trykkinnstillinger i henhold til helsepersonellets resept.
Når systemet er innstilt på Auto-CPAP-behandling, vil systemet overvåke pustingen din mens du sover, og automatisk justere trykket i 
henhold til ditt behov. Når systemet er i CPAP-behandling, vil systemet levere et kontinuerlig, innstilt trykk om natten.
Det finnes mer tilgjengelig tilbehør for å gjøre behandlingen av obstruktiv søvnapné (OSA) med REMstar Auto A-Flex-systemet så praktisk 
og behagelig som mulig. For å sikre at du får den trygge og effektive behandlingen du er foreskrevet, er det viktig at du kun bruker tilbehør 
fra Philips Respironics.

Advarsler
En advarsel indikerer at det kan oppstå skade på brukeren eller operatøren.

Denne håndboken fungerer som en referanse. Instruksjonene i denne håndboken skal ikke erstatte helsepersonellets instruksjoner •	
vedrørende bruken av enheten.
Operatøren skal lese og forstå hele håndboken før enheten brukes.•	
Denne enheten er ikke beregnet for livreddende behandling.•	
Enheten skal kun brukes sammen med masker og koblinger som anbefales av Philips Respironics, eller som anbefales av •	
helsepersonellet eller respirasjonsterapeuten. En maske skal ikke brukes uten at enheten er slått på og fungerer som den skal. 
Utåndingsporten(e) som er tilknyttet masken, må aldri blokkeres. Forklaring av advarselen: Enheten skal brukes med spesielle masker 
eller koblinger med utåndingsporter som sørger for en kontinuerlig flow ut av masken. Når enheten er slått på og fungerer som den 
skal, sørger frisk luft fra enheten for at utåndet luft presses ut gjennom maskens utåndingsport. Når enheten ikke er på, kommer det 
ikke nok frisk luft gjennom masken, og den utåndede luften kan bli gjeninnåndet.
Hvis du bruker en heldekkende ansiktsmaske (en maske som dekker både munnen og nesen), må masken være utstyrt med en •	
sikkerhetsventil (innåndingsventil).
Når det brukes oksygen med dette systemet, må oksygentilførselen samsvare med lokale bestemmelser for medisinsk oksygen.•	
Oksygen øker forbrenningsprosessen. Oksygen må ikke benyttes hvis det røykes eller benyttes åpen ild i nærheten.•	
Når det brukes oksygen med dette systemet, skal du slå på enheten før du slår på oksygentilførselen. Slå oksygentilførselen av før •	
du slår enheten av. Dermed unngår du at oksygenet samler seg i enheten. Forklaring av advarselen: Når enheten ikke er i drift og 
oksygenstrømmen er på, kan oksygenet som tilføres gjennom slangen, samle seg i enhetens kabinett. Oksygenoppsamling i enhetens 
kabinett vil utgjøre en brannfare.
Når det brukes oksygen med dette systemet, må det monteres en Philips Respironics-trykkventil i slangen med pasientkretsen mellom •	
enheten og oksygenkilden. Trykkventilen bidrar til å forhindre tilbakestrøm av oksygen fra pasientkretsen og inn i enheten når enheten 
er av. Hvis det ikke brukes en trykkventil, kan det føre til brannfare.
Enheten skal ikke kobles til en oksygenkilde uten regulering eller med høyt trykk.•	
Bruk ikke enheten i nærheten av brannfarlig anestesimiddel i kombinasjon med luft eller oksygen, eller i nærheten av lystgass.•	
Bruk ikke enheten i nærheten av en kilde til giftig eller skadelig damp.•	
Bruk ikke denne enheten hvis romtemperaturen er over 35 °C. Hvis enheten brukes ved romtemperaturer over 35 °C, kan luftstrømmens •	
temperatur overskride 43 °C. Dette kan gi irritasjon eller skade i luftveiene.
Bruk ikke enheten i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde, ettersom dette kan føre til økt temperatur på luften som kommer ut •	
av enheten.
Kontakt helsepersonellet hvis symptomene på søvnapné kommer tilbake.•	
Hvis du merker eventuelle uforklarlige endringer i enhetens ytelse, hvis den lager uvanlige eller skarpe lyder, hvis den har falt i gulvet •	
eller blitt håndtert uforsiktig, hvis det har kommet vann inn i kabinettet, eller hvis kabinettet er skadet, skal du koble fra strømledningen 
og slutte å bruke enheten. Kontakt hjemmetjenesteleverandøren.
Reparasjoner og justeringer må kun utføres av Philips Respironics-autorisert servicepersonell. Uautorisert service kan føre til •	
personskade, ugyldig garanti eller kostbar utstyrsskade.
Kontroller regelmessig om strømledninger og kabler har skader eller tegn på slitasje. Slutt å bruke enheten og skift den ut hvis den er •	
skadet. 
For å unngå elektrisk støt skal du alltid koble strømledningen fra uttaket i veggen før du rengjør enheten. Enheten skal IKKE legges ned •	
i væske. 
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Hvis enheten brukes av flere personer (for eksempel hvis enheten leies ut), skal et bakteriefilter for hovedflow, med lav motstand, •	
monteres i slangen mellom enheten og kretsslangen for å unngå smitte.
Sørg for at strømledningen mellom enheten og uttaket er plassert slik at ingen kan snuble i den og den ikke ligger i veien for stoler og •	
andre møbler.
Denne enheten aktiveres når strømledningen kobles til.•	
For sikker drift ved bruk av luftfukter skal luftfukteren alltid plasseres under tilkoblingen på pustekretsen ved masken og luftuttaket på •	
enheten. Luftfukteren må være plan for å fungere riktig.
Merknad: I delen “Begrenset garanti” i denne håndboken finner du informasjon om garantidekningen.

Forsiktighetsregler
En forsiktighetsregel indikerer muligheten for skade på enheten.

Elektromedisinsk utstyr krever spesielle forholdsregler vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og må installeres i henhold til •	
EMC-informasjonen. Kontakt hjemmetjenesteleverandøren for informasjon om EMC og installasjon.
Mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke elektromedisinsk utstyr.•	
Pinnene på koblingene merket med ESD-varselsymbolet må ikke berøres, og tilkoblingene må ikke utføres uten spesielle forholdsregler. •	
Forebyggende prosedyrer inkluderer metoder for å forhindre oppbygging av elektrostatisk ladning (f.eks. klimaanlegg, luftfukting, 
ledende gulvbelegg, ikke-syntetiske klær) og utladning fra egen kropp til rammen på utstyret eller systemet eller til jord. Det anbefales 
at alle personer som skal håndtere denne enheten, får en grunnleggende forståelse av disse forebyggende prosedyrene som en del av 
opplæringen. 
Før enheten tas i bruk, må du forsikre deg om at SD-kortdekslet sitter på plass hvis det ikke er montert tilbehør som en •	
forbindelsesmodul eller et modem. Se instruksjonene som fulgte med tilbehøret.
Kondens kan skade enheten. Hvis denne enheten har vært eksponert for svært høye eller svært lave temperaturer, skal du la den •	
tilvennes romtemperaturen (driftstemperaturen) før behandlingen startes. Bruk ikke enheten utenfor driftstemperaturområdet som er 
angitt i spesifikasjonene.
Bruk ikke skjøteledninger med denne enheten.•	
Plasser ikke enheten direkte på gulvtepper, tekstiler eller andre brannfarlige materialer.•	
Plasser ikke enheten i eller på en beholder som kan samle opp eller inneholde vann. •	
Et riktig montert, uskadet, gjenbrukbart inntaksfilter av skumgummi er nødvendig for riktig bruk. •	
Tobakksrøyk kan gi tjærebelegg i enheten, som kan føre til at enheten svikter.•	
Skitne inntaksfiltre kan forårsake høye driftstemperaturer som kan påvirke enhetens ytelse. Kontroller inntaksfiltrene regelmessig etter •	
behov for å sørge for at de er hele og rene.
Monter aldri et vått filter i enheten. Du må la filteret få tilstrekkelig tid til å tørke etter rengjøring.•	
Kontroller alltid at likestrømsledningen er godt tilkoblet behandlingsenheten før bruk. Kontakt hjemmetjenesteleverandøren eller •	
Philips Respironics for å finne ut om du har riktig likestrømsledning for den spesifikke behandlingsenheten din.
Når det brukes likestrøm fra et kjøretøybatteri, skal enheten ikke brukes mens kjøretøyets motor går. Det kan skade enheten.•	
Bruk kun likestrømsledning og batteriadapterkabel fra Philips Respironics. Bruk av andre systemer kan skade enheten.•	

Kontraindikasjoner
Ved vurdering av de relative fordelene og ulempene ved bruk av dette utstyret, må klinikeren være innforstått med at enheten kan levere 
trykk på opptil 20 cm H2O. Ved visse feiltilstander er det mulig å oppnå et maksimalt trykk på 30 cm H2O. Studier har vist at følgende 
tilstander kan være en kontraindikasjon for bruk av CPAP-behandling for noen pasienter:

Bulløs lungesykdom•	
Patologisk lavt blodtrykk•	
Bypass av øvre luftveier•	
Pneumotoraks•	
Pneumocephalus har blitt rapportert hos en pasient ved bruk av nasalt kontinuerlig positivt luftveistrykk. Det må utvises forsiktighet •	
ved forskrivning av CPAP til utsatte pasienter, for eksempel pasienter med: cerebrospinalvæskelekkasje, abnormiteter på silplaten 
(lamina cribrosa), tidligere hodetraume og/eller pneumocephalus. (Chest 1989; 96:1425-1426)

Bruk av behandling med positivt luftveistrykk kan være midlertidig kontraindisert ved tegn på bihule- eller mellomørebetennelse. Må ikke 
brukes på pasienter med bypass av øvre luftveier. Kontakt helsepersonellet hvis du har spørsmål vedrørende behandlingen.
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Symbolforklaring
Følgende symboler kan vises på enheten og strømforsyningsenheten:

Symbol DefiniSjon

Se vedlagte instruksjoner for bruk.

Vekselstrøm

Likestrøm

IP22 Dryppsikkert utstyr

Forsiktig! Se medfølgende dokumenter.

ESD-varselsymbol

Klasse II (dobbel isolering)

Pasientnær del av type BF

Kun for innendørs bruk.

Må ikke demonteres.

For bruk på fly. Samsvarer med RTCA/DO-160F, avsnitt 21, kategori M.

Elektrisk og elektronisk utstyr skal behandles som spesialavfall i henhold til  
EF-direktiv 2002/96/EF.

Kun til bruk med den standard 60 W strømforsyningsenheten 1091398. (ikke til 
bruk med oppvarmet slange)

Kun til bruk med 80 W strømforsyningsenheten 1091399 som er kompatibel 
med oppvarmet slange. (kan også brukes når oppvarmet slange ikke er i bruk)
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Systemkomponenter
REMstar Auto A-Flex-systemet kan bestå av følgende komponenter:

•	 Enhet •	 SD-kort
•	 Brukerhåndbok •	 Sidedekselpanel	(valgfritt)
•	 Bæreveske •	 Gjenbrukbart	grått	skumfilter
•	 Bøyelig	slange •	 Ultrafint	filter	til	engangsbruk	(valgfritt)
•	 Strømledning •	 Luftfukter	(valgfritt)
•	 Strømforsyningsenhet	(60	W	  1091398, eller 80 W  1091399)

Merknad: Hvis noen av disse komponentene mangler, skal du kontakte hjemmetjenesteleverandøren.

Systemoversikt
REMstar Auto A-Flex er en CPAP-enhet (kontinuerlig positivt luftveistrykk) for behandling av obstruktiv søvnapné (OSA). Den kan levere 
CPAP-behandling eller Auto-CPAP-behandling. 
Enheten har flere spesialfunksjoner som kan brukes hvis de er foreskrevet, for å bidra til å gjøre behandlingen mer behagelig. Ved hjelp av 
rampefunksjonen kan du redusere trykket når du prøver å sovne. Lufttrykket økes gradvis til foreskrevet trykk nås. Du kan også velge å ikke 
bruke rampefunksjonen i det hele tatt.
I tillegg sørger komfortfunksjonene C-Flex, C-Flex+ og A-Flex for trykkavlastning når du puster ut mens behandlingen pågår.
Det finnes også mer tilgjengelig tilbehør som kan brukes med REMstar Auto A-Flex-enheten. Kontakt hjemmetjenesteleverandøren hvis du 
ønsker å kjøpe tilbehør som ikke følger med systemet.

Luftuttaksport

Strøminngang

Filterområde

SD-kortåpning
     (tilbehør)

Sidedeksel

Klaff

SD-kortdeksel

Denne figuren viser noen av enhetens funksjoner, som beskrives i tabellen nedenfor.

element beSkrivelSe

Luftuttaksport (konisk, 22 mm) Her kobler du til 15 eller 22 mm bøyelig slange fra Philips Respironics.
Merknad: Oppvarmet slange skal bare tilkobles luftuttaksporten på den kompatible System One-
luftfukteren med varme og ikke til luftuttaksporten på behandlingsenheten.

SD-kortåpning (tilbehør) Sett inn et eventuelt SD-kort her (tilbehør).

SD-kortdeksel Eventuelt tilbehør, for eksempel forbindelsesmodul eller modem, kan monteres her. Se 
instruksjonene som følger med tilbehøret. Hvis det ikke brukes tilbehør, skal dette dekslet være på 
plass på enheten.

Strøminngang Koble til strømledningen her.

Filterområde Et gjenbrukbart, grått skumfilter skal plasseres i filterområdet for å filtrere ut vanlig 
husholdningsstøv og pollen. Et hvitt, ultrafint filter kan også brukes for mer fullstendig filtrering av 
svært fine partikler.

Sidedeksel (valgfritt) Hvis enheten skal brukes med luftfukter, kan dette sidedekslet enkelt fjernes med frigjøringsklaffen 
før luftfukteren kobles til. Se brukerhåndboken for luftfukteren.
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Kontrollknapper

LCD-displayskjerm

Rampeknapp

Kontrollhjul/
trykknapp

Ikon og tallinnstillinger
for luftfukter

Denne figuren viser de primære kontrollknappene på enheten, som beskrives i tabellen nedenfor.

element beSkrivelSe

Displayskjerm Viser behandlingsinnstillinger, pasientdata og andre meldinger. Oppstartsskjermbildet vises midlertidig 
når du slår på enheten.

Ikon for luftfukter Dette ikonet lyser (i forskjellige farger) når den valgfrie luftfukteren og/eller den oppvarmede slangen er 
tilkoblet og varme påføres. Hvit betyr at klassisk luftfukting er valgt. Blå betyr at System One-luftfukting 
er valgt. Oransje betyr at oppvarmet slange er tilkoblet. Du finner mer informasjon i luftfukterens 
brukerhåndbok.

Tall for luftfukter Luftfukterens tallinnstillinger er kun synlige når luftfukteren er koblet til og behandlingen er aktiv. Du 
kan bruke kontrollhjulet til å endre tallinnstillingene for luftfukteren. Når oppvarmet slange brukes med 
luftfukteren, vil disse tallene styre innstillingen for den oppvarmede slangen. 

Kontrollhjul/trykknapp Drei hjulet for å veksle mellom alternativene på skjermen. Trykk på hjulet for å velge et alternativ. 
Primærfunksjonen er å slå luftstrømmen av/på.

Rampeknapp Når luftstrømmen er på, kan du bruke denne knappen til å aktivere rampefunksjonen eller starte den 
på nytt. Når luftstrømmen er av, kan du aktivere kontrollen av masketilpasningen med denne knappen. 
Denne knappen lyser opp når behandlingen er aktiv og under visse alarmer.

Tilgjengelige behandlingsmoduser
REMstar Auto A-Flex-enheten har følgende behandlingsmoduser:

CPAP – •  Denne modusen leverer kontinuerlig positivt luftveistrykk. CPAP opprettholder et konstant trykknivå gjennom hele 
pustesyklusen. 
Auto-CPAP –•	  Denne modusen leverer CPAP-behandling og justerer automatisk trykknivået i henhold til dine behov.
Auto-Trial –•	  Denne modusen – hvis tilgjengelig på enheten – leverer CPAP-behandling og justerer automatisk trykknivået i henhold til 
dine behov. Auto-Trial-modusen er begrenset til et spesifikt antall dager som stilles inn av legen. Når innstilt antall dager har forløpt, går 
enheten automatisk over til CPAP-Check-modus.
CPAP-Check –•	  Denne modusen – hvis tilgjengelig på enheten – leverer CPAP-behandling og justerer automatisk trykknivået i henhold 
til dine behov. Trykkjusteringer som utføres i CPAP-Check-modus, er mer gradvis enn de som utføres i Auto-Trial-modus, og hvor mye 
som kan justeres over tid, er begrenset.

Tilgjengelige Flex-komfortfunksjoner
REMstar Auto A-Flex-enheten tilbyr følgende valgfrie Flex-komfortfunksjoner:

C-Flex –•	 	Gir	trykkavlastning	ved	utånding	for	bedre	komfort	basert	på	dine	behov.
A-Flex/C-Flex•	 + – Leverer trykkavlastning på slutten av innåndingen og begynnelsen av utåndingen for å gi bedre pasientkomfort 
basert på dine behov. Når det gis Auto-CPAP- eller Auto-Trial-behandling, kalles denne komfortfunksjonen A-Flex. Når det gis CPAP- eller 
CPAP-Check-behandling, kalles denne komfortfunksjonen C-Flex+.
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Montere luftfiltrene
FORSIKTIG: Et riktig montert, uskadet grått skumfilter kreves for riktig bruk.

Enheten bruker et grått skumfilter som kan vaskes og brukes flere ganger, og et hvitt, ultrafint filter som er til engangsbruk. Det 
gjenbrukbare filteret filtrerer ut vanlig husholdningsstøv og pollen, mens det ultrafine filteret sørger for en mer fullstendig filtrering av 
svært fine partikler. Det gjenbrukbare grå filteret må være på plass hele tiden når enheten er i bruk. Det ultrafine filteret anbefales for 
personer som er følsomme for tobakksrøyk eller andre små partikler.
Det gjenbrukbare, grå skumfilteret leveres med enheten. Det følger også kanskje med et ultrafint filter til engangsbruk. Hvis filteret ikke 
allerede er montert når du mottar enheten, må du montere det gjenbrukbare grå filteret som et minstekrav før du bruker enheten. Slik 
monterer du filteret/filtrene:

Hvis du bruker det hvite, ultrafine engangsfilteret, setter du dette inn i filterområdet først med nettingsiden vendt innover mot enheten.1. 
Sett det påkrevde grå skumfilteret inn i filterområdet etter det ultrafine filteret.2. 
Merknad: Hvis du ikke bruker det hvite engangsfilteret, setter du ganske enkelt det grå skumfilteret inn i filterområdet.

Koble til pustekretsen
Når du skal bruke systemet, trenger du følgende tilbehør for å montere den anbefalte kretsen:

Philips Respironics-grensesnitt (nesemaske eller heldekkende ansiktsmaske) med integrert utåndingsport, eller Philips Respironics-•	
grensesnitt med en separat utåndingsanordning (for eksempel Whisper Swivel II)
ADVARSEL: Hvis du bruker en heldekkende ansiktsmaske (en maske som dekker både munnen og nesen), må masken være utstyrt 
med en sikkerhetsventil (innåndingsventil).
Philips Respironics 22 mm (eller 15 mm) bøyelig slange, 1,83 m •	
Hodeutstyr fra Philips Respironics (til masken)•	
ADVARSEL: Hvis enheten brukes av flere personer (for eksempel hvis enheten leies ut), skal et bakteriefilter for hovedflow, med lav 
motstand, monteres i slangen mellom enheten og kretsslangen for å unngå smitte.

Slik kobler du pustekretsen til enheten:
Koble den bøyelige slangen til luftuttaket på siden av enheten.1. 
Merknad: Sørg for at slangetypeinnstillingen (15 eller 22) stemmer overens med slangen som brukes (Philips Respironics 15 eller 
22 mm slange).
Merknad: Oppvarmet slange skal bare tilkobles luftuttaksporten på den kompatible System One-luftfukteren med varme og ikke til 
luftuttaksporten på behandlingsenheten.
Merknad: Koble om nødvendig et bakteriefilter til enhetens luftuttak, og koble så den bøyelige slangen til uttaket på bakteriefilteret.
Merknad: Når det brukes bakteriefilter, kan enhetens ytelse bli påvirket. Enheten vil imidlertid fungere riktig og levere behandling.
Koble slangen til masken. Se instruksjonene som fulgte med masken.2. 
Koble hodeutstyret til masken om nødvendig. Se instruksjonene som fulgte med hodeutstyret.3. 

Plassering av enheten
Plasser enheten på et stødig og plant underlag på et lavere nivå enn soveposisjonen din, og slik at den er lett tilgjengelig under bruk. 
Forsikre deg om at filterområdet bak på enheten ikke dekkes av sengetøy, gardiner eller andre gjenstander. Det må være god ventilasjon 
rundt enheten for at systemet skal fungere riktig. Forsikre deg om at enheten ikke befinner seg i nærheten av varme- eller kjøleutstyr (f.eks. 
ventiler for tvungen luftsirkulasjon, radiatorer, klimaanlegg).

FORSIKTIG: Plasser ikke enheten direkte på gulvtepper, tekstiler eller andre brannfarlige materialer.
FORSIKTIG: Plasser ikke enheten i eller på en beholder som kan samle opp eller inneholde vann.

Vekselstrømforsyning til enheten
FORSIKTIG: Kondens kan skade enheten. Hvis denne enheten har vært eksponert for svært høye eller svært lave temperaturer, skal du 
la den tilvennes romtemperaturen (driftstemperaturen) før behandlingen startes. Bruk ikke enheten utenfor driftstemperaturområdet 
som er angitt i spesifikasjonene.
ADVARSEL: Sørg for at strømledningen mellom enheten og uttaket er plassert slik at ingen kan snuble i den og den ikke ligger i veien 
for stoler og andre møbler.
ADVARSEL: Denne enheten aktiveres når strømledningen kobles til.
VIKTIG: Hvis du bruker enheten med en luftfukter, skal du se instruksjonene som fulgte med luftfukteren, for å få informasjon om 
hvordan du forsyner enheten og luftfukteren med strøm.
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Slik bruker du enheten med vekselstrøm:
Koble kontakten på vekselstrømsledningen (inkludert) til strømforsyningsenheten (også inkludert).1. 
VIKTIG: Når du bruker oppvarmet slange sammen med den kompatible System One-luftfukteren med varme, må du bruke 
strømforsyningsenheten på 80 W.
Koble støpslet på vekselstrømsledningen til et strømuttak som ikke kontrolleres av en veggbryter.2. 
Koble kontakten på strømforsyningsenhetens ledning til strøminngangen bak på enheten.3. 
Forsikre deg om at alle tilkoblinger sitter godt.4. 
VIKTIG: Når du skal koble enheten fra vekselstrøm, kobler du strømledningen fra strømuttaket.
ADVARSEL: Kontroller regelmessig om strømledninger og kabler har skader eller tegn på slitasje. Slutt å bruke enheten og skift den ut 
hvis den er skadet.
FORSIKTIG: Bruk ikke skjøteledninger med denne enheten.

Navigere på enhetens skjermbilder
Drei hjulet for å veksle mellom alternativer og innstillinger på skjermen. Trykk på hjulet for å velge et alternativ eller en innstilling som er 
markert. Hvis du velger “Tilbake” eller ikonet  på ethvert skjermbilde, kommer du tilbake til forrige skjermbilde.

Merknad: Skjermbildene som vises i denne håndboken, er kun eksempler. Skjermbildene kan variere litt i virkeligheten. Eksemplene er 
kun ment som referanse.
Merknad: Enhetens skjermbilder vil vises i ikonmodus eller tekstmodus. Eksemplene vises i begge moduser.

Starte enheten
Koble enheten til strøm. 1. 
Startskjermbildet vises, som vist nedenfor.2. 

  
InnstillingInfo

FlexTerapi

 Startskjermbilde – ikonmodus Startskjermbilde – tekstmodus
Merknad: “Flex”, som vises ovenfor (i kun tekstmodus), vises som den gjeldende Flex-modusen som leverandøren har valgt.
Merknad: Ikonet for SD-kort vises ved siden av “Info” eller ikonet  hvis SD-kortet er satt inn.
Ta på deg maskeenheten. 3. 
Merknad: Hvis du har problemer med masken, skal du se instruksjonene som fulgte med masken.
Drei hjulet for å veksle mellom de fire alternativene. Marker “Terapi” eller ikonet 4. . Trykk på hjulet for å slå på luftstrømmen og starte 
behandlingen. Terapiskjermbildet vises med gjeldende trykkinnstilling som leveres (eksempel vises nedenfor).

 
 Terapiskjermbildet

Merknad: Ikonet for SD-kort vises nederst til venstre hvis SD-kortet er satt inn.
Merknad: Hvis rampefunksjonen er på, vises rampeikonet nederst til høyre. 
Forsikre deg om at det ikke lekker luft fra masken og inn i øynene. Om nødvendig må du justere masken og hodeutstyret til 5. 
luftlekkasjen stopper. Du finner mer informasjon i instruksjonene som fulgte med masken.
Merknad: Litt maskelekkasje er normalt og akseptabelt. Store maskelekkasjer eller luftlekkasje som irriterer øynene, må korrigeres så 
snart som mulig.
Hvis du bruker enheten i en seng med hodegjerde, skal du prøve å plassere slangen over hodegjerdet. Dette kan redusere strammingen 6. 
av masken.
Trykk på hjulet igjen for å slå av behandlingen og gå tilbake til startskjermbildet.7. 
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Rampefunksjonen
Enheten er utstyrt med en valgfri rampefunksjon som hjemmetjenesteleverandøren kan aktivere eller deaktivere. Denne funksjonen 
reduserer lufttrykket når du prøver å sovne, og øker så lufttrykket gradvis (ramper det opp) til den foreskrevne innstillingen. Dermed blir 
det mer behagelig å sovne.
Hvis rampefunksjonen er aktivert på enheten, trykker du på RAMPE-knappen (  ) på toppen av enheten etter at du har slått på 
luftstrømmen. Du kan bruke RAMPE-knappen så ofte som du ønsker i løpet av natten.

Merknad: Hvis rampefunksjonen er på, vises rampeikonet (  ) nederst til høyre på terapiskjermbildet.
Merknad: Hvis luftstrømmen er av når du trykker på RAMPE-knappen, startes funksjonen for kontroll av masketilpasning hvis denne er 
aktivert av leverandøren.
Merknad: Hvis enheten er i Auto-CPAP- behandlingsmodus og rampe deaktiveres, kan du trykke på RAMPE-knappen for å redusere 
lufttrykket og starte Auto-CPAP-behandlingen på nytt ved Auto-minimumstrykket.

Opti-Start-funksjonen
Denne funksjonen bestemmer det optimale starttrykket for behandlingen når Auto-CPAP-behandlingsmodusen brukes. Denne valgfrie 
funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres av hjemmetjenesteleverandøren.
Etter hver 30. time med Auto-CPAP-behandling beregnes det optimale starttrykket basert på 90 %-trykknivået. Den neste gangen 
behandling startes, justerer enheten automatisk starttrykket til den optimale innstillingsverdien basert på dine siste søvnresultater.
Terapiskjermbildet viser “Opti-Start” under starttrykket for behandlingen, som i dette eksempelet.

 
 Terapiskjermbilde med Opti-Start
“Opti-Start” vises kun på terapiskjermbildet ved starten av behandlingen. Det vises på skjermbildet bare så lenge enheten leverer 
starttrykket for behandlingen. “Opti-Start” forsvinner så snart trykket endres.

Merknad: Opti-Start er kun tilgjengelig hvis enheten er i Auto-CPAP-behandlingsmodus.

Funksjon for kontroll av masketilpasning
Den valgfrie funksjonen for kontroll av masketilpasning kan aktiveres eller deaktiveres av hjemmetjenesteleverandøren. Med denne 
funksjonen kan du kontrollere tilpasningen av masken før behandlingen startes. Dette gjøres ved å måle mengden lekkasje.
Ta på deg maskeenheten. Hvis masketilpasningskontrollen er aktivert, skal du trykke på RAMPE-knappen (  ) på toppen av enheten 
før du slår på luftstrømmen. Luftstrømmen starter og skjermbildet for kontroll av masketilpasning vises, som vist nedenfor.

  

Masketest pågår:

40

 Kontroll av masketilpasning – ikonmodus  Kontroll av masketilpasning – tekstmodus
Enheten leverer et testtrykk mens skjermbildet teller ned 40 sekunder. Etter testen starter normal behandling, og skjermbildet viser enten 
et hakemerke (  ) eller en . Merket  angir at lekkasjen som ble funnet, ikke hindrer optimal ytelse av enheten. Merket  angir at 
lekkasjen kan påvirke enhetens ytelse, men enheten forblir funksjonell og leverer behandling.

Merknad: Hvis du vil prøve å forbedre masketilpasningen, kan du stoppe behandlingen, justere tilpasningen av masken og kjøre 
kontrollen av masketilpasningen på nytt. Se instruksjonene som fulgte med masken og hodeutstyret, for informasjon om riktig 
tilpasningsprosedyre.
Merknad: Kontroll av masketilpasning er bare tilgjengelig når enheten er i Auto-CPAP- eller Auto-Trial-behandlingsmodus.
Merknad: Hvis Delt natt er aktivert, er kontroll av masketilpasning deaktivert.
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Forvarming av luftfukter
Ved bruk av luftfukter kan enheten forvarme vanntanken i opptil 30 minutter før behandlingen starter. 
For å kunne aktivere forvarmingsmodus må turbinen være “av”, og det må være tilkoblet en luftfukter. Marker “Terapi” eller ikonet  på 
enhetens startskjermbilde, og trykk deretter på og hold nede kontrollhjulet i 5 sekunder. Du vil høre én pipelyd, og enheten vil nå være i 
forvarmingsmodus. Luftfukterikonet (  ) vil lyse i dette tidsrommet.
Mens den 30-minutters forvarmingen pågår, kan du fortsatt bruke kontrollhjulet til å velge andre menyalternativer fra startskjermbildet.  
Hvis du trykker på hjulet mens “Terapi” eller ikonet  er markert på startskjermbildet, avsluttes forvarmingsmodus, og turbinen slås “på” for 
å starte behandlingen. Luftfukternummeret du valgte på Innstilling-menyen (0, 1, 2, 3, 4 eller 5) vil nå tre i kraft.

Flex-skjermbilde (  )
Marker “Flex” eller ikonet  på startskjermbildet, og trykk på hjulet. Følgende Flex-skjermbilde vises.

  

Tilbake
Flex  1   2   3
Flex demo  1   2   3Fl

ex
 Flex-skjermbilde – ikonmodus Flex-skjermbilde – tekstmodus

Merknad: “Flex”, som vises ovenfor (i kun tekstmodus), vises som den gjeldende Flex-modusen som leverandøren har valgt.
Flex (  •  ) - Med Flex-komfortfunksjonen kan du justere nivået på lufttrykkavlastningen du føler når du puster ut under 
behandlingen. Hjemmetjenesteleverandøren kan aktivere, låse eller deaktivere denne funksjonen. Når leverandøren aktiverer Flex, vil 
det allerede være et innstilt nivå for deg på enheten. Hvis dette ikke er behagelig, kan du øke eller redusere innstillingen. Innstillingen 
“1” gir en liten trykkavlastning, og avlastningen øker jo høyere tallet er. Hvis leverandøren har deaktivert denne funksjonen, vises ikke 
denne innstillingen. Hvis leverandøren har låst denne innstillingen, vises et hengelåssymbol ved siden av innstillingen.
Merknad: Den samme innstillingen er også tilgjengelig på “Innstilling”-skjermbildet.
Flex demo (  •  ) - Med Flex-innstillingen kan du velge Flex-nivået før behandlingen starter. Med Flex demo-innstillingen kan du 
prøve ut forskjellige Flex-innstillinger i sanntid. Etter en periode uten aktivitet stopper enheten behandlingen og tar i bruk den siste Flex 
demo-innstillingen som ny Flex-innstilling for enheten. Når behandlingen startes igjen på startskjermbildet, bruker enheten den nye 
Flex-innstillingen.
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Innstilling-skjermbilde (  )
Marker “Innstilling” eller ikonet  på startskjermbildet, og trykk på hjulet. Følgende Innstilling-skjermbilde vises. Brukeren kan endre 
innstillingene i Innstilling-menyen. Alle innstillingene vises her. Ditt display vil variere basert på enhetens innstillinger.

 

0

1

4.0  -  (auto min)or(CPAP pres)
15      22      15H

EN   DE   ES   FR   IT   BR
   DK   FI   NO   SW

 

Tilbake
Flex  1   2   3
Fuktenivå fra oppvarmet slange  på   av
SYSTEM ONE fukter  på   av
Fukter  0   1   2   3   4   5
Fuktenivå  1   2   3
Slange temperatur  0   1   2   3   4   5
Rampe-tid  0:00 - 0:45
Rampe-start  4.0 - (auto min)eller(CPAP-trykk)
Slangetype  15   22   15H
SYSTEM ONE motstand  X1   X2   X3   X4   X5
Autostart  på   av
Autostopp  på   av
Maskealarm  på   av
Fukter LED-lys  på   av
Stille modus  på   av
Språk  EN   DE   ES   FR   IT   BR
      DK   FI   NO   SW   0
Tilbake

In
ns

ti
lli

ng
 Innstilling-skjermbilde – ikonmodus Innstilling-skjermbilde – tekstmodus

Merknad: Kun noen få linjer vises om gangen på skjermbildet. Når du dreier hjulet for å veksle mellom forskjellige alternativer, ruller 
skjermbildet henholdsvis opp eller ned. Hvis teksten er for lang til at det er plass på skjermbildet, ruller den horisontalt over skjermbildet 
når den markeres.
Flex (  •  ) - Dette viser Flex-nivået som er innstilt av hjemmetjenesteleverandøren. Hjemmetjenesteleverandøren vil enten 
aktivere, låse eller deaktivere Flex. Hvis Flex er aktivert og innstillingen ikke er behagelig, kan du øke eller redusere innstillingen. Hvis 
leverandøren har låst en Flex-innstilling, kan du se innstillingen, men ikke endre den, og det vises et hengelåssymbol på skjermbildet  
(  ). Hvis leverandøren har deaktivert Flex-innstillingen, vises ikke innstillingen.
Merknad: Den samme innstillingen er også tilgjengelig på “Flex”-skjermbildet.
Fuktenivå fra oppvarmet slange (  •  ) - Denne innstillingen vises kun hvis du bruker den oppvarmede slangen. Du kan aktivere (1) 
eller deaktivere (0) denne funksjonen. 
SYSTEM ONE fukter (  •  ) - Luftfuktighetskontrollen i System One opprettholder en konstant luftfuktighet i masken ved å 
overvåke og justere for endringer i temperaturen og luftfuktigheten i rommet. Du kan aktivere (1) eller deaktivere (0) denne funksjonen. 
Hvis luftfuktighetskontrollen i System One er deaktivert, brukes den klassiske metoden med grunnleggende temperaturkontrollert 
luftfukting med varme. Denne innstillingen vises kun hvis luftfukteren er tilkoblet.
Fukter (  •  ) - Med denne innstillingen velger du ønsket innstilling for luftfuktighet: 0, 1, 2, 3, 4 eller 5. Hvis luftfuktighetskontrollen 
i System One er deaktivert, brukes den klassiske metoden med grunnleggende temperaturkontrollert luftfukting med varme, 
og skjermen viser: 0, C1, C2, C3, C4 eller C5 for disse innstillingene. Denne innstillingen vises kun hvis luftfukteren er tilkoblet. Se 
brukerhåndboken til luftfukteren hvis du bruker luftfukter.
Merknad: Når den oppvarmede slangen ikke er i bruk, kan du også bruke kontrollhjulet til å endre denne innstillingen.
VIKTIG: Den ideelle luftfukterinnstillingen avhenger av temperaturen og luftfuktigheten i rommet. Det anbefales å bruke en innstilling 
på 2 til å begynne med. Du kan når som helst justere denne innstillingen.
Fuktenivå (  •  ) - Denne innstillingen vises kun hvis du bruker den oppvarmede slangen. Med denne innstillingen velger du ønsket 
fukteinnstilling for luftfukteren: 1, 2 eller 3. Denne innstillingen kan bare endres på Innstilling-skjermbildet.
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Slange temperatur (  •  ) - Denne innstillingen vises kun hvis du bruker den oppvarmede slangen. Med denne innstillingen velger 
du ønsket temperatur for den oppvarmede slangen: 0, 1, 2, 3, 4 eller 5. Hvis du velger null (0), slås både luftfukteren og den oppvarmede 
slangen av.
Merknad: Når den oppvarmede slangen er i bruk, kan du også bruke kontrollhjulet til å endre denne innstillingen.
Rampe-tid ( •   ) - Her kan du modifisere rampetidinnstillingen i trinn på 5 minutter. Verdiområdet for denne innstillingen er 0 til 
45 minutter.
Rampe-start (  •  ) - Her vises rampestarttrykket. Du kan øke eller redusere rampestarttrykket i trinn på 0,5 cm H2O. Dette er kun 
tilgjengelig hvis rampetiden er stilt til > 0 og behandlingstrykket er > 4 cm H2O. Dette vises ikke hvis leverandøren har aktivert Delt natt 
på enheten.
Slangetype (  •  ) - Med denne innstillingen kan du velge riktig diameter for slangen som brukes på enheten. Du kan velge enten 
(22) for Philips Respironics 22 mm slangen eller (15) for Philips Respironics 15 mm slangen. Når du bruker oppvarmet slange, endrer 
enheten automatisk denne innstillingen til den riktige slangetypen (15H), og du kan ikke endre den.
Merknad: Hvis den oppvarmede slangen fjernes, går enheten som standard tilbake til den foregående slangetypeinnstillingen.
SYSTEM ONE motstand (  •  ) - Med denne innstillingen kan du justere nivået av lufttrykkavlastning basert på den aktuelle 
Philips Respironics-masken. Hver Philips Respironics-maske kan ha en “System One”-innstilling for motstandskontroll. Kontakt 
hjemmetjenesteleverandøren hvis du ikke kan finne denne motstandsinnstillingen for masken. Hvis leverandøren har låst 
motstandsinnstillingen, kan du se innstillingen, men ikke endre den, og det vises et hengelåssymbol på skjermbildet. Hvis leverandøren 
har deaktivert motstandsinnstillingen, vises ikke innstillingen.
Autostart (  • 1  ) - Du kan aktivere (1) denne funksjonen hvis du ønsker at enheten skal slå på luftstrømmen automatisk når du 
plasserer grensesnittet (masken) over luftveiene. Du kan også deaktivere (0) denne funksjonen.
Autostopp (  • 0  ) - Du kan aktivere (1) denne funksjonen hvis du ønsker at enheten skal slå av luftstrømmen automatisk når du 
fjerner grensesnittet (masken) fra luftveiene. Du kan også deaktivere (0) denne funksjonen.
Maskealarm (  •  ) - Du kan aktivere (1) eller deaktivere (0) maskealarminnstillingen. Hvis denne funksjonen er aktivert når det 
oppdages en betydelig maskelekkasje, vises maskealarmen på displayskjermen, og et lydvarsel aktiveres. Du finner mer informasjon om 
maskealarmen i delen om enhetens alarmer.
Fukter LED-lys (Rampe-lys) (  •  ) - Du kan aktivere (1) eller deaktivere (0) LED-bakgrunnsbelysningen for luftfukterens nummerinnstillinger 
og Rampe-knappen på enheten.
Merknad: Hvis luftfukteren ikke er tilkoblet, vil denne funksjonen vise “Rampe-lys” og kontrollere LED-bakgrunnsbelysningen for kun 
Rampe-knappen.
Merknad: Hvis luftfukterens LED-bakgrunnsbelysning er aktivert eller deaktivert, vil luftfukterikonet alltid være på (hvis luftfukteren er 
tilkoblet og det brukes varme), men det dimmes etter 30 sekunder uten aktivitet.
Stille modus (  •  ) - Du kan deaktivere (0) denne funksjonen hvis du vil at enheten skal avgi en lydindikator (pipelyd) når det  
blir utført følgende operasjoner på enheten: når den slås på, når behandlingen starter, når behandlingen stopper, ved kontroll av 
masketilpasning og når luftfukteren går i forvarmingsmodus. Enheten går som standard over i stillemodusen som blir aktivert (1), noe 
som betyr at enheten ikke avgir en pipelyd under disse operasjonene.
Språk (  •  ) - Med denne funksjonen kan du velge hvilket språk som skal vises på grensesnittet i tekstmodus. Følgende språk kan 
være tilgjengelige på enheten: engelsk (EN), tysk (DE), spansk (ES), fransk (FR), italiensk (IT), brasiliansk portugisisk (BR), dansk (DK), finsk 
(FI), norsk (NO) eller svensk (SW). Du kan også slå av (0) tekstmodusen slik at enheten viser ikonmodusen på grensesnittet.
Merknad: Både ikonmodus og tekstmodus vises i denne veiledningen som en referanse.
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Info-skjermbilde (  )
Marker “Info” eller ikonet  på startskjermbildet, og trykk på hjulet. Følgende Info-skjermbilde vises. Brukeren kan ikke endre innstillingene 
på infomenyen.

Merknad: Disse skjermbildene er kun ment som referanse. Hjemmetjenesteleverandøren kan til tider be deg oppgi denne 
informasjonen. 

  

Tilbake
Status
Ring inn
Terapitimer
Dager > 4
Stor lekkasje
AHI
Periodisk pusting
90% trykk
Auto-Trial
CPAP-Check
Fukter
Tilbake

In
fo

 Info-skjermbilde – ikonmodus Info-skjermbilde – tekstmodus
Merknad: Kun noen få linjer vises om gangen på skjermbildet. Når du dreier hjulet for å veksle mellom forskjellige alternativer, ruller 
skjermbildet henholdsvis opp eller ned.
Status (  •  ) - Her vises informasjon sendt fra en perifer komponent (SD-kort  , modem  osv.). Hvis det er tilkoblet to perifere 
komponenter, vises to linjer med tilsvarende ikoner.
Merknad: Dette vises ikke hvis ingen perifere komponenter er i bruk.
Ring inn ( •	  ) - Dette skjermbildet viser det totale antallet behandlingstimer for enheten (  ), det totale antallet turbintimer  
(  ) og det totale antallet dager enheten har vært brukt, med økter på over 4 timer, siden enheten sist ble nullstilt 
av hjemmetjenesteleverandøren (  ). Skjermbildet viser også et nummer for kontroll av compliance (  ) som 
hjemmetjenesteleverandøren bruker til å bekrefte at dataene du har oppgitt, er dataene hentet fra dette skjermbildet. Denne 
innstillingen vises kun hvis leverandøren har aktivert funksjonen.
Terapitimer (  •  ) - Enheten kan skille mellom den tiden da det leveres behandling til pasienten og den tiden da det kun er turbinen 
som går. Dette skjermbildet viser hvor lenge pasienten faktisk har mottatt behandling på enheten i løpet av den siste 1-dagsperioden. 
Det viser også gjennomsnittstiden for levert behandling til pasienten på enheten over en 7- og 30-dagersperiode (forutsatt at 
enheten inneholder data for henholdsvis minst 7 eller 30 dager). Hvis enheten kun har data for 5 dager å basere beregningen på, vises 
gjennomsnittsverdien for 5 dager under visningen for 7 dager. 
Dager > 4 (  •  ) - På dette skjermbildet vises enhetens akkumulerte antall behandlingsøkter med en varighet på over 4 timer, over en 
periode på 1 dag, 7 dager og 30 dager.
Stor lekkasje (  •  ) - I løpet av en natt registrerer enheten prosentandelen av tid som pasienten opplever det som anses å være en 
stor lekkasje. En stor lekkasje defineres som et lekkasjenivå som er så høyt at det ikke lenger er mulig å fastsette respirasjonshendelser 
med statistisk nøyaktighet. Dette skjermbildet viser den nattlige prosentandelen av tid med stor lekkasje i løpet av den siste 
1-dagsperioden. Det viser også gjennomsnittet av disse individuelle nattlige prosentandelene av tid med stor lekkasje over en 
7- og 30-dagersperiode (forutsatt at enheten inneholder data for henholdsvis minst 7 eller 30 dager). Hvis enheten kun har data for 
5 dager å basere beregningen på, vises gjennomsnittsverdien for 5 dager under visningen for 7 dager. Hvis du ser en stor økning i 
prosentandelen av tid med stor lekkasje, skal du kontakte hjemmetjenesteleverandøren for å få hjelp. Dette skjermbildet vises kun hvis 
hjemmetjenesteleverandøren har aktivert det.
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AHI (  •  ) - Enheten akkumulerer individuelle apné/hypopné-indekser (AHI) for hver økt pasienten bruker enheten. Dette skjermbildet 
viser den nattlige AHI-verdien for den siste 1-dagsperioden. Det viser også gjennomsnittet av disse individuelle nattlige AHI-verdiene 
over en 7- og 30-dagersperiode (forutsatt at enheten inneholder data for henholdsvis minst 7 eller 30 dager). Hvis enheten kun har data 
for 5 dager å basere beregningen på, vises gjennomsnittsverdien for 5 dager under visningen for 7 dager. Dette skjermbildet vises kun 
hvis hjemmetjenesteleverandøren har aktivert det.
Periodisk pusting (  •  ) - I løpet av en natt registrerer enheten prosentandelen av tid som pasienten opplever periodisk pusting. 
Dette skjermbildet viser den nattlige verdien for periodisk pusting over den siste 1-dagsperioden. Det viser også gjennomsnittet av 
disse individuelle nattlige verdiene for periodisk pusting over en 7- og 30-dagersperiode (forutsatt at enheten inneholder data for 
henholdsvis minst 7 eller 30 dager). Hvis enheten kun har data for 5 dager å basere beregningen på, vises gjennomsnittsverdien for 
5 dager under visningen for 7 dager. Hvis du ser en stor økning i prosentandelen av tid med periodisk pusting indikert her, skal du 
kontakte hjemmetjenesteleverandøren for å få hjelp. Dette skjermbildet vises kun hvis hjemmetjenesteleverandøren har aktivert det. 
90% trykk (  •  ) - I løpet av en natt registrerer enheten 90 %-trykket som oppnås av auto-algoritmen. 90 %-trykket defineres som 
det nivået trykket er ved eller under i 90 % av økttiden. Hvis enheten for eksempel registrerer luftstrøm i 10 timer, og 9 timer var ved 
eller under 11 cm H2O, og 1 time var over 11 cm H2O, så blir 90 %-trykket 11 cm H2O. Dette skjermbildet viser den nattlige verdien for 
90 %-trykket over den siste 1-dagsperioden. Det viser også gjennomsnittet av disse individuelle nattlige verdiene for 90 %-trykk over 
en 7- og 30-dagersperiode (forutsatt at enheten inneholder data for henholdsvis minst 7 eller 30 dager). Hvis enheten kun har data for 
5 dager å basere beregningen på, vises gjennomsnittsverdien for 5 dager under visningen for 7 dager. Dette skjermbildet vises kun hvis 
enheten er i Auto-CPAP- eller Auto-Trial-behandlingsmodus.
Auto-Trial ( •	  ) - Hvis Auto-Trial-modus er tilgjengelig, viser dette skjermbildet Dager: xx/xx (der xx/xx er antall forløpte 
prøvedager / antall valgte prøvedager). Dette skjermbildet vises kun hvis hjemmetjenesteleverandøren har aktivert Auto-Trial.
CPAP-Check ( •	  ) - Hvis CPAP-Check-modus er tilgjengelig, viser dette skjermbildet enten XX.X (der XX.X er CPAP-Check-
trykket) eller 90%(XX.X) (der XX.X er 90 %-trykknivået, hvis allerede etablert av Auto-Trial-modusen). Dette skjermbildet viser også 
xx/30 (der xx er antall timer brukt / 30 timer). Dette skjermbildet vises kun hvis hjemmetjenesteleverandøren har aktivert CPAP-Check.
Fukter (  •  ) - Dette skjermbildet viser 3 innstillinger: strømforsyningsenhet (enten 60 W eller 80 W), slangetype og 
temperaturinnstilling for enten fukter eller slange (hvis brukt).
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Enhetens alarmer
Høy prioritet: •  Disse varslene krever umiddelbar respons fra operatøren. Varselsignalet består av en lyd med høy prioritet, som høres i 
et	kontinuerlig	mønster	med	to	pipelyder	(angitt	i	tabellen	nedenfor	som:	•	•			•	•).	I	tillegg	vil	knappenes	bakgrunnsbelysning	blinke	i	et	
kontinuerlig mønster med høy prioritet, med to blink som veksler mellom høy lysstyrke og slukket (angitt i tabellen nedenfor som:  
◊◊  ◊◊).
Middels prioritet: •  Disse alarmene krever rask respons fra operatøren. Alarmsignalet består av en lyd med middels prioritet, som høres 
i	et	kontinuerlig	mønster	med	én	pipelyd	(angitt	i	tabellen	nedenfor	som:	•			•).	I	tillegg	vil	knappenes	bakgrunnsbelysning	blinke	i	et	
kontinuerlig mønster med middels prioritet, med ett blink som veksler mellom høy og svak lysstyrke (angitt i tabellen nedenfor som:  
◊  ◊).

Oversikt over alarmer: Følgende tabell gir en oversikt over alarmene.

AlArm lyDinDikAtor viSuell inDikAtor enhetenS reAkSjon mulig årSAk PASientenS hAnDling

Behov for service •	•			•	• ◊◊  ◊◊
På skjermbildet vises 
“Behov for service” 
eller følgende 
animerte symbol:

Enheten går inn i 
“sikker modus” der 
enheten fremdeles er 
på, men luftstrømmen 
er deaktivert.

Enhetssvikt. Trykk på hjulet eller rampeknappen 
for å dempe alarmen. Koble 
strømforsyningsenhetens 
ledning fra enheten for å stoppe 
strømforsyningen. Koble ledningen 
til enhetens strøminngang 
igjen for å gjenopprette 
strømforsyningen. Hvis alarmen 
aktiveres igjen, skal du kontakte 
hjemmetjenesteleverandøren.

Maskealarm •			• ◊  ◊
På skjermbildet vises 
“Maskealarm” eller 
følgende animerte 
symbol:

Alarmen vedvarer 
til nødvendige tiltak 
utføres.

Pustekretsen er 
frakoblet eller det er en 
stor luftlekkasje.

Slå av luftstrømmen. Kontroller 
koblingene i pustekretsen, og 
koble til slangen igjen hvis den har 
løsnet. Forsikre deg om at masken 
er riktig plassert før du starter 
luftstrømmen igjen. Hvis alarmen 
aktiveres igjen, skal du kontakte 
hjemmetjenesteleverandøren for å få 
masken kontrollert. Det kan være du 
må få masken tilpasset på nytt.

Autostopp Én pipelyd På skjermbildet vises 
“Autostopp” eller 
følgende animerte 
symbol:

0
 

Luftstrømmen slås av 
og enheten går inn 
i standby-modus ca. 
45–60 sekunder etter 
deteksjon. Alarmen 
vedvarer i 30 sekunder 
eller til brukeren 
kvitterer.

Masken er fjernet. Ta masken på igjen og slå på 
luftstrømmen for å gjenoppta 
behandlingen.

Luftfukteralarm Ingen ◊  ◊
LED-ikonet for 
luftfukteren vil blinke 
på enheten.

Vises kun når både 
luftfukteren og 
behandlingen er på.

Luftfuktersvikt. Alarmen vedvarer i 12 minutter 
eller til tilstanden er reparert. 
Slå av luftstrømmen og koble 
luftfukteren til enheten på nytt 
i henhold til instruksjonene 
for luftfukteren. Hvis alarmen 
aktiveres igjen, skal du kontakte 
hjemmetjenesteleverandøren.

Alarm om 
strømforsynings-
enhet

Ingen ◊  ◊
LED-ikonet for 
luftfukteren blinker 
oransje i 30 sekunder 
og lyser deretter 
kontinuerlig blått.

Vises kun når feil 
strømforsynings-
enhet brukes med 
oppvarmet slange.

Bruk av feil 
strømforsyningsenhet.

Alarmen vedvarer i 30 sekunder eller 
til tilstanden er rettet opp. Du må 
bruke 80 W strømforsyningsenheten 
når oppvarmet slange brukes. 
Hvis alarmen aktiveres 
igjen, skal du kontakte 
hjemmetjenesteleverandøren.
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AlArm lyDinDikAtor viSuell inDikAtor enhetenS reAkSjon mulig årSAk PASientenS hAnDling

Feil på oppvarmet 
slange

Ingen LED-ikonet for 
luftfukteren blinker 
langsomt oransje i 
30 sekunder og lyser 
deretter solid blått.

Alarmen vedvarer i 
30 sekunder eller til 
tilstanden er rettet 
opp.

Slangen kan være 
overopphetet eller 
defekt.

Alarmen vedvarer i 30 sekunder 
eller til tilstanden er rettet opp. 
Slå av luftstrømmen og koble den 
oppvarmede slangen til luftfukteren 
på nytt i henhold til instruksjonene 
for luftfukteren. Hvis alarmen 
aktiveres igjen, skal du kontakte 
hjemmetjenesteleverandøren.

Direktemelding Én pipelyd Hjemmetjenestele-
verandøren legger 
inn teksten som skal 
vises. 

Vises kun når 
behandlingen er av.

Melding fra 
leverandøren.

Hjemmetjenesteleverandøren kan 
sende en direktemelding. Kontakt 
hjemmetjenesteleverandøren hvis du 
har spørsmål.

Påminnelse for 
pasient

Én pipelyd På skjermbildet 
vises en melding fra 
leverandøren eller 
følgende symbol:

Vises kun når 
behandlingen går 
fra på til av. Alarmen 
vedvarer i 6 minutter 
eller til brukeren 
kvitterer.

Melding fra 
leverandøren.

Hjemmetjenesteleverandøren kan 
angi en pasientpåminnelse som skal 
vises på et bestemt tidspunkt for å 
minne deg om å skifte ut masken, 
skifte filtre osv. “Ta kontakt for ny 
maske.” er standardmeldingen. 
Leverandøren kan endre meldingen.

SD-kort: 
Innstilling 
akseptert

Én pipelyd På skjermbildet vises 
“SD-kort satt inn: 
innstilling akseptert” 
eller følgende 
symbol:

Alarmen vedvarer i 
30 sekunder eller til 
brukeren kvitterer.

– Kortets status kan kontrolleres i 
statusmenyen.

SD-kort: 
Innstilling avvist

Én pipelyd ◊  ◊
På skjermbildet vises 
“SD-kort satt inn: 
innstilling avvist” 
eller følgende 
symbol:

Alarmen vedvarer i 
30 sekunder eller til 
brukeren kvitterer.

Ordinasjonen mangler 
eller er feil.

Kontakt 
hjemmetjenesteleverandøren for å få 
riktig resept.

SD-kort: Satt 
inn feil

•			• ◊  ◊
På skjermbildet vises 
“SD-kort feil satt 
inn” eller følgende 
symbol:

Alarmen vedvarer 
til nødvendige tiltak 
utføres.

SD-kortet er satt inn 
feil.

Alarmen vedvarer til kortet fjernes. 
Fjern SD-kortet og sett det inn 
på riktig måte. Hvis alarmen 
aktiveres igjen, skal du kontakte 
hjemmetjenesteleverandøren.

SD-kort: Fullt •			• ◊  ◊
På skjermbildet 
vises “SD-kortet er 
fullt” eller følgende 
animerte symbol:

Alarmen vedvarer 
til nødvendige tiltak 
utføres.

SD-kortet er fullt. Alarmen vedvarer til kortet fjernes. 
Fjern SD-kortet og sett inn et nytt. 
Kortets status kan kontrolleres i 
statusmenyen på infoskjermbildet. Se 
“Bruke SD-kortet” i delen “Tilbehør” 
i denne håndboken for mer 
informasjon om SD-kortet. 
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AlArm lyDinDikAtor viSuell inDikAtor enhetenS reAkSjon mulig årSAk PASientenS hAnDling

SD-kort: Fjern Én pipelyd ◊  ◊
På skjermbildet vises 
“SD-kortet er fjernet” 
eller følgende 
symbol:

Alarmen vedvarer i 
30 sekunder eller til 
brukeren kvitterer.

SD-kortet er fjernet. Ingen tiltak nødvendig.

SD-kort: 
Dataaktivitet

Én pipelyd På skjermbildet vises 
“Datautveksling: Ikke 
fjern kortet” eller 
følgende animerte 
symbol:

Alarmen vedvarer i 
30 sekunder eller til 
brukeren kvitterer eller 
datautvekslingen er 
fullført.

– Ingen tiltak nødvendig. Se “Bruke 
SD-kortet” i delen “Tilbehør” i denne 
håndboken for mer informasjon om 
SD-kortet.

SD-kort: Ødelagt •			• ◊  ◊
På skjermbildet vises 
“Ødelagt kort satt 
inn: Reformatere 
kort?” eller følgende 
symbol:

Alarmen vedvarer 
til nødvendige tiltak 
utføres.

Det er et problem med 
SD-kortet. Dataene kan 
være ødelagt.

Velg “ja” (eller hakemerkeikonet) for 
å reformatere kortet. På skjermbildet 
vises “Reformaterer… Ikke ta ut 
kortet” eller følgende animerte 
symbol: 

Hvis du velger “nei”, opphører 
alarmen, og kortet blir 
ikke reformatert. Merknad: 
Eventuelle data på kortet går 
tapt ved reformatering. Kontakt 
hjemmetjenesteleverandøren hvis du 
har spørsmål.

SD-kort: Ta ut og 
sett inn igjen

•			• ◊  ◊
På skjermbildet vises 
“SD-kort feil: Ta ut 
kortet og sett det inn 
igjen” eller følgende 
animerte symbol:

Alarmen vedvarer 
til nødvendige tiltak 
utføres.

Enheten kan ikke lese 
SD-kortet. Det kan 
skyldes et problem 
med SD-kortet eller at 
det er satt inn feil.

Ta ut SD-kortet og sett det inn igjen. 
Hvis alarmen aktiveres igjen, skal 
du skifte ut kortet eller kontakte 
hjemmetjenesteleverandøren.

Modem: Ringe 
opp

Én pipelyd Modemet viser 
sitt eget ikon 
på enheten. Se 
brukerhåndboken 
for modemet.

Alarmen vedvarer 
i 30 sekunder etter 
oppringingen eller til 
brukeren kvitterer.

Se brukerhåndboken 
for modemet.

Hvis modemet ringer opp mens 
behandlingen er aktivert, vises ikke 
alarmen for oppringingen.

Modem: 
Mislykket 
oppringing

Én pipelyd ◊  ◊
Modemet viser 
sitt eget ikon 
på enheten. Se 
brukerhåndboken 
for modemet. 

Alarmen vedvarer i 
30 sekunder eller til 
brukeren kvitterer.

Se brukerhåndboken 
for modemet.

Ingen tiltak nødvendig.
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Feilsøking
I tabellen nedenfor angis noen av problemene du kan støte på ved bruk av enheten, samt mulige løsninger på disse problemene.

Problem årSAk tiltAk

Det skjer ingenting 
når du slår på 
enheten. Knappenes 
bakgrunnsbelysning 
tennes ikke.

Det er ikke strøm ved 
uttaket, eller enheten er 
ikke tilkoblet uttaket.

Hvis du bruker vekselstrøm, skal du kontrollere uttaket og forsikre deg om at 
enheten er riktig tilkoblet. Forsikre deg om at det er strøm ved uttaket. Forsikre 
deg om at vekselstrømsledningen er riktig tilkoblet strømforsyningsenheten, og at 
strømforsyningsenhetens ledning er riktig tilkoblet enhetens strøminngang. Hvis problemet 
vedvarer, skal du kontakte hjemmetjenesteleverandøren. Returner både enheten og 
strømforsyningsenheten til leverandøren for å finne ut om problemet skyldes enheten eller 
strømforsyningsenheten.
Hvis du bruker likestrøm, skal du forsikre deg om at likestrømsledningen og 
batteriadapterkabelen er riktig tilkoblet. Kontroller batteriet. Det kan være det må lades 
eller skiftes ut. Hvis problemet vedvarer, skal du kontrollere likestrømsledningens sikring 
ved å følge instruksjonene som følger med likestrømsledningen. Det kan være sikringen må 
skiftes. Hvis problemet fremdeles vedvarer, skal du kontakte hjemmetjenesteleverandøren. 

Luftstrømmen vil ikke 
slås på.

Det kan være et 
problem med turbinen.

Forsikre deg om at enheten har tilstrekkelig strømforsyning. Forsikre deg om at “Terapi” er 
markert når du trykker på kontrollhjulet for å slå på luftstrømmen. Hvis luftstrømmen ikke 
vil slås på, kan det være et problem med enheten. Kontakt hjemmetjenesteleverandøren for 
å få hjelp. 

Enhetens displayskjerm 
er uregelmessig.

Enheten har falt i gulvet 
eller blitt håndtert 
uforsiktig, eller enheten 
er i et område med 
store elektromagnetiske 
forstyrrelser. 

Koble enheten fra strøm. Koble enheten til strøm igjen. Hvis problemet vedvarer, skal du 
flytte enheten til et område med mindre elektromagnetiske forstyrrelser (på god avstand 
fra elektronisk utstyr som mobiltelefoner, trådløse telefoner, datamaskiner, tv-apparater, 
elektroniske spill, hårfønere osv.). Hvis problemet fremdeles vedvarer, skal du kontakte 
hjemmetjenesteleverandøren for å få hjelp.

Rampefunksjonen 
fungerer ikke når 
du trykker på 
rampeknappen.

Hjemmetjenestele-
verandøren har ikke 
foreskrevet bruk av 
rampefunksjonen 
for deg, eller 
det foreskrevne 
behandlingstrykket 
er allerede stilt til 
minimums-innstillingen.

Hvis bruk av rampefunksjonen ikke er foreskrevet for deg, skal du diskutere dette med 
hjemmetjenesteleverandøren for å høre om resepten kan endres. 
Hvis leverandøren har aktivert rampefunksjonen, men den likevel ikke fungerer, skal 
du kontrollere trykkinnstillingen på terapiskjermbildet. Hvis behandlingstrykket er 
stilt til minimumsinnstillingen (4,0 cm H2O), eller hvis starttrykket for rampefunksjonen 
er det samme som behandlingstrykket, fungerer ikke rampefunksjonen. Kontroller at 
rampetidinnstillingen er > 0.

Luftstrømmen er mye 
varmere enn det som 
er vanlig. 

Luftfiltrene kan være 
skitne.

Det kan være enheten 
brukes i direkte sollys 
eller i nærheten av et 
varmeapparat. 

Rengjør eller skift ut luftfiltrene.
Temperaturen på luften kan variere noe basert på romtemperaturen. Forsikre deg om at 
enheten er tilstrekkelig ventilert. Hold enheten på god avstand fra sengetøy og gardiner 
som kan blokkere for luftstrømmen rundt enheten. Sørg for at enheten holdes unna direkte 
sollys og varmeapparater.
Hvis du bruker enheten med luftfukter, skal du kontrollere innstillingene for luftfukteren. Se 
instruksjonene for luftfukteren for å forsikre deg om at luftfukteren fungerer som den skal.
Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte hjemmetjenesteleverandøren.

Luftstrømtrykket føles 
for høyt eller for lavt.

Slangetypeinnstillingen 
kan være feil.

Sørg for at slangetypeinnstillingen (22 eller 15) stemmer overens med slangen som brukes 
(Philips Respironics 22 eller 15 mm slange).
Hvis du bruker oppvarmet slange, er denne innstillingen 15H og kan ikke endres.

Slangetemperatur er 
slått på i “Innstilling”-
skjermbildet, men 
oppvarmet slange er 
ikke varm.
Slangetemperatur er 
slått på i “Innstilling”-
skjermbildet, men 
luftfukterens LED blir 
ikke værende oransje 
(endres til blå).

Feil strømforsynings-
enhet brukes (60 W 
brukes i stedet for 80 W).
 
 
Oppvarmet slange er feil 
tilkoblet eller skadet.

Kontroller at 80 W strømforsyningen brukes. Dette kan bekreftes ved å se etter 60 W- eller 
80 W-symbolet på strømforsyningsenheten. Dette kan også kontrolleres ved å se på 
“Fukter”-innstillingene på “Info”-skjermbildet.
 
 
Inspiser oppvarmet slange med henblikk på skade, og koble den til på nytt. Hvis problemet 
vedvarer, skal du kontakte hjemmetjenesteleverandøren.
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Tilbehør
Det finnes mer tilgjengelig tilbehør for REMstar Auto A-Flex-systemet, for eksempel luftfukter og modem. Kontakt 
hjemmetjenesteleverandøren for å få mer informasjon om tilgjengelig tilbehør. Ved bruk av valgfritt tilbehør skal du alltid følge 
instruksjonene som følger med tilbehøret.

FORSIKTIG: Pinnene på koblingene må ikke berøres. Ingenting skal kobles til disse koblingene uten at forebyggende ESD-
prosedyrer følges. Slike forebyggende prosedyrer omfatter metoder for å hindre oppbygging av statisk elektrisitet (f.eks. klimaanlegg, 
fuktingsanlegg, elektrisk ledende gulvbelegg, ikke-syntetiske klær), utladning fra kroppen til rammen på utstyret eller systemet, eller  
til jord eller en stor metallgjenstand, og jording av seg selv ved hjelp av en håndleddsstropp med forbindelse til utstyret, systemet  
eller jord.

Legge til en luftfukter med eller uten oppvarmet slange
Du kan bruke luftfukter med varme og oppvarmet slange sammen med enheten. Disse er tilgjengelige hos 
hjemmetjenesteleverandøren. En luftfukter og oppvarmet slange kan redusere tørrhet og irritasjon i nesen ved å tilføre fuktighet til 
luftstrømmen. 

ADVARSEL: For sikker drift skal luftfukteren alltid plasseres under tilkoblingen for pustekretsen ved masken og luftuttaket på 
enheten. Luftfukteren må være plan for å fungere riktig.
Merknad: I instruksjonene for luftfukteren finner du fullstendig informasjon om oppsett.

Bruke SD-kortet
REMstar Auto A-Flex-systemet leveres med et SD-kort satt inn i SD-kortåpningen bak på enheten, som skal registrere informasjon for 
hjemmetjenesteleverandøren. Hjemmetjenesteleverandøren kan be deg fjerne SD-kortet og sende det inn for evaluering med jevne 
mellomrom.
Hvis SD-kortet er satt inn i enheten, vises ikonet for SD-kort (  ) ved siden av “Info” eller ikonet  på startskjermbildet, og det 
vises også nederst til venstre på terapiskjermbildet og i statusmenyen på infoskjermbildet. Mens SD-kortet registrerer informasjon 
(dataaktivitet), endres dette ikonet til (  ), og det endres tilbake til det opprinnelige ikonet (  ) så snart dataoverføringen er  
fullført. Hvis SD-kortet blir fullt, vises ikonet som (  ) til SD-kortet byttes.

Merknad: SD-kortet trenger ikke være satt inn for at enheten skal fungere riktig. SD-kortet registrerer informasjon om bruken av 
enheten for hjemmetjenesteleverandøren. I delen om Enhetens alarmer i denne håndboken finner du mer informasjon om SD-kortet. 
Kontakt leverandøren hvis du har spørsmål om SD-kortet. 

Bruke ekstra oksygen
Oksygen kan tilføres ved maskekoblingen. Ta hensyn til advarslene nedenfor når du bruker oksygen med enheten.

ADVARSLER:
Når det brukes oksygen med dette systemet, må oksygentilførselen samsvare med lokale bestemmelser for medisinsk oksygen.•	
Oksygen øker forbrenningsprosessen. Oksygen må ikke benyttes hvis det røykes eller benyttes åpen ild i nærheten.•	
Når det brukes oksygen med dette systemet, må det monteres en Philips Respironics-trykkventil i slangen med pasientkretsen •	
mellom enheten og oksygenkilden. Trykkventilen bidrar til å forhindre tilbakestrøm av oksygen fra pasientkretsen og inn i enheten 
når enheten er av. Hvis det ikke brukes en trykkventil, kan det føre til brannfare.
Merknad: I instruksjonene for trykkventilen finner du fullstendig informasjon om oppsett.
Når det brukes oksygen med dette systemet, skal du slå på enheten før du slår på oksygentilførselen. Slå oksygentilførselen av før •	
du slår enheten av. Dermed unngår du at oksygenet samler seg i enheten.
Enheten skal ikke kobles til en oksygenkilde uten regulering eller med høyt trykk.•	

Likestrømforsyning til enheten
Likestrømsledningen fra Philips Respironics kan brukes til drift av denne enheten i en stasjonær campingbil, båt eller campingvogn. 
Når likestrømsledningen brukes med batteriadapterkabelen fra Philips Respironics, kan enheten drives fra et frittstående 12 V 
likestrømsbatteri. 

FORSIKTIG: Kontroller alltid at likestrømsledningen er godt tilkoblet behandlingsenheten før bruk. Kontakt 
hjemmetjenesteleverandøren eller Philips Respironics for å finne ut om du har riktig likestrømsledning for den spesifikke 
behandlingsenheten din.
FORSIKTIG: Når det brukes likestrøm fra et kjøretøybatteri, skal enheten ikke brukes mens kjøretøyets motor går. Det kan skade 
enheten.
FORSIKTIG: Bruk kun likestrømsledning og batteriadapterkabel fra Philips Respironics. Bruk av andre systemer kan skade enheten.

I instruksjonene som følger med likestrømsledningen og adapterkabelen, finner du informasjon om hvordan enheten brukes med 
likestrøm.
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Reise med systemet
På reiser skal bærevesken kun brukes som håndbagasje. Bærevesken vil ikke beskytte systemet hvis den sendes som innsjekket bagasje.
For å gjøre det lettere for deg når du skal gjennom sikkerhetskontrollen, er det en merknad på undersiden av enheten som bekrefter at 
dette er medisinsk utstyr, og at det er egnet for bruk på fly. Det kan være lurt å ta med denne håndboken for å hjelpe sikkerhetspersonellet 
med å forstå REMstar Auto A-Flex-enheten.
Hvis du skal reise til et land som ikke har samme nettspenning som den du bruker nå, kan det være nødvendig med en annen 
strømledning eller en internasjonal strømadapter som gjør strømledningen kompatibel med strømuttaket i det aktuelle landet. Kontakt 
hjemmetjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Flyreiser
REMstar Auto A-Flex-enheten er egnet for bruk på fly når den drives fra en vekselstrøms- eller likestrømskilde. 

Merknad: Den er ikke egnet for bruk på fly når det er montert modemer eller luftfuktere på enheten.

Rengjøre enheten
ADVARSEL: For å unngå elektrisk støt skal du alltid koble strømledningen fra uttaket i veggen før du rengjør enheten. Enheten skal IKKE 
legges ned i væske.
Koble enheten fra strøm, og tørk av den på utsiden med en klut lett fuktet med mildt såpevann. Vent til enheten er helt tørr før du 1. 
kobler til strømledningen igjen.
Kontroller enheten og alle delene i kretsen etter rengjøring for å se om de er skadet. Skift ut eventuelle deler som er skadet.2. 

Rengjøre og skifte ut filtrene
Ved normal bruk skal det grå skumfilteret rengjøres minst én gang hver 14. dag, og det skal skiftes ut etter 6 måneder. Det hvite, ultrafine 
filteret er til engangsbruk og skal skiftes ut etter at det har vært brukt i 30 netter, eller før hvis det er skittent. Det ultrafine filteret skal IKKE 
rengjøres.

FORSIKTIG: Skitne inntaksfiltre kan forårsake høye driftstemperaturer som kan påvirke enhetens ytelse. Kontroller inntaksfiltrene 
regelmessig etter behov for å sørge for at de er hele og rene.
Hvis enheten er i drift, skal du stoppe luftstrømmen. Koble enheten fra strømkilden.1. 
Fjern filteret/filtrene fra kabinettet ved å klemme forsiktig midt på filteret og trekke det bort fra enheten. 2. 
Kontroller om filteret/filtrene er rent/rene og helt/hele.3. 
Vask det grå skumfilteret i varmt, mildt såpevann. Skyll grundig for å fjerne alle såperester. Vent til filteret har tørket helt før du monterer 4. 
det igjen. Skift ut skumfilteret hvis det har rifter. (Filtrene skal kun skiftes ut med filtre fra Philips Respironics.)
Skift ut det hvite, ultrafine filteret hvis det er skittent eller har rifter.5. 
Monter filtrene igjen, og sørg for at et eventuelt hvitt, ultrafint filter settes inn først. 6. 
FORSIKTIG: Monter aldri et vått filter i enheten. Du må la filteret få tilstrekkelig tid til å tørke etter rengjøring.

Rengjøre slangen
Rengjør den bøyelige slangen før første gangs bruk og deretter daglig. Koble den bøyelige slangen fra enheten. For 15 eller 22 mm bøyelig 
slange skal slangen vaskes skånsomt i en løsning av varmt vann og mildt vaskemiddel. Skyll godt. Lufttørkes.

Merknad: Se håndboken for luftfukteren for instruksjoner om hvordan du rengjør den oppvarmede slangen.

Service
Enheten krever ikke rutinemessig service.

ADVARSEL: Hvis du merker eventuelle uforklarlige endringer i enhetens ytelse, hvis den lager uvanlige eller skarpe lyder, hvis den har 
falt i gulvet eller blitt håndtert uforsiktig, hvis det har kommet vann inn i kabinettet, eller hvis kabinettet er skadet, skal du koble fra 
strømledningen og slutte å bruke enheten. Kontakt hjemmetjenesteleverandøren.
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Spesifikasjoner
Miljø

Driftstemperatur: 5 °C til 35 °C
Lagringstemperatur: -20 °C til 60 °C
Relativ fuktighet (drift og lagring): 15 til 95 % (ikke-kondenserende)
Atmosfærisk trykk: 101 til 77 kPa (0 til 2286 moh.)

Fysiske spesifikasjoner
Mål: 18 cm L x 14 cm B x 10 cm H
Vekt (enhet med strømforsyningsenhet): ca. 1,53 kg

Samsvar med standarder Denne enheten er laget i samsvar med følgende standarder:
IEC	60601-1	Generelle	sikkerhetskrav	for	medisinsk	elektrisk	utstyr
EN ISO 17510-1 Pustebehandlingsenheter for søvnapné
EN 60601-1-2 Elektromagnetisk kompatibilitet
RTCA/DO-160F, avsnitt 21, kategori M; Utstråling av radiofrekvent energi

IEC 60601-1-klassifisering
Type beskyttelse mot elektrisk støt: Klasse II-utstyr
Grad	av	beskyttelse	mot	elektrisk	støt:	Pasientnær	del	av	type	BF
Grad	av	beskyttelse	mot	vanninntrengning:

Enhet: Dryppsikker, IP22
60 W strømforsyningsenhet: Dryppsikker, IP22
80 W strømforsyningsenhet: Dryppsikker, IP22

Driftsmodus: Kontinuerlig
Elektrisk

Vekselstrømforbruk (med 60 W strømforsyningsenhet): 100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 2,1 A
Vekselstrømforbruk (med 80 W strømforsyningsenhet): 100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 2,0 A
Likestrømforbruk: 12 V likestrøm, 6,67 A
Sikringer: Det er ingen sikringer som brukeren kan skifte.

Erklærte støyutslippsverdier med to numre I henhold til ISO 4871
Det målte A-vektede trykknivået for lydutslipp er 27 dB(A) med et mulig avvik på 2 dB(A).
Det målte A-vektede lydkraftnivået er 35 dB(A) med en usikkerhet på 2 dB(A).
Merknader: 

Disse målingene gjelder for denne enheten med en valgfri luftfukter. Bruk av denne enheten uten en luftfukter gir •	
målinger lik eller mindre enn de angitte verdiene.
Verdier fastslått i henhold til støytestkoden gitt i ISO 17510-1:2007, ved bruk av grunnstandardene ISO 3744 og ISO 4871.•	
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Trykknøyaktighet
Trykkøkningstrinn: 4,0 til 20,0 cm H2O (i trinn på 0,5 cm H2O)
Trykkstabilitet: 

Statisk Dynamisk
< 10 cm H2O

Dynamisk
≥ 10,0 til 20 cm H2O

Enhet ± 0,5 cm H2O ≤ 0,5 cm H2O ≤ 1,0 cm H2O

Enhet med luftfukter ± 0,5 cm H2O ≤ 0,5 cm H2O ≤ 1,0 cm H2O

Maksimum strømningshastighet (typisk)

Testtrykk (cm H2O)

4,0 8,0 12,0 16,0 20,0

22 mm 
slange

Målt trykk ved pasientkoblingsporten 
(cm H2O)

3,6 7,5 11,0 15,0 19,0

Gjennomsnittlig strømning ved 
pasientkoblingsporten (l/min)

84,1 135,2 154,5 146,9 128,7

15 mm 
slange 
(oppvarmet 
eller ikke-
oppvarmet)

Målt trykk ved pasientkoblingsporten 
(cm H2O)

3,8 7,0 11,0 15,0 19,0

Gjennomsnittlig strømning ved 
pasientkoblingsporten (l/min)

85,1 120,7 121,6 119,3 119,2

Kassering
Elektrisk og elektronisk utstyr skal behandles som spesialavfall i henhold til EF-direktiv 2002/96/EF. Denne enheten skal kastes i samsvar 
med lokalt regelverk.

Slik kontakter du Philips Respironics
Hvis du ønsker service på enheten, skal du kontakte hjemmetjenesteleverandøren. Hvis du har behov for å kontakte Philips Respironics 
direkte, kan du ringe Philips Respironics’ kundeserviceavdeling på tlf. +1-724-387-4000 eller tlf. +49 8152 93060. Du kan også benytte 
følgende adresser:

Respironics, Inc. 
1001 Murry Ridge Lane 
Murrysville, PA 15668, USA

Respironics Deutschland 
Gewerbestrasse	17 
82211 Herrsching, Tyskland
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Informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Veiledning og produsenterklæring – Elektromagnetisk stråling – Denne enheten er beregnet til bruk i det elektromagnetiske miljøet som 
er angitt nedenfor. Brukeren av denne enheten må påse at den blir brukt i et slikt miljø.

StrålingSteSt SAmSvAr elektromAgnetiSk miljø – rettleDning

RF-stråling
CISPR 11

Gruppe	1 Enheten bruker RF-energi kun til de interne funksjonene. Derfor er RF-strålingen 
svært lav, og det er ikke sannsynlig at den forstyrrer elektronisk utstyr i nærheten.

RF-stråling
CISPR 11

Klasse B Enheten er egnet til bruk i alle bygningstyper, inkludert hjemmemiljø og andre 
bygninger som er koblet til det offentlige lavspentnettet.

Harmonisk stråling
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spenningsfluktuasjoner/flimmerstøy
IEC 61000-3-3

Samsvarer

Veiledning og produsenterklæring – Elektromagnetisk immunitet – Denne enheten er beregnet til bruk i det elektromagnetiske miljøet 
som er angitt nedenfor. Brukeren av denne enheten må påse at den blir brukt i et slikt miljø.

immunitetSteSt ieC 60601-teStnivå SAmSvArSnivå elektromAgnetiSk miljø – rettleDning

Elektrostatisk utladning 
(ESD)

IEC 61000-4-2

± 6 kV kontakt

± 8 kV luft

± 6 kV kontakt

± 8 kV luft

Gulv	bør	være	av	tre,	betong	eller	keramiske	
fliser. Hvis gulvet er dekket med et syntetisk 
materiale, må den relative fuktigheten være 
minst 30 %.

Rask elektrisk transient/
spenningstopp

IEC 61000-4-4

± 2 kV for 
strømforsyningsledninger

± 1 kV for inngangs-/
utgangsledninger

± 2 kV for 
strømforsyningsnett

± 1 kV for inngangs-/
utgangsledninger

Nettstrømskvaliteten skal være som i et typisk 
hjemme- eller sykehusmiljø.

Spenningssvingning

IEC 61000-4-5

± 1 kV differensialmodus

± 2 kV fellesmodus

± 1 kV differensialmodus

± 2 kV for fellesmodus

Nettstrømskvaliteten skal være som i et typisk 
hjemme- eller sykehusmiljø.

Spenningsfall, korte avbrudd 
og spenningsvariasjoner på 
strømforsyningsenhetens 
inngangsledninger

IEC 61000-4-11

< 5 % UT (> 95 % fall i UT) i 
0,5 syklus 

40 % UT (60 % fall i UT) i  
5 sykluser

70 % UT (30 % fall i UT) i  
25 sykluser

< 5 % UT (> 95 % fall i UT) i 
5 sek

< 5 % UT (> 95 % fall i UT) i 
0,5 syklus 

40 % UT (60 % fall i UT) i  
5 sykluser

70 % UT (30 % fall i UT) i  
25 sykluser

< 5 % UT (> 95 % fall i UT) i 
5 sek

Nettstrømskvaliteten skal være som i et typisk 
hjemme- eller sykehusmiljø. Hvis brukeren 
av enheten krever kontinuerlig drift under 
strømbrudd, anbefales det at enheten får strøm 
fra en avbruddsfri strømforsyning eller et batteri.

Magnetisk felt fra 
nettstrømfrekvens  
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Magnetiske felt fra nettstrømfrekvensen skal 
være på nivåer som er normale i et sykehusmiljø 
eller hjemmemiljø.

MERKNAD: UT er vekselstrømspenningen før testnivået påføres.
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Veiledning og produsenterklæring – Elektromagnetisk immunitet – Denne enheten er beregnet til bruk i det elektromagnetiske miljøet 
som er angitt nedenfor. Brukeren av denne enheten må påse at den blir brukt i et slikt miljø.

immunitetSteSt ieC 60601-teStnivå SAmSvArSnivå elektromAgnetiSk miljø – rettleDning

Ledet RF
IEC 61000-4-6

Utstrålt RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz til 80 MHz

3 V/m
80	MHz	til	2,5	GHz

3 Vrms

3 V/m

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes 
nærmere noen deler av enheten, inkludert kablene, enn den 
anbefalte avstanden som regnes ut med formelen som gjelder for 
senderens frekvens.

Anbefalt fysisk avstand
d = 1,2 

d = 1,2   80 MHz til 800 MHz
d = 2,3 	 	 800	MHz	til	2,5	GHz

der P er den maksimale utgangseffekten i watt (W) fra senderen i 
henhold til produsenten av senderen, og d er den anbefalte fysiske 
avstanden i meter (m).

Feltstyrker fra faste RF-sendere, som fastslått etter en 
elektromagnetisk undersøkelse av stedet,a skal være mindre enn 
samsvarsnivået i hvert frekvensområde.b

Det kan oppstå forstyrrelser i nærheten av utstyr som er merket med 
dette symbolet: 

MERKNAD 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyeste frekvensområdet.
MERKNAD 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra 
strukturer, gjenstander og mennesker.
 a  Feltstyrker fra faste sendere, for eksempel basestasjoner for radiotelefoni (mobiltelefoner/trådløse telefoner) og landmobilradioer, 

amatørradioer og AM-/FM-/TV-sendere, kan ikke forutses teoretisk med nøyaktighet. For å evaluere det elektromagnetiske miljøet som følge 
av faste RF-sendere bør det vurderes å utføre en elektromagnetisk undersøkelse av stedet. Om den målte feltstyrken på stedet hvor enheten 
skal brukes, overskrider det egnede RF-samsvarsnivået ovenfor, skal enheten overvåkes for å kontrollere at den fungerer som den skal. Hvis 
det blir registrert unormal drift, kan det være nødvendig med ytterligere tiltak, for eksempel å snu eller flytte på enheten.

 b Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkene være mindre enn 3 V/m.

Anbefalt fysisk avstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og denne enheten: Enheten er tiltenkt bruk i et 
elektromagnetisk miljø hvor de utstrålte RF-forstyrrelsene er kontrollert. Kunden eller brukeren av denne enheten kan bidra til å hindre 
elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) 
og denne enheten som anbefalt nedenfor, i henhold til kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangseffekt.

Merket MaksiMal utgangseffekt 
på senderen

W

fysisk avstand i henhold til frekvensen til senderen 
M

150 khz til 80 Mhz

d = 1,2 
80 Mhz til 800 Mhz

d = 1,2 
800 Mhz til 2,5 ghz

d = 2,3 

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

For sendere merket med en maksimal utgangseffekt som ikke står oppført ovenfor, kan den anbefalte fysiske avstanden d i meter (m) regnes 
ut ved hjelp av formelen som gjelder for senderens frekvens, der P er den maksimale utgangseffekten i watt (W) fra senderen i henhold til 
produsenten av senderen.
MERKNAD 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder den fysiske avstanden for det høyeste frekvensområdet.
MERKNAD 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra 
strukturer, gjenstander og mennesker.



Begrenset garanti

Respironics, Inc. garanterer at systemet skal være fritt for defekter i materiale og utførelse og at det vil fungere i 
samsvar med produktspesifikasjonene i en periode på to (2) år fra den datoen det selges fra Respironics, Inc. til 
forhandleren. Hvis produktet ikke fungerer i henhold til produktspesifikasjonene, vil Respironics, Inc. reparere eller 
erstatte – etter egen vurdering – det defekte materialet eller den defekte delen. Respironics, Inc. vil kun betale 
vanlige transportkostnader fra Respironics, Inc. til forhandleren. Denne garantien dekker ikke skade forårsaket av 
uhell, feil bruk, misbruk, endringer, vanninntrengning eller andre defekter som ikke er knyttet til materiale eller 
utførelse. Serviceavdelingen til Respironics, Inc. vil undersøke eventuelle enheter som returneres for service, og 
Respironics, Inc. forbeholder seg retten til å kreve et evalueringsgebyr for en eventuell returnert enhet som det ikke 
blir funnet noen feil på etter undersøkelse ved serviceavdelingen til Respironics, Inc.

Denne garantien kan ikke overføres av uautoriserte distributører av produkter fra Respironics, Inc., og 
Respironics, Inc. forbeholder seg retten til å avgiftsbelaste forhandlere for garantiservice på defekte produkter  
som ikke er kjøpt direkte fra Respironics, Inc. eller autoriserte distributører.

Respironics, Inc. fraskriver seg ethvert ansvar for økonomisk tap, tap av fortjeneste, utgifter eller følgeskader som 
kan hevdes å skyldes salg eller bruk av dette produktet. Enkelte land tillater ikke unntak eller begrensninger knyttet 
til tilfeldige skader eller følgeskader, og det kan derfor være at unntakene og begrensningene ovenfor ikke gjelder i 
ditt tilfelle.

Denne garantien erstatter alle andre uttrykte garantier. Videre er enhver underforstått garanti, inkludert 
garantier vedrørende salgbarhet eller egnethet til et spesielt formål, begrenset til to år. Enkelte land tillater ikke 
begrensninger når det gjelder varigheten til en underforstått garanti, og det kan derfor være at begrensningen 
ovenfor ikke gjelder i ditt tilfelle. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter, og det kan også være du har 
andre rettigheter, som kan variere fra land til land.

Hvis du vil benytte deg av dine rettigheter under denne garantien, kan du kontakte den lokale autoriserte 
Respironics, Inc.-representanten eller Respironics, Inc. direkte på:

1001 Murry Ridge Lane

Murrysville, Pennsylvania 15668-8550, USA

+1-724-387-4000

eller

Deutschland

Gewerbestrasse	17

82211 Herrsching, Tyskland

+49 8152 93060
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