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Johdanto
Lue koko käsikirja ennen laitteen käyttöä. Tämä käyttöopas on tarkoitettu muille kuin kliinikoille 
eikä sisällä kaikkia kliinisessä oppaassa annettuja tietoja.

Käyttöindikaatiot
Stellar 100/150 on tarkoitettu antamaan ventilaatiota ei laitteesta täysin riippuvaisille, spontaanisti 
hengittäville aikuis- ja lapsipotilaille (vähintään 13 kg), joilla on hengitysvajaus eli hengityksen 
vajaatoiminta riippumatta siitä, onko heillä obstruktiivinen uniapnea tai ei. Laite on 
noninvasiiviseen tai invasiiviseen käyttöön (ResMed-vuotoventtiiliä käytettäessä). Laitetta 
voidaan käyttää sekä paikallaan, kuten sairaalassa tai kotona, että liikuttaessa, kuten 
pyörätuolissa.

Vasta-aiheet
Stellar -laitteen käyttö on vasta-aiheista potilailla, jotka sietävät vain lyhyitä keskeytyksiä 
ventilaatiossa. Stellar ei ole elämää ylläpitävä ventilaattori. 
Jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista, kerro se lääkärillesi ennen tämän laitteen käyttöä:
• pneumothorax tai pneumomediastinum
• patologisesti alhainen verenpaine erityisesti silloin, kun siihen liittyy intravaskulaarisen 

tilavuuden väheneminen
• aivoselkäydinnesteen vuoto, hiljattain suoritettu kallokirurginen toimenpide tai kallovamma
• vakava rakkulainen keuhkotauti
• dehydraatio.
Stellarin tai pulssioksimetrian (XPOD mukaan lukien) käyttö on vasta-aiheista 
magneettikuvantamisympäristössä.
AutoEPAP1:n käyttö invasiivisessa käytössä on vasta-aiheista.

Haittavaikutukset
Potilaan tulee kertoa hoitavalle lääkärille, jos hänellä esiintyy epätavallista rintakipua, kovaa 
päänsärkyä tai lisääntynyttä hengästymistä. 
Laitteella tehdyn noninvasiivisen ventilaation aikana voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:
• nenän, suun tai nielun kuivumista
• nenäverenvuoto
• turvotus
• epämiellyttävä tunne korvissa tai nenän sivuonteloissa
• silmien ärsytys
• ihottumat.

1 Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa maissa.
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Stellar yhdellä silmäyksellä 

Stellar koostuu seuraavista osista: 
• Stellar -laite • Hypoallergeeninen ilmansuodatin • Verkkojohto • Kantolaukku • 2 metrin 
ilmaletku • ResMedin USB-tikku • Pienen paineen happiliitin.
Seuraavat lisävarusteet ovat yhteensopivia Stellar:n kanssa:
• 3 m:n ilmaletku • SlimLine™-ilmaletku • Läpinäkyvä ilmaletku (kertakäyttöinen) • H4i™- 
lämmitetty kostutin • Antibakteerinen suodatin • Lämmön- ja kosteudensiirtimen suodatin 
(HMEF) • ResMed XPOD -oksimetri • Nonin™-pulssioksimetrianturit • FiO2-valvontasarja 
(ulkoinen kaapeli, T-sovitin) • FiO2-valvonta-anturi • Stellar-siirtolaukku • ResMed-vuotoventtiili 
• Letkun päällys • Stellar-tasavirta-/tasavirtamuunnin.

VAROITUS
Stellar:tä saa käyttää vain ResMedin suosittelemien ilmaletkujen ja varusteiden kanssa. Muiden 

ilmaletkujen tai varusteiden liittäminen voi aiheuttaa tapaturman tai vaurioittaa laitetta.

ResMed tuo säännöllisesti markkinoille uusia tuotteita. Tutustu sivustollamme 
www.resmed.com olevaan ventilaatiovarusteiden tuoteluetteloon.

1 Etähälytyksen liitäntä on tuotemallista riippuvainen.

Kahva

Kostuttimen
infrapunaliitäntä

IlmanulostuloH4i-liittimen
pistoke ja

verkkovirtaliitäntä Hapen sisääntulo

Ilmansuodattimen kansi

XPOD-pulssioksimetrin liitäntä

FiO2-anturin liitäntä

USB-tikun portti

Suoran PC-liitännän portti

Tasavirtaliitin

Vaihtovirtaliitin

Virta-/valmiuskytkin
Etähälytysliitäntä1
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Potilasliitäntä
Stellar-laitteen kanssa voidaan käyttää sekä maskeja että trakeostomiaputkia. Aseta 
potilasliitännän tyyppi siirtymällä Asetukset-valikkoon ja valitsemalla Kliiniset asetukset ja sitten 
Lisäasetukset. 
Lisätietoja maskien käytöstä saat niiden käyttöohjeista. Tähän laitteeseen sopivien maskien 
täydellinen luettelo (Mask/Device Compatibility List) on osoitteessa www.resmed.com sivun 
Products (Tuotteet) kohdassa Service & Support (Huolto ja tuki). Jos käytössäsi ei ole 
Internet-yhteyttä, ota yhteyttä paikalliseen ResMed-edustajaan.

Kostutus
Kostutinta suositellaan erityisesti potilaille, joiden nenä, kurkku tai suu kuivuu. Lisätietoja 
kostuttimen käytöstä seuraaviin tarkoituksiin:
• noninvasiivinen ventilaatio, katso ”Käyttökuntoon asetus noninvasiivista käyttöä varten” 

sivulla 4.
• invasiivinen ventilaatio, katso ”Käyttökuntoon asetus invasiivista käyttöä varten” sivulla 5.

Sisäinen akku
HUOMIO
Sisäisen akun kapasiteetti pienenee ajan myötä. Tämä riippuu yksilöllisestä käytöstä ja 

ympäröivistä olosuhteista. Akun laadun heiketessä akun lataustason ilmaisin voi menettää 

tarkkuuttaan. Tämä tarkoittaa, että akkuun liittyvät hälytykset ja järjestelmähälytykset eivät ehkä 

aktivoidu tarkoitetulla tavalla. ResMed suosittelee, että akku testataan kahden vuoden jälkeen 

akun jäljellä olevan käyttöiän arvioimiseksi. Sisäisen akun saa testata ja vaihtaa vain valtuutettu 

huoltohenkilö.

Huomautus: Akun kesto riippuu varaustilasta, ympäristöolosuhteista, akun tilasta ja iästä, 
laitteen asetuksista ja potilasletkuston kokoonpanosta.
Jos verkkovirta katkeaa, laite jatkaa toimintaansa sisäisen akun avulla, jos laitteeseen ei ole 
kytketty ulkoista akkua. Sisäinen akku toimii normaaliolosuhteissa noin kaksi tuntia (katso 
”Tekniset tiedot” sivulla 30). Akun lataustila näkyy nestekidenäytön yläosassa. Tarkasta akun tila 
säännöllisesti, kun laitetta käytetään sisäisen akun avulla, ja liitä laite ajoissa verkkovirtaan tai 
ulkoiseen akkuun. 
Lisäksi näyttöön tulee sisäisen akun käyttöä koskeva hälytys. Poista hälytys painamalla 
hälytyksen vaiennuspainiketta.
Sisäinen akku ladataan kytkemällä laite verkkovirtaan. Sisäisen akun täyteen lataamiseen voi 
mennä jopa kolme tuntia. Tämä aika voi kuitenkin vaihdella ympäristöolojen mukaan ja riippuen 
siitä, käytetäänkö laitetta. 

Kunnossapito
Sisäinen akku täytyy tyhjentää ja ladata uudelleen kuuden kuukauden välein.

1 Irrota verkkojohto, kun Stellar on käynnissä (valmiustilassa tai käytössä), ja anna laitteen toimia 
sisäisen akun varassa, kunnes akun lataustaso on 50 %.

2 Yhdistä virtajohto uudestaan verkkovirtaan. Sisäinen akku latautuu kokonaan uudelleen.

Säilytys
Jos laitetta varastoidaan pitkään, sisäisen akun latauksen tulee olla noin 50 % akun kestävyyden 
lisäämiseksi.
Huomautus: Tarkista lataustaso puolivuosittain. Lataa sisäinen akku tarvittaessa uudelleen 
50 %:n lataustasoon.

ResMedin USB-tikku
Hoitaja voi käyttää laitteen kanssa ResMedin USB-tikkua, jonka avulla hän voi valvoa hoitoasi tai 
antaa sinulle päivitetyt laiteasetukset. Lisätietoja varten katso ”Tietojenhallinta” sivulla 22.

Käyttö lentokoneessa
ResMed vahvistaa, että Stellaria voidaan käyttää lentomatkan kaikissa vaiheissa ilman 
lisätestausta tai lentoyhtiön hyväksyntää. Katso ”Tekniset tiedot” sivulla 30.
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Liikkuva käyttö
Stellar-siirtolaukun avulla Stellar-laitetta voidaan käyttää liikkuvissa tilanteissa, kuten 
pyörätuolissa. Laukun asetus ja oikea käyttö on selitetty Stellar-siirtolaukun käyttöoppaassa. 
Pidempiaikaisessa liikkuvassa käytössä lisätehonlähteenä voidaan käyttää ulkoista ResMed 
Power Station II -virtalähdettä. Hapen käyttöön Stellar-siirtolaukun kanssa liittyy rajoituksia. 
Lisätietoja saa ottamalla yhteyden paikalliseen ResMed-edustajaan.

Etähälytys
Etähälytystä voidaan käyttää äänihälytysten ja näkyvien hälytysten siirtoon suoran 
kaapeliyhteyden kautta. Katso lisätietoja etähälytyksestä etähälytyksen käyttöoppaasta.

Käyttökuntoon asetus noninvasiivista käyttöä varten
VAROITUS
• Ilmansuodattimen kansi suojaa laitetta, jos sen päälle sattuisi vahingossa kaatumaan 

nestettä. Varmista, että ilmansuodatin ja sen kansi ovat aina paikoillaan.

• Varmista, että kaikki laitteen takana ja alla olevat ilmanottoaukot ja maskissa olevat 

ilma-aukot ovat esteettömiä. Jos laite asetetaan lattialle, varmista, ettei alueella ole 

pölyä, vuodevaatteita, vaatteita tai mitään muuta, joka voi tukkia ilmanottoaukot.

• Letkujen ja putkien on oltava sähköä johtamattomia ja antistaattisia.

• Älä jätä liikaa ilmaletkua tai sormipulssianturin kaapelia sängyn päädyn lähelle. Letku 

voi kiertyä pään tai kaulan ympärille, kun nukut.

HUOMIO
• Älä sijoita laitetta niin, että siihen voi törmätä, tai paikkaan, jossa joku voi kompastua 

sen virtajohtoon.

• Varmista, että laitteen ympärillä oleva alue on kuiva ja puhdas. 

Huomautuksia: 

• ResMed suosittelee laitteen mukana tulleen verkkojohdon käyttöä. Jos tarvitset uuden 
johdon, ota yhteys ResMedin huoltokeskukseen.

• Aseta laite tasaiselle alustalle lähelle sängyn päätyä.

1 Kiinnitä verkkojohto. 

2 Liitä verkkojohdon vapaa pää pistorasiaan. 

3 Liitä H4i- lämmitetty kostutin Stellarin etupuolelle.
Jos H4i-kostutinta ei käytetä, liitä haluttaessa antibakteerinen suodatin lujasti laitteen 
ilmantuloaukkoon (katso ”Antibakteerisuodattimen kiinnittäminen” sivulla 10).

1

2

3 4

Verkkojohdon lukitusliitin

Verkkojohto

5
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Huomautus: Noninvasiiviseen laitteistoon voidaan käyttää muita ulkoisia kostuttimia. ResMed 
suosittelee sellaisen hengitysjärjestelmän (antibakteerinen suodatin, ilmaletkut ja ulkoinen 
kostutin mukaan luettuina) käyttämistä, jonka impedanssi on enintään 2 cm H2O virtauksella 
30 l/min, 5 cm H2O virtauksella 60 l/min ja 16 cm H2O virtauksella 120 l/min.

4 Liitä ilmaletkun toinen pää lujasti H4i-kostuttimen ilmantuloaukkoon.

5 Liitä maskijärjestelmä ilmaletkun vapaaseen päähän. 

6 Käynnistä laite painamalla sen takana olevaa virtakytkintä.

7 Valitse maskin tyyppi (valitse Asetukset-valikko, sitten Kliiniset asetukset ja sitten Lisäasetukset).

8 Suorita Testaa letkusto -toiminto (katso ”Asetukset-valikko: Lisätoiminnot” sivulla 19).

H4i- lämmitetyn kostuttimen liittäminen noninvasiivista 
käyttöä varten

Hoitaja saattaa suositella H4i- lämmitetyn kostuttimen käyttöä. H4i-kostuttimen käyttöohjeet 
ovat sen käyttöoppaassa.

VAROITUS
• Aseta H4i aina tasaiselle pinnalle potilaan tason alapuolelle, jotta maski ja letku eivät 

täyty vedellä.

• Varmista ennen kostuttimen kuljettamista, että vesikammio on tyhjä ja aivan kuiva.

• H4i- lämmitettyä kostutinta ei ole tarkoitettu liikkuvaan käyttöön.

• Älä täytä vesisäiliötä liian täyteen, koska ilmaletkuihin voi silloin päästä vettä käytön 

aikana. Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei ilmaletkuihin ole kertynyt vettä. Jos havaitset, 

että ilmaletkuihin on päässyt vettä, tyhjennä vesi pois ja tarkista, ettei vesisäiliössä ole 

liikaa vettä. Kun käytät H4i-kostutinta suurella paineella (yli 25 cmH2O), voit estää veden 

pääsemistä ilmaletkuihin käyttämällä vesilukkoa.

• Jotta järjestelmä toimisi mahdollisimman tarkasti ja synkronoidusti, suorita Testaa letkusto 

-toiminto, kun muutat letkuston kokoonpanoa, varsinkin kun lisäät tai poistat suuren 

virtausvastuksen aiheuttavia komponentteja (kuten antibakteerinen suodatin, ulkoinen 

kostutin, vesilukko, sieraintyyppinen maski tai ilmaletkusto). Katso ”Asetukset-valikko: 

Lisätoiminnot” sivulla 19.

HUOMIO
Tarkasta, onko ilmaletkustoon tiivistynyt vettä. Jos kostutus aiheuttaa veden tiivistymistä 

letkuun, käytä vesilukkoa tai letkun päällystä. 

Huomautuksia:

• Kostutin suurentaa vastusta ilmaletkustossa ja voi vaikuttaa laukaisuun ja jaksotukseen sekä 
näytön tarkkuuteen ja annettuihin paineisiin. Suorita sen vuoksi Testaa letkusto -toiminto (katso 
”Asetukset-valikko: Lisätoiminnot” sivulla 19). Laite säätää ilmavirran vastusta.

• H4i:n lämmitystoiminto on pois käytöstä, kun laite ei ole kytkettynä verkkovirtaan.

Käyttökuntoon asetus invasiivista käyttöä varten
Stellar -laitetta voidaan käyttää invasiivisesti vain yhdessä ResMed-ilmavuotoventtiilin kanssa tai 
käyttämällä kuffitonta tai tyhjennettävällä kuffilla varustettua trakeostomiaputkea ja ResMed-
ilmavuotoliitäntää (24976).
AutoEPAP:n käyttö invasiivisessa käytössä on vasta-aiheista.

VAROITUS
• Varmista, että kaikki laitteen takana ja alla olevat ilmanottoaukot ja maskissa tai 

ResMed-vuotoventtiilissä olevat ilma-aukot ovat esteettömiä. Jos laite asetetaan 

lattialle, varmista, ettei alueella ole pölyä, vuodevaatteita, vaatteita tai mitään muuta, 

joka voi tukkia ilmanottoaukot.

• Kun käytetään lämmön- ja kosteudensiirtimen suodatinta (HMEF), vaihda se 

säännöllisesti sen mukana tulevien ohjeiden mukaisesti.

• H4i-kostuttimen käyttö invasiivisessa käytössä on vasta-aiheista. Invasiiviseen 

käyttöön hyväksyttyä ulkoista kostutinta suositellaan standardin EN ISO 8185 

mukaisesti absoluuttisen kosteuden ollessa > 33 mg/l.
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• Optimaalisen tarkkuuden ja synkronoinnin saamiseksi testaa letkusto uutta letkustoa 

käytettäessä tai letkuston konfiguroinnin muuttuessa, erityisesti, kun suuren 

impedanssin omaavia osia lisätään tai poistetaan (esimerkiksi antibakteerinen 

suodatin, ulkoinen kostutin, vedenkeräin tai erityyppinen ilmaletku). Potilasliitäntää ei 

saa kytkeä ennen letkuston testaamista. Potilasliitännät sisältävät kaikki osat, jotka on 

asennettu ResMed-vuotoventtiilin jälkeen (esim. kosteus-lämpövaihtimen suodatin, 

katetrin pidin, trakeostomiakanyyli). Katso ”Asetukset-valikko: Lisätoiminnot” 

sivulla 19.

HUOMIO
Tarkasta kostutinta käytettäessä säännöllisesti, onko hengitysjärjestelmään kertynyt vettä.

Huomautuksia: 

• Kun maskityyppi on asetettu kohtaan Trak., ilma-aukottoman maskin hälytys kykenee 
automaattisesti hälyttämään käyttäjää, kun ResMed-vuotoventtiilissä ei ole ilma-aukkoja tai 
kun ilma-aukot ovat tukkeutuneet.

• Kun maskityyppi on asetettu valintaan Trak., AutoEPAP-ominaisuus on otettava pois päältä.

1 Kiinnitä verkkojohto.

2 Liitä verkkojohdon vapaa pää pistorasiaan. 

3 Kiinnitä antibakteerinen suodatin tukevasti laitteen ilmantuloaukkoon. 

4 Liitä ulkoinen kostutin antibakteerisen suodattimen toiselle puolelle.
*Jos ei käytetä ulkoista kostutinta, HMEF voidaan liittää ResMed-vuotoventtiiliin (vaiheessa 10).

5 Liitä ilmaletku ulkoiseen kostuttimeen.

6 Liitä ResMed-vuotoventtiili ilmaletkuun. Aseta ResMed-vuotoventtiili siten, että venttiilin rei'istä 
ei puhallu ilmaa suoraan potilaan rintaan.

VAROITUS
Asenna ResMed-vuotoventtiili aina hengitysletkustoon siten, että nuolet ja symboli  
osoittavat ilmavirran suuntaan Stellar-laitteesta potilaaseen päin.

7 Käynnistä laite painamalla sen takana olevaa virtakytkintä.

8 Valitse maskin tyypiksi Trak. (valitse Asetukset-valikko, Kliiniset asetukset ja sitten 
Lisäasetukset).

9 Testaa letkusto (katso ”Asetukset-valikko: Lisätoiminnot” sivulla 19) seuraavien asetusta 
esittävien kuvien perusteella.

1

2

3

4

5

6

1
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4

555555555555555555555555555555555555

6

Ulkoinen 
kostutin*

Ilmaletku

ResMed-vuotoventtiili

1

2

3

4

5

6

Verkkojohdon lukitusliitin
Verkkojohto

Antibakteerinen suodatin
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Ulkoisen kostuttimen kanssa

Ilman ulkoista kostutinta

10 Jos ei käytetä ulkoista kostutinta, voit liittää HMEF:n ResMed-vuotoventtiiliin potilaan puolelle.

11 Kiinnitä katetrin pidin.

** ResMed-vuotoventtiili tai HMEF voidaan liittää standardoituihin trakeostomialiitäntöihin, myös 
sellaisiin liitinkappaleisiin kuten katetrin pitimiin.
Katetrin pidin ja ulkoinen kostutin eivät ole osa ResMed-komponenttia.

1

2

3

4

5

6

1

222222222222222222222222222222

33

4

55555555555555555555555555555555555

6

10

11

Kosteus-lämpövaihtimen
suodatin

Katetrin pidin**



8

Stellar-laitteen käyttö ensimmäistä kertaa
Kun käytät Stellar-laitetta ensimmäistä kertaa, varmista, että kaikki osat toimivat kunnolla ja 
suorita toimintojen testaus (katso ”Toimintatestin suorittaminen” sivulla 13). Lääkärin tulisi 
tarkistaa hälytykset, kun laite asennetaan uudelle potilaalle (katso Kliinistä opasta).

Työskentely muiden valinnaisten lisävarusteiden kanssa

Pulssioksimetrin liittäminen

Hoitaja saattaa suositella pulssioksimetrin käyttöä.

Vasta-aihe
Pulssioksimetri ei täytä defibrillaatioturvallisuutta koskevia vaatimuksia IEC 60601-1: 1990, 
lauseke 17.h.

1 Liitä sormipulssianturin liitin pulssioksimetrin liittimeen. 

2 Liitä pulssioksimetrin liitin koneen taakse.
Voit tarkastella oksimetria-arvoja valitsemalla Valvonta-valikosta Valvonta. 

Lisähapen käyttö
Hoitaja saattaa määrätä happea.
Huomautus: Voidaan lisätä enintään 30 l/min.

VAROITUS
• Happivirtaus täytyy sulkea, kun kone ei ole käytössä, jotta käyttämätöntä happea ei 

kerry laitteen sisään ja aiheuta palovaaraa.

• Käytä vain sertifioituja, puhtaita happilähteitä.

• ResMed suosittelee voimakkaasti, että happea lisätään Stellar-laitteen takana olevaan 

hapen sisääntuloon. Hapen lisääminen muualle (hengitysjärjestelmään sivuportin 

kautta tai maskiin) voi haitata hoidon/seurannan ja hälytysten laukaisua ja tarkkuutta 

(esim. Suuri ilmavuoto- ja Ilma-aukoton maski -hälytykset). Jos laitetta käytetään tällä 

tavoin, hoidon ja hälytysten toiminta täytyy varmistaa aina hapen virtausta 

säädettäessä. 

• Happi edesauttaa palamista. Happea ei saa käyttää tupakoitaessa tai avotulen 

läheisyydessä. Happilähdettä saa käyttää vain tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

• Hengitysjärjestelmä ja happilähde täytyy pitää vähintään 2 metrin päässä kaikista 

syttymislähteistä (esim. sähkölaitteista). 

• Happea ei saa käyttää, kun laitetta käytetään siirtolaukussa. 

1
2
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Lisähapen lisääminen

1 Avaa alhaisen virtauksen happiliitäntä laitteen takaosassa työntämällä lukituspidike ylös.

2 Työnnä happiletkun toinen pää happiliitäntään. Letku lukitaan automaattisesti paikalleen.

3   Kiinnitä happiletkun toinen pää happilähteeseen.

4 Käynnistä ventilaatio.

5 Käynnistä happilähde ja säädä se haluttuun virtausnopeuteen.

Lisähapen irrottaminen
Ennen kuin irrotat lisähapen laitteesta, varmista että happilähde on suljettu.

1 Avaa laitteen takana oleva alhaisen virtauksen happiliitäntä työntämällä lukituspidike ylös.

2 Irrota happilähteen letku happiliitännästä.

1 2 

1 2
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FiO2-valvonta-anturin käyttö
Hoitaja saattaa suositella FiO2-valvonta-anturin käyttöä.

HUOMIO
Älä käytä FiO2-valvonta-anturia H4i-kostuttimen kanssa.

Valmistautuminen uuden anturin käyttöön

1 Jätä FiO2-valvonta-anturi auki ilmaan 15 minuutiksi ennen käyttöä.

2 Kiinnitä uusi FiO2-valvonta-anturi (kuten alla esitetään).

3 Kalibroi anturi (katso ”Asetukset-valikko” sivulla 19).
Huomautus: FiO2-valvonta-anturi täytyy vaihtaa 12 kuukauden välein.

Anturin liittäminen

1 Liitä ilmaletku T-sovittimeen.

2 Liitä FiO2-valvonta-anturi T-sovittimeen.

3 Liitä sovitin laitteen ilmantuloaukkoon.

4 Liitä kaapelin toinen pää FiO2-valvonta-anturiin. 

5 Liitä kaapelin toinen pää laitteen takapuolelle.

6 Käynnistä kalibrointi (katso ”Asetukset-valikko: Lisätoiminnot” sivulla 19). Tämä tulee toistaa 
ajoittain hoitajan suositusten mukaisesti.

Antibakteerisuodattimen kiinnittäminen
Hoitaja saattaa suositella antibakteerisen suodattimen käyttöä. ResMedilta on ostettavissa 
erikseen yksi antibakteerinen suodatin, tuotenumero 24966.
Tarkasta säännöllisesti, onko suodattimeen päässyt kosteutta tai muita epäpuhtauksia. Suodatin 
täytyy vaihtaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Huomautus: ResMed suosittelee suodatinta, jolla on pieni virtausvastus (alle 2 cm H2O 
nopeudella 60 l/min, esim. PALL BB 50 -suodatin).

VAROITUS
Älä käytä antibakteerista suodatinta (tuotenumero 24966) H4i:n kanssa.

1 2

3

4

5
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1 Kiinnitä antibakteerinen suodatin laitteen ilmantuloaukkoon.

2 Kiinnitä ilmaletku suodattimen toiselle puolelle.

3 Liitä maskijärjestelmä ilmaletkun vapaaseen päähän.

4 Suorita Testaa letkusto -toiminto (katso ”Asetukset-valikko: Lisätoiminnot” sivulla 19). Valitse 
Asetukset-valikko Lisätoiminnot. Tämä mahdollistaa sen, että laite pystyy kompensoimaan 
suodattimien aiheuttaman virtausvastuksen.

1
2
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Stellarin perusteet
Tietoja ohjauspaneelista

Näppäin Toiminto

Käynnistys/pysäytys • Hoidon aloittaminen tai lopettaminen.
• Painaminen pitkään vähintään kolme sekuntia käynnistää 

maskinsovitustoiminnon.

Hälytyksen vaiennus • Hoidon aikana: Painaminen kerran vaientaa hälytyksen. 
Painaminen toisen kerran poistaa hälytyksen vaiennuksen. Jos 
ongelma jatkuu, hälytys kuuluu uudestaan kahden minuutin 
kuluttua. Katso ”Työskentely hälytysten kanssa” sivulla 15.

• Valmiustilassa: Painaminen pitkään vähintään kolme sekuntia 
käynnistää hälytyksen LED-merkkivalon ja hälytyssummerin 
testin. 

Valikkonäppäimet Valikkonäppäintä (valvonta, asetukset, tiedot) painamalla 
päästään kyseiseen valikkoon ja voidaan vierittää valikkoa.

Säädin Säädintä kääntämällä voit selata valikkoa ja muuttaa asetuksia. 
Säädintä painamalla pääset valikkoon tai voit vahvistaa valintasi.

Verkkovirran 
LED-merkkivalo

Palaa, kun laite toimii 
verkkovirralla.

Sisäisen akun 
LED-merkkivalo

Palaa sisäisen akun ollessa 
käytössä. Vilkkuu laitteen 
ollessa pois päältä ja akun 
latautuessa.
Hälytyksen 
LED-merkkivalo

Punainen tai keltainen 
hälytystilassa tai hälytyksen 
testauksen aikana.
Hälytyksen 
vaiennuspainikkeen 
LED-merkkivalo

Palaa, kun -painiketta 
painetaan.

Valvonta-valikko

Asetukset-valikko

Tiedot-valikko

Nestekidenäyttö

Säädin (kierrä/
napsauta)

Hoidon LED

Palaa hoidon aikana. 
Vilkkuu maskin 
sovituksen aikana.

Käynnistys/pysäytys-
painike

Ulkoisen virtalähteen 
LED-merkkivalo

Palaa ulkoisen akun ollessa 
kytkettynä.
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Nestekidenäyttö
Nestekidenäytössä näkyvät valikot, valvontanäytöt ja hälytystila.
Tällä nestekidenäytöllä ja muilla näytöillä näkyvät arvot ovat kliinisessä oppaassa kauttaaltaan vain 
esimerkkejä.

Hoidon aloittaminen

Toimintatestin suorittaminen
Varmista joka kerta ennen hoidon aloittamista, että laite toimii oikein.
Jos siinä on ongelmia, katso ”Vianmääritys” sivulla 25. Katso vianmääritystietoja myös muista 
mukana tulleista käyttöohjeista.

1 Kytke laite pois päältä painamalla sen takana olevaa virtapainiketta . 

2 Tarkasta laitteen ja lisävarusteiden kunto. 

Tarkasta laite ja kaikki mukana tulleet lisävarusteet. Jos niissä on minkäänlaisia näkyviä vikoja, 
järjestelmää ei saa käyttää.

3 Tarkasta letkuston kokoonpano.

Tarkasta letkuston (laite ja mukana tulleet lisävarusteet) eheys tässä käyttöoppaassa annettujen 
asetuskuvausten mukaan ja varmista kaikkien liitäntöjen tiukkuus.

4 Kytke laite päälle ja tarkasta hälytykset.

Käynnistä laite painamalla sen takana olevaa virtapainiketta  kerran.
Tarkasta, että hälytin antaa testipiippauksen, hälytyksen LED-merkkivalot palavat ja hälytyksen 
vaiennuspainike vilkkuu. Laite on käyttövalmis, kun Hoito-näyttö tulee näkyviin. Jos näytössä näkyy 
Muistutus-sivu, noudata ohjeita ja avaa sitten Hoito-näyttö painamalla .

5 Tarkasta akut.

Irrota laite verkkovirrasta ja ulkoisesta akusta (jos käytössä), niin että laite toimii sisäisen akun voimalla. 
Tarkasta, että akkukäytön hälytys on näkyvissä ja että akun LED-merkkivalo palaa. 
Huomautus: Jos sisäisen akun varaus on liian pieni tai akku on tyhjä, laite antaa hälytyksen. 
Katso lisätietoja hälytysten vianmääritystä käsittelevästä kohdasta sivulla 25.

Liitä ulkoinen akku uudelleen (jos käytössä) ja tarkasta, että ulkoisen virtalähteen LED-merkkivalo palaa. 
Ulkoisen tasavirran käytön hälytys tulee näkyviin ja hälytyksen LED-merkkivalo syttyy. 
Liitä laite takaisin verkkovirtaan.

Lämmitysominaisuus H4i

OhjelmaVerkkovirta
ResMedin USB-tikku

Hoidon tilarivi

Sisäisen akun lataustaso

Otsikkorivi

Hoitomuoto

Viiveaika

Asetukset

Ulkoinen virtalähde

Tämä näyttö/näyttöjen 
määrä valikossa

Vierityspalkki

Potilas-tila  tai 
Kliininen tila 
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6 Tarkasta H4i- lämmitetty kostutin (jos käytössä).

Tarkasta, että lämmitysominaisuus näkyy Hoito-näytössä. Käynnistä lämmitysominaisuus. 
Tarkasta, että kostuttimen lämmityskuvake näkyy näytön yläosassa.

Voit lämmittää kostuttimen veden valmiiksi ennen 
hoidon aloittamista käyttämällä lämmitystoimintoa. 
Lämmitin havaitaan automaattisesti laitteen ollessa 
päällä. Hoito-näyttö tarjoaa mahdollisuuden käynnistää 
kostuttimen lämmitys. Jos kostutin lämpenee, siitä 
kertova kuvake näkyy nestekidenäytön yläosassa. 
Katso lisätietoja H4i:n käyttöoppaasta.
Huomautus: H4i-kostutinta voidaan käyttää 
lämmitystilassa vain, kun laite on kytkettynä 
verkkovirtaan.

7 Tarkasta FiO2-valvonta-anturi (jos käytössä).

Käynnistä FiO2-anturin kalibrointi. Valitse Asetukset-valikko ja sitten Lisätoiminnot (katso 
”Asetukset-valikko: Lisätoiminnot” sivulla 19). Seuraa näytön ohjeita.

8 Tarkasta pulssioksimetri (jos käytössä).

Liitä lisävarusteet asetuskuvausten mukaisesti (katso ”Pulssioksimetrin liittäminen” sivulla 8). Siirry 
Valvonta-valikosta Valvonta-näyttöön. Tarkasta, että SpO2 ja syke ovat näkyvissä.

9 Tarkasta happiliitäntä (jos käytössä).

Liitä lisävarusteet asetuskuvausten mukaisesti (katso ”Lisähapen käyttö” sivulla 8).

Hoidon aloittaminen

HUOMIO
Kliininen tila  on vain hoitajille. Jos laite toimii kliinisessä toimintamuodossa, paina 

takana olevaa virtakytkintä käynnistääksesi  laitteen uudelleen potilaan 

toimintamuodossa .  

1 Sovita potilasliitäntä (maski tai katetrin pidin) käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. 

2 Käy makuulle ja aseta ilmaletkusto siten, että se pystyy liikkumaan vapaasti, jos käännyt 
nukkuessasi, tai aseta se siten, että se on mukavasti pyörätuolissa ollessasi.

3 Käynnistä hoito painamalla -painiketta, tai jos SmartStart/Stop-toiminto on käytössä, hengitä 
potilasliitäntään hoidon käynnistämiseksi.

Hoidon lopettaminen
Voit pysäyttää hoidon milloin tahansa yksinkertaisesti poistamalla potilasliitännän ja painamalla 

-painiketta ilmavirtauksen pysäyttämiseksi tai SmartStart/Stop-toiminnon ollessa käytössä 
poistamalla potilasliitännän, jolloin hoito pysähtyy automaattisesti.
Huomautuksia: 
• SmartStop ei ehkä toimi, jos maskityypiksi on valittu Kokokasvo tai Trak., Suuri ilmavuoto- tai 

Matala min.vent. -hälytys on käytössä, Vahvista hoidon lopetus on käytössä tai maskin 
sovitustoiminto on käynnissä.

• Kun laite on pysäytetty ja toimii valmiustilassa ja siihen on kiinnitetty kostutin, se jatkaa 
hiljaista ilman puhaltamista kostuttimen lämmityslevyn jäähdyttämiseksi.

• Suurivastuksiset maskit (esim. pediatriset maskit) saattavat rajoittaa SmartStop-toiminnon 
toimintaa.

• Kun käytät happea, sulje happivirtaus ennen hoidon lopettamista.

Kostuttimen lämmitys
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Virran katkaiseminen
1 Lopeta hoito.

2 Paina laitteen takana olevaa virtapainiketta  kerran ja noudata näytössä olevia ohjeita.
Huomautus: Laite kytketään irti verkkovirrasta vetämällä verkkojohto pois pistorasiasta.

Työskentely hälytysten kanssa
VAROITUS
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu vitaalimerkkien seurantaan. Jos vitaalimerkkien seuranta 

on tarpeen, siihen tulee käyttää kyseistä tarkoitusta varten varattua laitetta.

• Kun hälytyksen äänenvoimakkuutta säädetään, varmista, että hälytys on kuultavissa 

taustamelun yli erilaisissa ympäristöissä, joissa potilas voi olla eri tilanteissa, kuten 

käytettäessä laitetta meluisassa ympäristössä tai kuljetuslaukun sisällä.

Laitteessa on hälytystoimintoja, jotka hälyttävät hoitoon vaikuttavista muutoksista. 

Hälytysilmoitukset näkyvät näytön yläosassa. Ylimmän tason hälytykset ovat punaisia, 
keskitason hälytykset keltaisia ja alimman tason hälytykset vaaleansinisiä. Hälytyksen LED-
merkkivalo on punainen ylimmän tason hälytysten aikana ja keltainen keskitason ja alimman 
tason hälytysten aikana. 
Hälytyksen äänenvoimakkuudeksi voidaan asettaa Matala, Keskitaso tai Korkea. Valitse  
Asetukset-valikko Hälytysasetukset. Sen jälkeen kun asetusarvo on vahvistettu, hälytin soi ja 
hälytyksen LED-merkkivalo syttyy.
Hälytysasetukset, katso ”Asetukset-valikko: Hälytysasetukset (Hälyt. voimakk.)” sivulla 19.
Hälytyksen voi vaientaa painamalla kerran -painiketta. Kun hälytyksen vaiennusnäppäintä 
painetaan uudelleen, hälytys kuuluu uudelleen. Kun hälytys on vaiennettu, hälytyksen 
vaiennusnäppäimen LED-merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti. Jos kyseessä on ylimmän tai 
keskitason hälytys eikä ongelma ole poistunut kahden minuutin kuluttua, hälytysääni kuuluu 
uudestaan. Kaikki alimman tason hälytykset vaiennetaan pysyvästi ja Sisäisen akun käyttö -
hälytys poistetaan, kunnes hälytys tapahtuu uudestaan.

Hälytysilmoitus

Hälytyksen LED-
merkkivalo

Hälytyksenvaiennusnäppäin
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Hoitoasetusvalintojen muokkaaminen
Viiveajan asetus

Viiveaika on ominaisuus, jonka hoitaja voi ottaa 
käyttöön asettamalla suurimman viiveajan. 
Viiveaika on jakso, jonka aikana paine nousee 
vähäisestä aloituspaineesta hoitopaineeksi ja 
sen on tarkoitus tehdä hoitokerran alku potilaalle 
miellyttävämmäksi. Katso ”Asetukset-valikko: 
Lisätoiminnot” sivulla 19.

Ohjelmat
Lääkäri voi määrittää ohjelmat useiden 
hoitovaihtoehtojen tarjoamiseksi. Lääkäri voi 
esimerkiksi määrittää ohjelmat nukkumista ja 
hereilläoloa varten tai liikunnan tai fysioterapian 
aikana. Ohjelmiin tallennetaan erilaisia 
potilasletkukokoonpanoja (letkuston 
testaustulokset) ja hoito- ja hälytysasetuksia.
Stellarissa on toimitettaessa valmiina yksi 
aktiivinen ohjelma. Lääkäri voi määrittää kaksi 
ohjelmaa. Jos lääkäri on valinnut kaksi ohjelmaa 
(dual), voit valita käytettävän ohjelman Hoito-
näytössä kun ventilaatio ei ole päällä. Jos vain 
yksi ohjelma (single) on valittuna, tämä valinta ei 
ole näkyvissä.

Huomautus: Jokainen ohjelma säilyttää omat letkustokokoonpanonsa. Varmista ohjelmaa 
vaihdettaessa, että käytät oikeaa letkustoa (hengitysjärjestelmä), kuten on testattu kyseistä 
ohjelmaa varten. Jos useita ohjelmia on määritetty, noudata lääkärin antamia ohjelmia siitä, 
milloin ja miten jokaista ohjelmaa käytetään.

Paine alas
Jos sinulla on haasteita ventilaatiohoidon lopettamisessa , voit käyttää Paine alas -toimintoa. 
Tämä ominaisuus laskee hoitopaineen Aloitus-EPAP/PEEP-arvoon viiden minuutin aikana. Viiden 
minuutin kuluttua hoito pysähtyy. Voit ottaa Paine alas -toiminnon käyttöön, kun lääkäri on 
valinnut sen Lisätoiminnot-valikosta.

Huomautukset: 
• Hoito voidaan pysäyttää koska tahansa painamalla hoidon aloitus-/pysäytyspainiketta, mukaan 

lukien paineen laskuajan aikana.
• Paine alas -ajan aikana alhaisen paineen hälytys ei ole aktiivinen.
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

Viiveaika

Ohjelma

Paine alas
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Maskinsovitustoiminnon käyttäminen
Voit käyttää maskinsovitustoimintoa säätääksesi maskin sopivaksi. Tällä toiminnolla laite antaa 
jatkuvaa hoitopainetta kolmen minuutin ajan ennen hoidon aloittamista. Sinä aikana voit tarkastaa 
ja säätää maskin sopivaksi ilmavuotojen vähentämiseksi. Maskin sovituspaineen asetuksena on 
CPAP- tai EPAP-paine tai 10 cmH2O sen mukaan, mikä niistä on suurin.

1 Pue maski maskin käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

2 Pidä -painiketta painettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes paineen syöttö käynnistyy. 

3 Säädä tarpeen vaatiessa maskia, maskin pehmikettä ja pääremmejä, kunnes maski istuu hyvin. 
Hoito käynnistyy kolmen minuutin kuluttua. Maskinsovitus voidaan lopettaa milloin tahansa 
painamalla .
Huomautuksia: 

• Hoito voidaan aloittaa välittömästi painamalla -painiketta vähintään kolme sekuntia 
maskinsovituksen aikana. 

• Maskinsovitustoiminto on pois käytöstä, kun maskityypin valintana on Trak.
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Valikkojen käyttö
Laitteessa on kolme valikkoa (Valvonta, Asetukset, Tiedot), joihin päästään nestekidenäytön 
oikealla puolella olevia vastaavia painikkeita painamalla. Kussakin valikossa on näyttöjä, jotka 
näyttävät asetuksia, laite- tai hoitotietoja.
 

Huomautus: iVAPS-tila on käytettävissä vain Stellar 150:ssä.

VALVONTA

Valvonta

Paine/virtaus

Min.vent./heng.taaj.
tai MV/Va
(iVAPS-tila)

Vuoto

Kertaheng.tilav.

Hoito

Synkronointi

Oksimetria

ASETUKSET

Hälytysasetukset

Lisätoiminnot

Kliiniset asetukset

TIEDOT

Vuoto

Minuuttiventilaatio

Kertaheng.tilav.

Tapahtumayhteenveto

SpO2

Käyttötunnit

Hengitystaajuus

Laitetiedot

Muistutus

I:E-suhde

Painetuki

AHI
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Asetukset-valikko 

Asetukset-valikko: Kliiniset asetukset (Maskityyppi)
1 Avaa Kliiniset asetukset -näyttö painamalla -painiketta.

2 Vieritä valikkoa säätimellä  ja muuta Maskityyppiä Lisäasetukset-näytössä. 

Maskityypin vaihtoehdot: Nenä, Ultra, Sierain, Kokokasvo, Trak., Pediatrinen.
Huomautus: Kun maskityypiksi on asetettu Trak. tai Kokokasvo, Ilma-aukoton maski -hälytys 
kytkeytyy automaattisesti päälle. 
Tähän laitteeseen sopivien maskien täydellinen luettelo (Mask/Device Compatibility List) on osoitteessa 
www.resmed.com sivun Products (Tuotteet) kohdassa Service & Support (Huolto ja tuki). Jos 
käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, ota yhteyttä paikalliseen ResMed-edustajaan.

Asetukset-valikko: Hälytysasetukset (Hälyt. voimakk.)
1 Avaa Hälytysasetukset-näyttö painamalla -painiketta. 

2 Vieritä valikkoa säätimellä  ja muuta Hälyt. voimakk. -asetukseksi matala, keskitaso tai korkea. 

Asetukset-valikko: Lisätoiminnot
1 Avaa Lisätoiminnot-näyttö painamalla -painiketta. 

2 Vieritä valikkoa säätimellä  ja muuta parametreja (katso kuvaukset alla olevasta taulukosta). 
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Asetukset-valikko: Konfigurointivalikko

Parametri Nimitys

Testaa letkusto Laite kalibroidaan ilmaletkujärjestelmän mukaan. 
1. Varmista, että ventilaatio ei ole päällä ennen letkuston testaamista.
2. Sulje happivirtaus, jos se on käytössä.
3. Valitse maskityyppi.
4. Aseta ilmaletkusto, mukaan lukien lisävarusteet ja potilasliitäntä.

Huomautus: Kun letkusto on testattu invasiivista käyttöä varten, 
katetrin pidintä, trakeostomiakanyylia tai kosteus-lämpövaihtimen 
suodatinta ei saa liittää, (katso ”Käyttökuntoon asetus invasiivista 
käyttöä varten” sivulla 5.)

5. Jätä ilmaletkusto esteettömäksi ja avoimeksi ilmaan.
6. Käynnistä Testaa letkusto -toiminto painamalla -painiketta.
7. Odota, että laite suorittaa automaattiset testit (< 30 sekuntia). Tulokset 

näytetään, kun kalibrointi on valmis. Jos letkuston kokoonpanon 
testaus on onnistunut, näkyviin tulee . Jos se ei onnistunut, 
näkyviin tulee  (katso ”Vianmääritys” sivulla 25).

FiO2-anturin 
kalibrointi

Laite aloittaa FiO2-valvonta-anturin kalibroinnin hengitysilman 
happipitoisuuden mittaamiseksi. 
1. Käynnistä FiO2-anturin kalibrointi painamalla -painiketta. 
2. Odota, että laite suorittaa kalibroinnin loppuun.

Tulokset näytetään, kun kalibrointi on valmis.
Huomautus: Sulje happivirtaus.

Viiveaika Jos hoitaja on asettanut maksimaalisen viiveajan, voit valita minkä 
tahansa ajan, joka ei ole tätä aikaa pidempi. 
Valinnat: 0 min – Max viiveaika (maksimi 45 minuuttia, 
5 minuutin askelväli)

Parametri Nimitys

Kieli Voidaan asettaa näytön kieli. 
Valinnat: Riippuu alueellisesta kokoonpanosta

Kirkkaus Asettaa nestekidenäytön taustavalon kirkkauden.
Valinnat: 20–100 %, 10 %:n askelväli

Taustavalo Ottaa käyttöön nestekidenäytön ja näppäimistön taustavalon. 
Jos valittuna on AUTO-asetus, taustavalo sammuu viiden minuutin 
kuluttua, jos mitään ei tehdä, ja syttyy uudelleen, jos jotakin painiketta 
painetaan tai tapahtuu hälytys.
Valinnat: Päällä,  Autom.

Ajan muoto Asettaa ajan muodon.
Valinnat: 24-tuntinen, 12-tuntinen

Pvm muoto Asettaa päivämäärän muodon.
Valinnat: pp/kk/vvvv, kk/pp/vvvv

Palaa Lisätoiminnot-näyttöön painamalla Takaisin-painiketta 
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Tiedot-valikko 

Tapahtumayhteenveto
Tapahtumayhteenveto näyttää kolmen 
tapahtumatyypin tiivistelmän: asetusten muutokset, 
hälytykset ja järjestelmätapahtumat (esimerkiksi 
ResMed USB -muistitikun kytkeminen). Jokaista 
tapahtumatyyppiä varten on 200 tapahtumaa, jotka 
esitetään aikajärjestyksessä kaikkein viimeisin 
tapahtuma ylimmäisenä luettelossa.
Huomautus: Kun 200 kirjatun tapahtuman 
kapasiteetti saavutetaan, järjestelmä kirjoittaa 
vanhimman lokitietueen päälle.

Käyttötunnit
Käyttötunnit viimeksi kuluneilta seitsemältä 
hoitopäivältä näytetään pylväskuvaajana ja niitä voi 
verrata 365 viime vuorokauden tietoihin. 

Laitetiedot
Tässä näytössä näkyvät laitteen sarjanumero 
(laitteen SN), laittenumero, ohjelmaversio ja muut 
komponenttiversiot. Teknikko saattaa pyytää tässä 
näytössä olevia tietoja huoltoa tai ongelmien 
määritystä varten.

Muistutukset
Hoitaja käyttää Muistutus-valikkoa ilmoittamaan 
sinulle tietyistä tapahtumista, esim. milloin maski tai 
suodatin tulee vaihtaa. Muistutus näkyy keltaisena 
päivämäärän lähestyessä (oltaessa 10 %:n sisällä 
muistutusajasta). Muistutus näkyy myös silloin, kun 
laite kytketään päälle. Voit poistaa muistutuksen 
valitsemalla Palauta, mikä muuttaa muistutuksen 
päiväksi POIS tai näyttää seuraavan ennalta asetetun 
muistutuspäivämäärän.
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Tietojenhallinta
Laitteen takana on kaksi tiedonsiirtoporttia USB-tikun liittämistä varten (katso ”Stellar yhdellä 
silmäyksellä” sivulla 2). Siihen voidaan tallentaa hoito- ja laitetiedot tai ne voidaan lukea siitä 
ResMed-ohjelmistosovelluksissa käyttöä varten. 

VAROITUS
Tiedonsiirtoportteihin ei saa liittää mitään muita laitteita kuin kyseiseen käyttöön 

tarkoitettuja ResMedin suosittamia laitteita. Muiden laitteiden liittäminen voi aiheuttaa 

tapaturman tai vahingoittaa Stellar -laitetta (katso ”Yleiset varoitukset ja huomioitavat 

seikat” sivulla 35).

HUOMIO
Älä irrota ResMedin USB-tikkua tiedonsiirron ollessa käynnissä. Muussa tapauksessa 

tiedot voivat kadota tai olla vääriä. Latausaika riippuu tietojen määrästä.

Huomautuksia: 

• Et voi liittää kahta ResMedin USB-tikkua samanaikaisesti tiedonsiirtoa varten.
• Jos tiedonsiirto ei ole mahdollista tai epäonnistuu, lue vianmääritystä koskeva kohta.
• Älä säilytä muita kuin tällä laitteella tai sen sovelluksella luotuja tiedostoja USB-tikulla. 

Tuntemattomat tiedostot saattavat kadota tietoja siirrettäessä.

1  Työnnä ResMedin USB-tikku toiseen kahdesta USB-portista, jotka ovat laitteen takana.
Nestekidenäyttöön tulee automaattisesti USB-tiedonsiirron ensimmäinen valintaikkuna. Laite 
tarkastaa, onko USB-tikussa tarpeeksi tilaa ja onko luettavissa olevia tietoja. 

2 Valitse yksi vaihtoehdoista.
• Lukuasetukset

Asetukset siirretään liitettynä olevasta ResMedin USB-tikusta Stellar-laitteeseen.

• Kirj.asetukset

Laitteen asetukset tallennetaan ResMedin USB-tikkuun. 

• Kirjoitusasetukset ja lokitiedot

Laitteen asetukset ja lokitiedot tallennetaan ResMedin USB-tikkuun. 

• Peruuta

3    Vahvista tietojen siirto.

Puhdistus ja ylläpito
Tässä osassa kuvattu puhdistus ja kunnossapito on suoritettava säännöllisesti. Tämä auttaa 
estämään myös ristikontaminaation vaaraa. Katso yksityiskohtaiset hoito- ja ylläpito-ohjeet 
maskin, kostuttimen ja muiden lisävarusteiden käyttöoppaista. 

VAROITUS
• Sähköiskuvaara. Laitetta, pulssioksimetria tai verkkojohtoa ei saa upottaa veteen. Kytke 

laite pois päältä, irrota verkkojohto pistorasiasta ja laitteesta ennen puhdistamista ja 

varmista, että laite on kuiva, ennen kuin liität sen uudelleen.

• Maski ja ilmaletku kuluvat ajan myötä. Tarkista säännöllisesti, ettei niissä ole vaurioita.

HUOMIO
Laitetta ei voi steriloida.

Joka päivä
Irrota ilmaletku laitteesta (ja kostuttimesta jos käytössä) ja ripusta letku puhtaaseen, kuivaan 
paikkaan odottamaan seuraavaa käyttökertaa. Jos laite on selvästi likainen, pyyhi laitteen ja 
pulssioksimetrin ulkopinnat (jos käytetään) kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella.

HUOMIO
• Älä ripusta ilmaletkua suoraan auringonvaloon, sillä letku voi ajan mittaan kovettua ja 

lopulta murtua.

• Älä käytä valkaisuainetta, klooria, alkoholi- tai aromaattipohjaisia liuoksia (kaikki 

tuoksuöljyt mukaan luettuina) tai kosteuttavia tai antibakteerisia saippuoita ilmaletkun tai 

laitteen päivittäiseen puhdistukseen (lukuun ottamatta hyväksyttyjä puhdistusaineita 

Mikrozid® AF ja CaviCide®). Ne saattavat aiheuttaa materiaalien kovettumista ja lyhentää 
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tuotteiden käyttöikää. Alkoholia sisältävien puhdistusaineiden tai desinfiointiliuosten 

(muiden kuin hyväksyttyjen puhdistusaineiden) käyttö on sallittua laitteen puhdistamiseen 

silloin tällöin, kuten puhdistukseen potilaiden välillä tai erityisesti huoltojaksoilla, mutta 

niitä ei suositella päivittäiseen käyttöön.

Kerran viikossa
1 Irrota ilmaletku laitteesta ja potilasliitännästä.

2 Pese ilmaletku lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. 

3 Huuhtele letku huolellisesti ja ripusta se kuivumaan.

4 Kiinnitä ilmaletku takaisin ilmantuloaukkoon ja potilasliitäntään.

5 Jos laite on selvästi likainen, pyyhi laitteen ja pulssioksimetrin ulkopinnat (jos käytetään) kostealla 
liinalla ja miedolla pesuaineella.

Kerran kuukaudessa
1 Pyyhi laitteen ja pulssioksimetrin (jos käytössä) ulkopuoli kostealla kangaspyyhkeellä ja miedolla 

puhdistusaineella.

2 Tarkasta silmämääräisesti, onko ilmansuodatin tukossa tai onko siinä reikiä.

Ilmansuodattimen vaihtaminen
Vaihda ilmansuodatin puolen vuoden välein (tai tarvittaessa useammin).

VAROITUS
Älä pese ilmansuodatinta. Ilmansuodatinta ei voi pestä tai käyttää uudelleen.

1 Irrota ilmansuodattimen kansi laitteen takaa.

2 Irrota vanha ilmansuodatin ja heitä se pois.

3 Asenna uusi ilmansuodatin.

4 Aseta ilmansuodattimen kansi paikalleen.
.

Desinfiointi
Laitteen desinfiointi auttaa estämään ristikontaminaation vaaraa.
Desinfioi laitteen ulkopuoli, varsinkin ilmantuloaukko, kostealla kangaspyyhkeellä ja 
desinfiointiaineliuoksella (esim. Microzid).

Ilmansuodattimen 

Ilmansuodatin

kansi
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Käyttö monella potilaalla
VAROITUS
• Antibakteerinen suodatin on pakollinen, jos laitetta käytetään useammalla potilaalla.

• Useita potilaita hoitavassa ympäristössä tulee suorittaa seuraavat toimenpiteet, 

ennen kuin laitetta käytetään uudella potilaalla:

Huolto

HUOMIO
Laitetta saa tarkastaa ja korjata vain valtuutettu huoltoliike. Älä yritä missään 
olosuhteissa avata, huoltaa tai korjata laitetta itse.

Valtuutetun ResMed-huoltokeskuksen tulee tarkastaa tämä tuote viiden vuoden kuluttua 
valmistuspäivämäärästä, lukuun ottamatta sisäistä akkua, jonka ResMed suosittelee testaamaan 
kahden vuoden jälkeen akun käyttöiän arvioimiseksi. Ennen tätä ajankohtaa laitteen on tarkoitus 
toimia turvallisesti ja luotettavasti sillä edellytyksellä, että laitetta käytetään ja hoidetaan 
ResMedin ohjeiden mukaisesti. ResMedin takuuta koskevat tiedot on toimitettu laitteen mukana, 
kun laite on hankittu ensimmäisen kerran. Jos laitteessa ilmenisi jotain epätavallista, sen kuten 
muidenkin sähkölaitteiden kanssa on oltava varovainen ja laite on toimitettava tarkastettavaksi 
valtuutettuun ResMed-huoltoon.

Maski Käsittele uudelleen. Puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiohjeet 
ovat saatavissa ResMedin sivustolta, www.resmed.com/masks/
sterilization. Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, ota yhteys 
paikalliseen ResMed-edustajaan.

Ilmaletku Vaihda ilmaletku. Vaihtoehtoisesti katso ilmaletkun 
käyttöohjeista, kuinka se voidaan puhdistaa ja desinfioida.

Laite Desinfioi Stellar seuraavasti:
Puhdista ja desinfioi laitteen ulkopinnat antibakteerisella 
puhdistus- tai desinfiointiaineella, kuten Mikrozid® AF tai 
CaviCide®, ja puhtaalla värjäämättömällä kertakäyttöliinalla. 
Pyyhi kaikki sellaiset laitteen pinnat, joihin pääset käsiksi, 
ilmantuloaukko mukaan lukien (varo, ettei nestettä pääse 
laitteen aukkoihin). Noudata valmistajan suosittelemia 
puhdistusohjeita.

Kostutin Kostuttimien ohjeet vaihtelevat, joten tutustu käytössä olevan 
kostuttimen käyttöoppaaseen. Käytä monen potilaan 
käyttöympäristössä H4i-vesisäiliötä (kertakäyttöinen) monta 
kertaa käytettävän H4i-vesisäiliön sijasta.
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Vianmääritys
Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, kokeile seuraavia ehdotuksia. Jos ongelmaa ei voida 
korjata, ota yhteys ResMediin. 

Hälytysten vianmääritys
Hälytysmerkkiääni kuuluu useimmiten siksi, että laitteiston osia ei ole liitetty oikein. Tarkasta, että 
ilmaletku on kiinnitetty oikein laitteeseen ja potilasliitäntään (ja kostuttimeen, jos käytössä).
Huomautuksia: 
• Hälytysten lokia ja hälytysasetuksia ylläpidetään virran ollessa pois päältä ja sähkökatkon 

sattuessa.
• Jos aktiivisena on samanaikaisesti useampi hälytys, ylimmän tason hälytys näytetään ensin.
• Jos hälytys aktivoituu toistuvasti, keskeytä käyttö ja palauta laite huollettavaksi.

Ongelma / mahdollinen syy Toimenpide

Nestekidenäyttö: Sisäinen akku on tyhjä! 
Akussa on jäljellä varausta alle 15 %. 
Sisäisestä akusta riittää virtaa laitteeseen 
enintään 2 minuutiksi. 

Kytke laite verkkovirtaan.
Huomautus: Jos virta katkeaa kokonaan, 
hoitoasetukset tallentuvat ja hoito jatkuu, kun 
laitteeseen kytketään virta uudelleen.

Nestekidenäyttö: Järjestelmävirhe! 
Jokin laitteen osa on rikki. 
Laite ei enää syötä ilmanpainetta 
(järjestelmävirhe 6, 7, 9, 22, 38). Hoitoa ei voi 
aloittaa (järjestelmävirhe 21).

1. Katkaise virta laitteesta.
2. Kytke virta uudelleen laitteeseen.
 

Laitteen sisälämpötila on liian matala, jotta 
se pystyisi käynnistymään tai antamaan 
hoitoa (järjestelmävirhe 21).

1. Varmista, että ympäröivä lämpötila on yli 
5 °C. Jos laitetta on säilytetty alle 5 °C:n 
lämpötilassa, odota riittävän kauan, että 
laite lämpenee ympäröivään lämpötilaan 
ennen käyttöä.

2. Katkaise virta laitteesta.
3. Kytke virta taas päälle.
Jos ongelma jatkuu, toimita laite huoltoon.

Laitetestaus ei onnistu ja hoitoa ei voida 
aloittaa (järjestelmävirhe 21).

1. Katkaise virta laitteesta.
2. Kytke virta taas päälle.
Jos ongelma jatkuu, toimita laite huoltoon.

Jokin laitteen osa on rikki (järjestelmävirhe 
8, 25).

1. Katkaise virta laitteesta.
2. Kytke virta uudelleen laitteeseen.

Nestekidenäyttö: Ylipaine! 
Laite muodostaa yli 59 cmH2O:n suuruisen 
paineen. Hoito lopetetaan.

1. Katkaise virta laitteesta.
2. Tarkista, että ilmaletku on liitetty 

kunnolla.
3. Kytke virta uudelleen laitteeseen.
4. Käynnistä Testaa letkusto -toiminto.

Huomautus: Jos hälytys aktivoituu 
toistuvasti, sisäiset komponentit 
saattavat olla viallisia. Lopeta käyttö ja 
palauta laite huollettavaksi.

Nestekidenäyttö: Letku tukossa! 
Ilmaväylä on tukossa. 1. Tarkasta, onko ilmaväylä tukossa.

2. Poista tukokset.
3. Jos hälytys ei poistu, lopeta hoito. 
4. Aloita hoito uudelleen. 
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Nestekidenäyttö: Korkea lämpötila [10, 11, 12, 23]!
Laitteen sisäinen lämpötila on liian korkea. 
Saattaa pysäyttää hoidon.

Varmista, että ympäristön lämpötila on 
ilmoitetun käyttölämpötila-alueen sisällä. Jos 
ongelma jatkuu erittelyjen mukaisissa 
käyttöolosuhteissa, palauta laite 
huollettavaksi.
Ota yhteys hoitajaan.

Nestekidenäyttö: Korkea paine!
Hoitopaine ylittää ennalta asetetun 
hälytystason.

1. Lopeta hoito. 
2. Aloita hoito uudelleen. 
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys hoitajaan.

Nestekidenäyttö: Matala paine!
Ilmaletkustoa ei ole liitetty oikein. 1. Tarkasta ilmaletkuston eheys ja liitä 

takaisin.
2. Jos hälytys ei poistu, lopeta hoito.
3. Aloita hoito uudelleen. 

Nestekidenäyttö: Letkusto irti!
Ilmaletkua ei ole kiinnitetty oikein 
kostuttimeen tai laitteeseen. 

1. Tarkasta, että ilmaletku on kiinnitetty 
oikein kostuttimeen tai laitteeseen.

2. Jos hälytys ei poistu, lopeta hoito.
3. Aloita hoito uudelleen. 

Nestekidenäyttö: Matala minuuttiventilaatio!
Minuuttiventilaatio on laskenut 
hälytysasetustason alapuolelle.

Ota yhteys hoitajaan.

Nestekidenäyttö: Matala hengitystaajuus!, Korkea hengitystaajuus!
Hengitystaajuus on laskenut asetetun 
hälytystason alapuolelle tai noussut 
sen yläpuolelle.

Ota yhteys hoitajaan.

Nestekidenäyttö: Suuri ilmavuoto!
Suuri ilmavuoto maskista yli 20 sekunnin 
ajan.

• Säädä maskia vuodon minimoimiseksi 
(katso ”Maskinsovitustoiminnon 
käyttäminen” sivulla 17).

• Tarkasta ilmaletkuston eheys ja 
liitä takaisin.

• Jos ongelma jatkuu, ota yhteys hoitajaan.

Nestekidenäyttö: Ilma-aukoton maski!
• Laitteeseen on liitetty ilma-

aukoton maski.
• Maskin ilma-aukot saattavat olla tukossa.
• ResMed-vuotoventtiili puuttuu tai ilma-

aukko on tukossa.

• Varmista, että maskissa on ilma-aukot.
• Varmista, etteivät maskin ilma-aukot ole 

tukossa.
• Varmista, että ResMed-vuotoventtiili on 

asennettu ja ettei ilma-aukko ole tukossa.
• Varmista, että happi (jos käytössä) on 

liitetty vain koneen taakse.
• Jos ongelma jatkuu, ota yhteys hoitajaan.

Nestekidenäyttö: Apnea!
Laite havaitsee apnean, joka on ylittänyt 
ennalta asetetun hälytystason. 

• Poista hälytin käytöstä hengittämällä 
normaalisti.

• Jos ongelma jatkuu, ota yhteys hoitajaan.

Nestekidenäyttö: Sisäinen akku tyhjenee!
Sisäisessä akussa on jäljellä varausta alle 
30 %.

Kytke laite verkkovirtaan.

Ongelma / mahdollinen syy Toimenpide
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Nestekidenäyttö: Matala SpO2!
SpO2 on laskenut ennalta asetetun 
hälytystason alapuolelle.

• Tarkasta anturin kiinnitys.
• Jos ongelma jatkuu, ota yhteys hoitajaan.

Nestekidenäyttö: SpO2-sormianturivirhe!
Sormianturia ei ole liitetty oikein, tai se antaa 
virheellisiä arvoja.

Tarkasta, onko sormianturi kiinnitetty 
sormeen ja pulssioksimetriin oikein.

Nestekidenäyttö: XPOD-oksimetri irrotettu!
Pulssioksimetri on kytketty irti. Tarkasta, onko pulssioksimetri kiinnitetty 

laitteeseen oikein.

Nestekidenäyttö: Matala FiO2-taso!
FiO2 on laskenut ennalta asetetun 
hälytystason alapuolelle. 

• Kalibroi FiO2-anturi.
• Jos ongelma jatkuu, ota yhteys hoitajaan.

Nestekidenäyttö: Korkea FiO2-taso! 
FiO2 on ylittänyt ennalta asetetun 
hälytystason. 

• Kalibroi FiO2-anturi.
• Jos ongelma jatkuu, ota yhteys hoitajaan. 

Nestekidenäyttö: FiO2-anturi irrotettu!
FiO2-valvonta-anturi ei ole liitettynä. Liitä FiO2-valvonta-anturi tai vaihda se 

uuteen.

Nestekidenäyttö: Näppäimistövirhe! 
Jotakin näppäintä pidettiin painettuna yli 
10 sekuntia, tai se juuttui kiinni. 

Poista kaikki esteet näppäimistöstä.

Nestekidenäyttö: Huomio: lämpötila korkea [42, 43, 44, 45]!
Laitteen sisäinen lämpötila on korkea. Varmista, että ympäristön lämpötila on 

erittelyjen mukaisen käyttölämpötila-alueen 
sisällä. 

Nestekidenäyttö: Sisäinen akku käytössä.
Laite käyttää sisäistä akkua. Tarkista, että verkkojohto on kytketty 

laitteeseen oikein, jos haluat käyttää 
verkkovirtaa.
Poista hälytys painamalla hälytyksen 
vaiennuspainiketta .

Nestekidenäyttö: Ulkoinen tasavirta käytössä.
Laite toimii ulkoisen akun avulla. Tarkista, että verkkojohto on kytketty 

laitteeseen oikein, jos haluat käyttää 
verkkovirtaa.
Huomautus: Hälytys poistuu 
automaattisesti minuutin kuluttua.

Ongelma / mahdollinen syy Toimenpide
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Muu vianmääritys

Ongelma / mahdollinen syy Ratkaisu

Näytöllä ei näy mitään

Virta on katkennut. Laite lakkaa antamasta 
paineistettua ilmaa.

• Irrota maski tai katetrin pidin 
trakeostomiaputkesta, kunnes virta 
on kytketty takaisin.

• Tarkasta virtajohdon liitäntä verkkovirran tai 
ulkoisen akun ja laitteen välillä.

• Kun sisäinen akku vanhenee, sen 
käyttökapasiteetti pienenee. Kun jäljellä 
oleva akkukapasiteetti on alhainen, se voi 
vaikuttaa akun lataustason ilmaisimeen ja 
johtaa virtakatkokseen ilman, että Akkuvirta 
heikko - tai Akku tyhjä -hälytys aktivoituisi. 
ResMed suosittelee, että akku testataan 
kahden vuoden kuluttua akun jäljellä olevan 
käyttöiän arvioimiseksi (katso ”Sisäinen 
akku” sivulla 12).

Virtaa ei ole kytketty tai laitetta ei ole kytketty 
päälle. 

Varmista, että verkkojohto on kytketty, ja paina 
laitteen takana olevaa kytkintä kerran.

Hoitopaine vaikuttaa alhaiselta

Viiveaikatoiminto on päällä. Odota, että ilmanpaine ehtii muodostua.

Ilmansuodatin on likainen. Vaihda ilmansuodatin.

Ilmaletku on kiertynyt tukkoon tai siinä 
on reikä.

Suorista tai vaihda letku.

Ilmaletkua ei ole liitetty oikein. Liitä ilmaletkun kumpikin pää tukevasti.

Maskia ja pääremmejä ei ole laitettu kunnolla. Säädä maskin ja pääremmin asentoa.

Tulppa/tulpat puuttuvat maskin aukosta/
aukoista.

Laita tulppa/tulpat paikoilleen.

Hoidossa tarvittava paine on voinut muuttua. Pyydä hoitajaa säätämään painetta.

Ilmaletkustossa on suuri virtausvastus (esim. 
antibakteerinen suodatin).

Suorita Testaa letkusto -toiminto.

Ilmankostuttimen säätimellä on valittu liian 
suuri asetus, jolloin ilmaletkuun kondensoituu 
vettä.

Valitse ilmankostuttimen säätimellä pienempi 
asetus ja tyhjennä vesi pois ilmaletkusta.

Hoitopaine vaikuttaa korkealta

Hoidossa tarvittava paine on voinut muuttua. Pyydä ohjeita hoitajalta.

Letkuston kokoonpanossa on 
impedanssimuutos.

Suorita Testaa letkusto -toiminto.

Laite ei käynnisty, kun hengität maskiin 

SmartStart/Stop-toiminto ei ole päällä. Pyydä ohjeita hoitajalta.

Hengenveto ei ole tarpeeksi syvä SmartStart-
toiminnon aktivoimiseksi.

Hengitä syvään sisään ja ulos maskin kautta.

Ilmavuoto on erityisen suuri. Säädä maskin ja pääremmin asentoa.

Maskin aukoista puuttuvat tulpat. Laita tulppa/tulpat paikoilleen.

Ilmaletkua ei ole liitetty oikein. Liitä ilmaletku kunnolla kummassakin päässä.

Ilmaletku on kiertynyt tukkoon tai siinä 
on reikä.

Suorista tai vaihda letku.
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Ilmaletkustossa on suuri virtausvastus (esim. 
antibakteerinen suodatin).

Suorita Testaa letkusto -toiminto.

Laite ei pysähdy, kun otat maskin pois kasvoilta

SmartStart/Stop on pois käytöstä. Pyydä ohjeita hoitajalta.

Käytetään kokokasvomaskia tai 
trakeostomiaputkea.

SmartStart on pois käytöstä, jos liitännäksi on 
valittu Kokokasvomaski tai Trak.

Käytössä on yhteensopimattomia 
lisävarusteita (esim. kostutin tai 
maskijärjestelmä), jotka aiheuttavat suuren 
vastuksen.

Käytä vain ResMedin suosittelemia ja myymiä 
lisävarusteita.

Suuri ilmavuoto -hälytys tai Matala min.vent. -
hälytykset on asetettu päälle.

Pyydä ohjeita hoitajalta.

”Vahv. lopetus” on käytössä. Pyydä ohjeita hoitajalta.

Suuri ilmavuoto -hälytys on käytössä, mutta laite ei anna hälytystä, kun maski 
otetaan pois hoidon aikana

Käytössä on yhteensopimaton 
ilmansyöttöjärjestelmä.

Käytä vain ResMedin suosittelemia ja myymiä 
lisävarusteita.

Paineasetukset ovat liian pieniä käytössä 
oleville ilmansyöttökomponenteille.

Säädä hoitopainetta ilmaletkujärjestelmän 
mukaan suorittamalla Testaa letkusto -
toiminto.

Testaa letkusto epäonnistui

• Letkuston kokoonpano ei ole sopiva, koska 
havaittu virtausvastus on liian suuri.

• Käytössä on liian monta osaa tai 
käytettyjen lisävarusteiden vastus ylittää 
ResMedin suosituksen (esim. 
suodattimen, ulkoisen kostuttimen ja 
ilmaletkuston tyyppi).

Tarkasta letkuston kokoonpanossa olevat osat 
ja säädä tarpeen mukaan. Suorita sitten Testaa 
letkusto -toiminto uudelleen (katso 
”Asetukset-valikko” sivulla 19).

Syötetty ilmavirta ei ole kosteaa/lämmitettyä, vaikka H4i-kostutin on käytössä

Kostutinta ei ole kiinnitetty oikein. Kiinnitä kostutin oikein.

Kostutin ei lämpene. Laite toimii tällä hetkellä akulla tai sitä ei ole 
liitetty verkkovirtaan.

Kostutin ei toimi. Palauta laite ja kostutin huollettaviksi.

Vesikammio on tyhjä. Täytä kostuttimen vesikammio.

USB-tikkua ei voi lukea tai siihen ei voi kirjoittaa

USB-tikku sisältää lukukelvotonta tietoa, siinä 
ei ole riittävästi tilaa tai se ei ole yhteensopiva 
laitteen kanssa.

Pyydä ohjeita hoitajalta.

USB-tikku on viallinen. Vaihda USB-tikku pyydettyäsi 
ohjeita hoitajalta.

FiO2-anturin kalibrointivirhe

FiO2-anturia ei ole liitetty oikein. FiO2-anturin liittäminen oikein, katso ”FiO2-
valvonta-anturin käyttö” sivulla 10.

FiO2-anturi on käytetty tai viallinen. Jos FiO2-anturi on yli vuoden vanha, vaihda se 
ja aloita kalibrointi uudelleen.

Ongelma / mahdollinen syy Ratkaisu
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Nestekidenäyttö: näkyy otsikossa

Akku ei lataudu. • Varmista, että ympäristön lämpötila on 
erittelyjen mukaisen käyttölämpötila-alueen 
sisällä. Jos ongelma jatkuu erittelyjen 
mukaisissa käyttöolosuhteissa, palauta laite 
huollettavaksi.

• Katkaise virta laitteesta. Kytke virta 
uudelleen laitteeseen.

Käyttöpainealue • IPAP: 2–40 cmH2O (tiloissa S, ST, T, PAC)  
• PS: 0–38 cmH2O (tiloissa S, ST, T, PAC)  
• EPAP: 2–25 cmH2O (tiloissa S, ST, T, iVAPS, PAC)  
• CPAP: 4–20 cmH2O (vain CPAP-tilassa) 
• Min PS: 0–20 cmH2O (iVAPS-tilassa)  
• Max PS: 0–30 cmH2O; 8–30 cmH2O, kun AutoEPAP on 

päällä (iVAPS-tilassa) 
• Min EPAP/ Max EPAP: 2–25 cmH2O (iVAPS-

toimintamuodossa, kun AutoEPAP on asetettu päälle)  
Huomautus: iVAPS-tila on käytettävissä vain Stellar 150:ssä.

Yksittäisestä viasta 

aiheutuva maksimipaine

60 cmH2O (kaikissa tiloissa) 

Yksittäisestä viasta 

aiheutuva maksimaalinen 

hengitysvastus

2 cmH2O nopeudella 30 l/min, 

7,2 cmH2O nopeudella 60 l/min 

Maksimivirtaus >200 l/min paineella 20 cmH2O 

Virtaustarkkuus ±5 l/min tai 20 % mitatusta arvosta sen mukaan kumpi on 
suurempi
Testiolosuhteet: T-tila, IPAP: 40 cmH2O, EPAP: 2 cmH2O, 
Nousuaika: MIN, Laskuaika: MIN, Ti: 4,0 sek, Hengitystaajuus: 
10 bpm, ResMed-kalibrointitulppaa käytettäessä. 

Hoitopaineen toleranssi IPAP: ±0,5 cmH2O ± 10 % asetuspaineesta 
(sisäänhengityksen loppu)
EPAP/PEEP: ±0,5 cmH2O ± 4 % asetuspaineesta
CPAP: ±0,5 cmH2O ± 10 % asetuspaineesta 
Testiolosuhteet: T-tila, IPAP: 40 cmH2O, EPAP: 2 cmH2O, 
Nousuaika: MIN, Laskuaika: MIN, Ti: 4,0 sek, Hengitystaajuus: 
10 bpm, ResMed-kalibrointitulppaa käytettäessä. 

Äänen painetaso 31 dBA epävarmuudella 3 dBA mitattuna ISO 17510-1: 2007 -
standardin mukaisesti.

Äänen voimakkuustaso 39 dBA epävarmuudella 3 dBA mitattuna ISO 17510 -1:2007-
standardin mukaisesti.

Hälytyksen 

äänenvoimakkuusalue

Korkean, keskitason ja alhaisen prioriteetin hälytys (mitattuna IEC 
60601-1-8:2012 -standardin mukaisesti):
minimi 41 dB
maksimi 67 dB 

Mitat (P x L x K) 230 mm x 170 mm x 120 mm

Paino 2,1 kg

Nestekidenäyttö Mitat (P x L x K): 76,9 x 63,9 x 3,15 mm
Resoluutio: 320 x 240 pikseliä

Ongelma / mahdollinen syy Ratkaisu
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Huomautuksia: 

• Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
• Paineyksikkönä voidaan näyttää joko cmH2O tai hPa.

Ilmanulostulo 22 mm suippeneva, yhteensopiva standardin ISO 5356-1:2004 
”Anestesia- ja hengityslaitteet – kartioliittimet” kanssa

Paineen mittaus Sisäisesti asennettu paineanturi

Virtauksen mittaus Sisäisesti asennettu virtausanturi

Virransyöttö AC 100–240 V, 50–60 Hz, 2,2 A, maks. 65 W 

Ulkoinen tasavirtalähde 

(eristetty)

24 V, 3 A

Sisäinen akku Litium-ioniakku, 14,4 V, 1,6 Ah, 23 Wh
Toiminta-aika: 2 tuntia uudella akulla normaaleissa olosuhteissa 
(katso alla).
Potilastyyppi: kotona krooninen, paine: IPAP/EPAP 15/5 cmH2O, 
maskin tyyppi: Ultra Mirage, ilmaletku: 2 m, vuoto: 0; 
hengitystaajuus: 20 bpm, akun kapasiteetti: 100 %
Potilastyyppi: sairaala akuutti, paine: IPAP/EPAP 20/5 cmH2O, 
maskin tyyppi: Ultra Mirage, ilmaletku: 2 m, vuoto: 0; 
hengitystaajuus: 45 bpm, akun kapasiteetti: 100 %

Kotelon rakenne Paloa hidastava kestomuovi

Käyttöympäristö • Käyttölämpötila: 0–35 °C
• Käyttöympäristön ilmankosteus: 10–95 %, ei kondensoituva
• Säilytys- ja kuljetuslämpötila: -20–60 °C (+50 °C*)
• Säilytys- ja kuljetusilmankosteus: 10–95 %, ei 

kondensoituva
• Ilmanpaine: 680–1 100 hPa; Korkeus merenpinnasta: 

3 000 m 
*NONIN XPOD

Sähkömagneettinen 

yhteensopivuus

Tuote vastaa kaikkia soveltuvia sähkömagneettista 
yhteensopivuutta koskevia määräyksiä IEC 60601-1-2 -
standardin mukaisesti asuin- ja liiketilaympäristössä sekä 
kevyen teollisuuden ympäristössä. Lisätietoja on kohdassa 
katso ”Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset 
päästöt ja häiriönsieto” sivulla 32. 

Ilmansuodatin Sähköstaattinen kuituverkko ja TPE-kehysrakenne. Bakteerien 
suodatustehokkuus on 99,540 % suodattimen painon ollessa 
100 g/m².

Ilmaletku Joustava muovi, pituus 2 m tai 3 m (läpimitta 22 mm)

SlimLine-ilmaletku Joustava muovi, pituus 1,83 m (läpimitta 15 mm)

IEC 60601-1 -luokitus • Luokka II (lauseke 3.14 – kaksoiseristys). Tämä luokitus 
tarkoittaa, ettei suojamaadoitus (maadoitettu pistoke) ole 
tarpeen. 

• Tyyppi BF
• Jatkuva käyttö

Lentomatkustusta koskevat 

vaatimukset

Lääketieteellisiä kannettavia sähkölaitteita (M-PED), jotka 
täyttävät Yhdysvaltain ilmailuviranomaisten (FAA) RTCA/DO-
160-vaatimukset, voidaan käyttää lentomatkan kaikissa 
vaiheissa ilman lisätestausta tai lentoyhtiön hyväksyntää. 
ResMed vahvistaa, että Stellar täyttää RTCA/DO-160-
vaatimukset. 

Laite ei sovellu käytettäväksi tulenarkojen anesteettiseosten lähettyvillä. 
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Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt 
ja häiriönsieto

Sähköisiä sairaalalaitteita käytettäessä on otettava huomioon sähkömagneettista yhteensopivuutta 
koskevat määräykset. Sellaiset laitteet on asennettava ja niitä on käytettävä tässä ohjeessa olevien 
sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien ohjeiden mukaisesti.

Sähkömagneettisia päästöjä koskevat ohjeet ja valmistajan ilmoitus

Laite on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai laitteen käyttäjän 
on varmistettava, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.

Päästötesti
Vaatimustenmuka

isuus
Sähkömagneettista ympäristöä koskevia ohjeita

Radiotaajuuspäästöt CISPR11 Ryhmä 1 Laitteessa käytetään radiotaajuusenergiaa vain 
laitteensisäisissä toiminnoissa. Siksi sen radiotaajuuspäästöt 
ovat hyvin alhaisia eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä niiden 
lähettyvillä oleville elektronisille laitteille.

Radiotaajuuspäästöt CISPR 11 Luokka B Laite sopii käytettäväksi kaikissa tiloissa mukaan lukien 
asuintilat ja tilat, jotka on liitetty suoraan yleiseen 
pienjänniteverkkoon, josta asuinrakennukset saavat sähkön.Harmoniset päästöt 

IEC 61000-3-2
Luokka A

Jännitteenvaihtelut/
kohinapäästöt IEC 61000-3-3

Vastaa vaatimuksia

Varoitukset: Laitetta ei saa käyttää jonkin muun laitteen vieressä tai sijoitettuna sen alle tai päälle. 
Jos laitetta on pakko käyttää jonkin muun laitteen vieressä tai sijoitettuna sen alle tai päälle, on tarkkailtava, että laite 
toimii kunnolla siinä kokoonpanossa, jossa sitä aiotaan käyttää.
Muiden kuin tässä oppaassa mainittujen lisävarusteiden (kuten kostuttimien) käyttö ei ole suositeltavaa. Muut 
varusteet voivat lisätä laitteen päästöjä tai heikentää sen häiriönsietoa.

Sähkömagneettista häiriönsietoakoskevat ohjeet ja valmistajan ilmoitus

Laite on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai laitteen käyttäjän on 
varmistettava, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.

Häiriönsietotesti

IEC60601-1-2-

standardin mukainen 

testaustaso

Vaatim

ustenmukaisuus-

taso

Sähkömagneettista ympäristöä 

koskevia ohjeita

Sähköstaattinen 
purkaus IEC 
61000-4-2

±6 kV (kontakti) 
±8 kV (ilma)

±6 kV (kontakti) 
±8 kV (ilma)

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista 
tiiltä. Jos lattioissa käytetään synteettisiä 
materiaaleja, ilman suhteellisen kosteuden tulisi 
olla vähintään 30 %.

Nopea sähköinen 
transientti/purske
IEC 61000-4-4

±2 kV 
(virransyöttöjohdot)

±1 kV (syöttö-/
lähtöjohdot)

±2 kV 

±1 kV

Sähköverkkovirran tulisi olla laadultaan 
liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön sopivaa.

Syöksyaalto IEC 
61000-4-5

±1 kV 
(differentiaalimuoto)

±2 kV (normaalitila)

±1 kV 
(differentiaalimuoto) 

±2 kV (normaalitila)

Sähköverkkovirran tulisi olla laadultaan 
liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön sopivaa.

Jännitekuopat, 
lyhytaikaiset häiriöt 
ja 
jännitteenvaihtelut 
sähköverkossa 
IEC 61000-4-11

< 5 % Ut (> 95 %:n 
pudotus Ut:ssä) 
0,5 jakson ajan 

40 % Ut (60 %:n 
pudotus UT:ssä) 
5 jakson ajan 

70 % Ut (30 %:n 
pudotus UT:ssä) 
25 jakson ajan 

< 5 % Ut (> 95 %:n 
pudotus Ut:ssä) 
5 sekunnin ajan 

< 12 V (> 95 %:n 
pudotus 240 V:n 
jännitteestä) 
0,5 jakson ajan

96 V (60 %:n 
pudotus 240 V:n 
jännitteestä) 
5 jakson ajan 

168 V (30 %:n 
pudotus 240 V:n 
jännitteestä) 
25 jakson ajan 

< 12 V (> 95 %:n 
pudotus 240 V:n 
jännitteestä) 
5 sekunnin ajan

Sähköverkkovirran tulisi olla laadultaan 
liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön sopivaa.
Jos laitteen on toimittava jatkuvassa käytössä 
myös sähkökatkojen aikana, on suositeltavaa, 
että laite saa virran UPS-virtalähteestä.
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Verkkotaajuuden 
(50/60 Hz) 
magneettikenttä
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Verkkovirran taajuuden aiheuttamien 
magneettikenttien pitää vastata tasoltaan 
tyypillisessä kaupallisessa tai 
sairaalaympäristössä sijaitsevan tyypillisen 
kohteen magneettikenttää.

Kannettavaa ja siirrettävää radiotaajuus-
tietoliikennelaitteistoa ei saa käyttää laitteen mitään 
osaa (mukaan lukien sähköjohdot) lähempänä kuin 
suositeltava suojaetäisyys, joka lasketaan lähettimen 
taajuuden mukaista yhtälöä käyttäen.
Suositeltava suojaetäisyys: 

Johtuva 
radiotaajuus 
IEC 61000-4-6

3 Vrms 
150 kHz – 80 MHz

3 Vrms  d = 1,17 √P

Säteilevä 
radiotaajuus 
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2,5 GHz

3 V/m d = 1,17 √P 80–800 MHz
d = 2,33 √P 800 MHz – 2,5 GHz
jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama 
lähettimen suurin nimellislähtöteho watteina (W) ja 
d on suositeltu suojaetäisyys metreinä (m).
Kiinteiden radiotaajuuslähettimien 
kenttävoimakkuuksien on oltava 
sähkömagneettisella paikkatutkimuksellaa 
määritettyinä kunkin taajuusalueen 
vaatimustenmukaisuustasoa pienempiä.b 
Viereisellä symbolilla merkittyjen laitteiden lähellä 
voi ilmetä häiriöitä:  

HUOMAUTUS 1: “Ut” tarkoittaa vaihtovirtajännitettä ennen testaustasoon siirtymistä.
HUOMAUTUS 2: Mikäli arvo on tarkalleen 80 MHz tai tarkalleen 800 MHz, sovelletaan korkeampaa taajuusaluetta.
HUOMAUTUS 3: Nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat 
rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.

a Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelimien (matka-/langattomat puhelimet) ja maaradiojärjestelmien tukiasemien, 
radioamatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetyksien ja TV-lähetyksien, kenttävoimakkuuksia ei voi ennustaa tarkasti teoreettisesti. 
Jotta kiinteiden radiotaajuuslähettimien sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla pitäisi tehdä 
sähkömagneettinen mittaus. Jos mitattu kentän voimakkuus siinä tilassa, jossa laitetta aiotaan käyttää, ylittää edellä mainitun 
hyväksyttävän radiotaajuutta koskevan vaatimustason, laitetta on tarkkailtava sen normaalin toiminnan varmistamiseksi. Jos laite ei 
tunnu toimivan kunnolla, on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten esim. siirrettävä laite toiseen paikkaan tai toiseen asentoon.
b Taajuusalueella 150 kHz – 80 MHz kenttävoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m.

Kannettavien ja siirrettävien radiotaajuus-tietoliikennelaitteiden ja laitteen väliset suositeltavat 

suojaetäisyydet

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristössä, jossa säteilevän radiotaajuuden aiheuttamat häiriöt ovat hallittuja. 
Laitteen omistaja tai käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä minimietäisyyden 
kannettavien ja siirrettävien radiotaajuus-tietoliikennelaitteiden (lähettimet) ja laitteen välillä alla olevan taulukon mukaan 
tietoliikennelaitteiston maksimitehon mukaisesti.

Suojaetäisyys lähettimen taajuuden mukaan (m)

Lähettimen nimellinen 
maksimilähtöteho (W)

150 kHz – 80 MHz 
d = 1,17 √P

80–800 MHz
d = 1,17 √P

800 MHz – 2,5 GHz
d = 2,33 √P

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

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

Jos lähettimen nimellistä maksimilähtötehoa ei ole edellä olevassa taulukossa, suositeltava suojaetäisyys d metreinä 
(m) voidaan määrittää käyttämällä lähettimen taajuuden mukaista yhtälöä, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama 
lähettimen suurin nimellislähtöteho watteina (W).
HUOMAUTUS 1: 80 MHz:n ja 800 MHz:n kohdalla sovelletaan korkeampaa taajuusaluetta koskevaa suojaetäisyyttä.
HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen 
vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.
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Symbolit

 Noudata käyttöohjeita,  Luokan II laite,  Tyypin BF sovellusosa,  Klok 

(afstandsalarm), IP31 Laite on suojattu läpimitaltaan vähintään 2,5 mm olevia kiinteitä 

vieraita esineitä ja pystysuunnassa putoavia vesipisaroita vastaan,  Huomio, 

 Yleinen varoitusmerkki (katso laitteessa olevaa H4i-liittimen pistoketta ja 

vaihtovirtaliitäntää),  Valmius- tai valmistelutila osalle laitetta,  Liitäntä happilähdettä 

varten, max 30 l/min (maksimi 30 l/min),  Dataportti,  CE-merkintä EY-direktiivin 

93/42/ETY mukaisesti, luokka II b,  Lämpötilarajoitus säilytystä ja kuljetusta varten, 

 Käsiteltävä varovasti, Suurin kosteus,  Pidettävä kuivana, Valmistaja, 

 Yläpuoli,   Luettelonumero,  Sarjanumero,  Eräkoodi,  

 Ei saa käyttää uudelleen, Käytettävä viimeistään,  Säilytettävä auringonvalolta 

suojattuna,   Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut,   Lateksiton

Ympäristötiedot  Tämä laite täytyy hävittää sen maan lakien ja määräysten mukaisesti, jossa 
hävitys tapahtuu.

Rastilla merkityn jäteastian symboli  tarkoittaa, että tuotetta, jossa on tämä symboli, ei saa 
hävittää yhdessä tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan se tulee hävittää erikseen. Tämä 
erillistä hävittämistä koskeva vaatimus perustuu sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevaan 
eurooppalaiseen direktiiviin 2012/19/EU ja paristoja ja akkuja koskevaan eurooppalaiseen 
direktiiviin 2006/66/EY. Voit luovuttaa tuotteen esim. kunnalliseen keräyspisteeseen. Tämä 
pienentää luonnonvaroihin kohdistuvia vaikutuksia ja estää vaarallisten aineiden vapautumisesta 
johtuvan ympäristön saastumisen. 
Akuissa, jotka sisältävät yli 0,0005 painoprosenttia elohopeaa, yli 0,002 painoprosenttia 
kadmiumia tai yli 0,004 painoprosenttia lyijyä, on rastilla merkityn jäteastian symbolin alla niiden 
metallien tunnukset (Hg, Cd, Pb), joiden kohdalla tämä raja on ylitetty.
Tuotteen hävittämistä koskevia lisätietoja saa ottamalla yhteyden paikalliseen ResMedin toimistoon tai 
jälleenmyyjään. Tiedot ovat myös sivustollamme osoitteessa www.resmed.com.
Käytetyt ilmansuodattimet ja ilmaletkut tulee hävittää maakohtaisten määräysten mukaisesti.

- 20 °C

+ 60 °C

- 4 °F

+ 140 °F

LATEX
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Yleiset varoitukset ja huomioitavat seikat
VAROITUKSET
Varoitus ilmoittaa mahdollisesta tapaturmasta. 
• Lue koko käsikirja ennen laitteen käyttöä.
• Laitetta saa käyttää vain ResMedin tai määräävän lääkärin suosittelemien ilmaletkujen ja 

lisävarusteiden kanssa. Väärien ilmaletkujen tai lisävarusteiden käyttö saattaa vaikuttaa laitteen 
toimintaan. 

• Laitetta ja lisävarusteita saa käyttää vain niiden ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
• Laitetta saa käyttää ainoastaan ResMedin, lääkärin tai hengitysterapeutin suosittelemien maskien 

(ja liittimien1) kanssa. Maskia saa käyttää vain, kun laite on päällä ja toimii kunnolla. Maskissa 
olevia ilma-aukkoja ei saa koskaan tukkia. 
Selitys: Stellar on tarkoitettu käytettäväksi ilma-aukollisten erikoismaskien (tai liittimien1) 
kanssa, joissa olevien ilma-aukkojen kautta ilma pääsee virtaamaan jatkuvasti ulos maskista. 
Kun laite on päällä ja toimii oikein, laitteesta tuleva ilma saa uloshengitetyn ilman virtaamaan 
pois maskin ilma-aukkojen kautta. Kun laite ei ole päällä, maskin kautta tulee liian vähän 
raikasta ilmaa ja potilas saattaa hengittää uudelleen uloshengitysilmaa. Jos potilas hengittää 
uloshengitettyä ilmaa uudelleen muutamaa minuuttia kauemmin, hän voi joissain tapauksissa 
tukehtua. Tämä koskee useimpia positiivista hengitystiepainehoitoa antavia laitteita.

• Jos tapahtuu virtakatko2 tai laite vikaantuu, irrota maski tai katetrin pidin trakeostomiaputkesta.
• Räjähdysvaara – älä käytä helposti syttyvien anestesia-aineiden läheisyydessä.
• Laitetta ei saa käyttää, jos siinä on selviä ulkoisia vikoja tai sen toiminnassa on selittämättömiä 

muutoksia.
• Käytä ainoastaan alkuperäisiä ja hyväksyttyjä ResMed-lisävarusteita ja -osia. 
• Käytä vain alkuperäisessä pakkauksessa olevia lisävarusteita. Jos pakkaus on vioittunut, siinä olevaa 

tuotetta ei saa käyttää vaan se on hävitettävä yhdessä pakkauksen kanssa.
• Varmista ennen laitteen ja lisävarusteiden ensimmäistä käyttökertaa, että kaikki osat ovat 

kunnossa ja että ne varmasti toimivat turvallisesti. Jos niissä on minkäänlaisia vikoja, järjestelmää 
ei saa käyttää.

• Muiden lääketieteellisiin sähkölaitteisiin liitettävien laitteiden täytyy noudattaa vastaavia IEC- tai 
ISO-standardeja (esim. IEC 60950 tietojenkäsittelylaitteille). Lisäksi kaikkien kokoonpanojen tulee 
noudattaa lääketieteellisille sähköjärjestelmille asetettuja vaatimuksia (katso IEC 60601-1-1 tai 
standardin IEC 60601-1 3. painos lauseke 16). Henkilö, joka kytkee lisälaitteen lääketieteelliseen 
sähkölaitteeseen, konfiguroi lääketieteellistä järjestelmää ja on sen vuoksi vastuussa siitä, että 
järjestelmä on lääketieteellisille sähköjärjestelmille asetettujen vaatimusten mukainen. On 
huomioitava, että paikalliset lait ovat etusijalla edellä mainittuihin vaatimuksiin nähden. Pyydä 
epäselvissä tapauksissa ohjeita paikalliselta edustajalta tai teknisestä palvelusta.

• Tähän laitteeseen ei saa tehdä muutoksia.

HUOMIOITAVIA SEIKKOJA
Huomio selittää erityistoimia laitteen turvallista ja tehokasta käyttöä varten.
• Kun käytät lisävarusteita, lue valmistajan käyttöopas. Kulutustarvikkeiden pakkauksissa voi olla 

tärkeitä tietoja. Tutustu myös symboleihin sivulla 34.
• Paineen ollessa alhainen maskin ilma-aukkojen kautta tapahtuva virtaus ei ehkä ole riittävä poistamaan 

kaikkea uloshengitettyä kaasua ja uudelleenhengitystä voi tapahtua jonkin verran.
• Laitetta ei saa altistaa liialliselle voimalle.
• Jos laite putoaa vahingossa maahan, ota yhteys valtuutettuun huoltoedustajaan.
• Kiinnitä huomiota vuotoihin ja muihin epätavallisiin ääniin. Ota ongelmatilanteissa yhteys 

valtuutettuun huoltoedustajaan.
• Älä vaihda mitään hengitysletkuston osia, kun laite on käynnissä. Laita laite pois päältä ennen 

kuin alat vaihtaa osia.

1 Maskiin tai maskin lähellä oleviin liittimiin on voitu sisällyttää portteja.
2 Laite ei anna hoitopainetta osittaisen (alle nimellisminimijännitteen) tai täyden sähkökatkon aikana. 

Kun virta palautuu, käyttöä voidaan jatkaa asetuksia muuttamatta.
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Huomautuksia: 

Huomautus antaa tuotteen erityisominaisuuksia koskevia ohjeita. 
• Edellä mainitut ovat yleisiä varoituksia ja huomioitavia seikkoja. Muita aihekohtaisia varoituksia, 

huomioitavia seikkoja ja huomautuksia on käyttöoppaassa kyseisten ohjeiden kohdalla.
• Vain koulutetut ja valtuutetut henkilöt saavat muuttaa kliinisiä asetuksia.
• Sijoita laite siten, että varmistat verkkojohdon helpon irrottamisen pistorasiasta.

Rajoitettu takuu
ResMed Ltd (jäljempänä ”ResMed”) takaa, ettei hankitussa ResMed-tuotteessa ole 
materiaali- tai valmistusvirheitä jäljempänä määritetyn ajan sisällä ostopäivästä lukien.

Tämä takuu koskee vain tuotteen alun perin hankkinutta kuluttajaa. Takuuta ei voi siirtää.
Jos tuotteessa ilmenee vikaa normaalissa käytössä, ResMed korjaa tai vaihtaa oman harkintansa 
mukaan viallisen tuotteen tai sen osan.
Tämä rajoitettu takuu ei koske seuraavia tapauksia: a) kaikki tuotteen väärästä käytöstä, väärinkäytöstä 
ja muuntamisesta aiheutuneet vauriot, b) korjaukset, jotka on suorittanut jokin huolto-organisaatio, 
jota ResMed ei ole nimenomaisesti valtuuttanut tekemään tällaisia korjauksia, c) kaikki tupakan, 
piipun, sikarin ja muun savun aiheuttamat vauriot ja likaantuminen ja d) kaikki vauriot, jotka johtuvat 
veden valumisesta sähkölaitteen päälle tai sisään.
Takuu mitätöityy, jos tuote myydään sen alkuperäisen ostoalueen ulkopuolelle.
Tuotteen alun perin hankkineen kuluttajan on tehtävä tuotevirhettä koskevat reklamaatiot 
tuotteen ostopaikkaan.
Tämä takuu korvaa kaikki muut erityiset tai hiljaiset takuut ja niihin kuuluvat myytävyyttä ja tiettyyn 
tarkoitukseen sopivuutta koskevat hiljaiset takuut. Joissain maissa ei hyväksytä hiljaisen takuun 
pituuden rajoittamista, joten edellä mainittu rajoitus ei ehkä koske kaikkia kuluttajia.
ResMed ei vastaa mistään satunnaisista tai välillisistä vahingoista, joiden väitetään aiheutuneen 
jonkin ResMedin tuotteen myynnistä, asennuksesta tai käytöstä. Joissain maissa ei hyväksytä 
satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten edellä mainittu 
rajoitus ei ehkä koske kaikkia kuluttajia.
Tämä takuu antaa tietyt juridiset oikeudet, minkä lisäksi kuluttajalla voi olla muitakin oikeuksia, 
jotka vaihtelevat alueittain. Tarkempia tietoja takuuoikeuksista saa paikalliselta ResMed-myyjältä 
tai ResMed-toimipaikasta.

R001-325/2 09 09

Tuote Takuuaika

• Maskijärjestelmät (joihin kuuluu maskin runko, pehmike, pääremmit ja
letku) – ei koske kertakäyttöisiä laitteita

• Lisävarusteet – ei koske kertakäyttöisiä lisävarusteita
• Sormen ympäri kiedottavat pulssianturit
• Kostuttimien vesisäiliöt

90 päivää

• Akut, joita käytetään ResMedin sisäisissä ja ulkoisissa akkulaitteissa 6 kuukautta

• Nipistintyyppiset pulssianturit
• CPAP- ja kaksoispainelaitteen tietomoduulit
• Oksimetrit, CPAP- ja kaksoispainelaitteiden oksimetrisovittimet
• Kostuttimet ja niiden puhdistettavat vesisäiliöt
• Titraatiosäätölaitteet

1 vuosi

• CPAP-, kaksoispaine- ja ventilaatiolaitteet (mukaan lukien
ulkoiset virtalähteet)

• Akkulisävarusteet
• Kannettavat diagnostiikka-/seulontalaitteet

2 vuotta
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