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Stellar 150-system og tilbehør – bestillingsinformasjon

Stellar 150-funksjoner

H4i-varmefukter for Stellar
24930

Stellar 150
24144

 SlimLine™-slange 
36810

 Reiseveske 
24977

Pulsoksimeter
22305 (Oksimeterkabel)
16936 (1 sensor og 25 
tape)

FiO2-overvåkingssett 
(inkluderer ikke FiO2-
overvåkingssensor) 
24955

 FiO2-overvåkingssensor
CAP008617

 ResMed Power Station II
Batteri og veske 24921 
Likestrømkabel 24959 
Strømforsyningsenhet  
90 W 36823

ResMed-lekkasjeport 
24976 
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RESMED POWER STATION II 
BATTERITEkNOlOGI  Litiumion
BATTERIlADETID   4 timer fra helt tomt til 

fulladet

BATTERIETS vARIGhET   8 timer per batteri ved EPAP 
5 cm H2O, IPAP 15 cm H2O og 
20 bpm (to batterier kan være 
tilkoblet samtidig, se www.
RPSII.com for flere detaljer)

kAPASITET   < 100 Wh

DIMENSjONER 230 x 126 x 26 mm  
(l x B x h)  

BATTERIETS vEkT  0,9 kg

STRøMfORSyNING   Inngangsområde 100–240 V, 
50–60 Hz, 1,0–1,5 A Nominell 
for bruk på fly 110 V, 400 Hz 

For mer informasjon  
om Stellar 150 besøk  
www.stellar150.com

STEllAR 150 
MODuS  iVAPS (intelligent volumsikret 

trykkstøtte) 
S/T (spontaneous/timed) 
PAC (Pressure Assisted Control)  
CPAP (Continuous Positive 
Airway Pressure) 
S (Spontaneous) 
T (Timed)

TRykkOMRåDE  IPAP: 20–40 cm H2O 
EPAP: 2–25 cm H2O

Ti-kONTROll  Ti Maks 0,1–4 sek  
Ti Min 0,1–Ti Maks

RESPIRASjONS- 5–60 bpm 
fREkvENS 

STIGETID Min, 150–900 ms (ca.)

TRIGGER OG cyclE Fem følsomhetsinnstillinger

juSTERBARE  Høy lekkasje 
AlARMER   Lav minuttventilasjon 

Høyt trykk 
Lavt trykk 
Høy respirasjonsfrekvens 
Lav respirasjonsfrekvens 
Apné 
Høy FiO2 
Lav FiO2 
Lav SpO2 
Ikke-ventilert maske 

fASTE  Krets frakoblet 
STANDARDAlARMER  Overtrykk 

Blokkert slange 
Internbatteri tomt  
(Se Klinisk veiledning for 
fullstendig liste over alarmer) 

DIMENSjONER  230 x 170 x 120 mm 
(l x B x h) 

vEkT 2,1 kg

lufTfIlTER Elektrostatisk fibernett 

lufTuTTAk  22 mm kjegleformet rør, 
kompatibelt med  
ISO 5356-1:2004

INTERNBATTERI   Litiumion, 2 timer ved 5 EPAP,  
15 IPAP, 20 bpm 

STRøMfORSyNING  100–240 V vekselstrøm, 
50–60 Hz,  
2,2 A, 110 V vekselstrøm, 400 Hz,  
2,2 A, 24 V likestrøm, 3 A 

IEc 60601-1- Klasse II (dobbel isolasjon) 
klASSIfISERING Type BF, kontinuerlig drift

Spesifikasjoner



Ventilasjonsløsninger
Lett tilgang på kvalitetsbehandling

StellarTM 150 
ventilator for voksne og barn 

Enkel tilgang til intelligent behandling

fio2

ivaPs-modus

Usb

internbatteri

barn

voksne

spo2



fra sykehus- til hjemmepleie, 

invasive til ikke-invasive 

bruksområder, barn til  

voksne ...  

resMed stellar 150-ventilator 

tilbyr intelligent ventilasjon 

i ett enkelt, tilgjengelig 

apparat. 

stellar 150 er lett, liten 

og stillegående, og 

kombinerer enkelhet med 

unike nye funksjoner, 

for eksempel resMeds 

ivaPs teknologi, i tillegg til 

etablerte funksjoner.

fra oppsett til 

behandlingsstyring og 

overvåking er det den 

enkleste måten å etablere 

tillit på blant klinisk 

personale og pleiere. 

Stellar 150: enkel tilgang til intelligent behandling 
Mer i én

Allsidig og lett å tilpasse: to 
programmer kan være forhåndsinnstilt 
av klinikeren for fleksibilitet og 
bekvemmelighet.

Mobil og bærbar: pasienter kan 
behandles mens de er på farten med et 
internbatteri1, et valgfritt eksternbatteri2 
(ResMed Power Station II) og den 
spesiallagde reisevesken – vesken 
beskytter ventilator og tilbehør, og gir 
tilgang til Stellar-brukergrensesnittet.

Omfattende serie av alarmer: 
justerbare alarmer for brukerne og ikke-
justerbare, faste alarmer for pasientens 
sikkerhet.

Integrert luftfukting: Varmefukteren 
H4i™ er fullt integrert med Stellar og 
fukter luften etter behov.

Høy oksygentilførsel: Enheten kan 
bruke opptil 30 l/min med oksygen, slik 
at en høy FiO2 kan nås.

Avansert teknologi

Turbin med lav friksjon: ResMeds 
unike lavfriksjonsturbin med stillegående 
vifte, unike motor og løpehjul, leverer 
høyere ytelse enn en konvensjonell 
motor.

Avtagbar, utskiftbar luftbane: 
for enklere og raskere renhold og 
vedlikehold av apparatet, minimerer 
eventuell nedetid. 

Vsync og TiControl™: er dokumenterte 
ikke-invasive ventilasjonsteknologier 
(NIV) fra ResMed som fungerer sammen 
for bedre ventilasjon, sykdomskontroll, 
pasientkomfort og søvnkvalitet. 
Behandlingsaksept forbedres fordi 
pasientens pust er mer synkronisert med 
apparatet. 

1  To timers kapasitet ved EPAP 5 cm H2O,  
IPAP 15 cm h2O, 20 bpm

2  Åtte timers kapasitet per batteri ved EPAP  
5 cm H2O, IPAP 15 cm H2O, 20 bpm

Intelligent: Alveolær ventilasjon og en 
intelligent backup-frekvens (iBR) for 
effektivitet, synkronisering og komfort

•   Tilpasser alveolær ventilasjon på en 
intelligent måte ved å ta hensyn til 
anatomisk dødrom for å ventilere 
pasienten mer effektivt

•   Gir en iBR ved behov for å bidra til 
å opprettholde eller gjenopprette 
synkronisering under eller etter 
hendelser som hoste og sukk 

Skreddersydd: Funksjonen Innlæring 
av mål for enkelt og personlig oppsett

•   Lærer pasientens alveolære ventilasjon 
og fastsetter målvolum deretter

•   Lærer pasients spontane 
respirasjonsfrekvens og bruker det som 
bakgrunnsdata for iBR. 

•   Minimerer behovet for konstant manuell 
justering, samtidig som klinikere kan 
vurdere og godta eller endre anbefalte 
målinnstillinger

Automatisk: Justerbar trykkstøtte 
og en iBR for pasientens skiftende 
ventilasjonsbehov 

•   Justerer automatisk trykkstøtten for å 
oppnå og opprettholde målet for alveolær 
ventilasjon og overvåker kontinuerlig 
pasientens faktiske ventilasjon i forhold 
til målventilasjonen

•   Avgjør automatisk når en iBR er 
nødvendig og overvåker kontinuerlig 
pasientens faktiske respirasjonsfrekvens 
i forhold til målfrekvensen

•   Tilpasser seg pasientens skiftende 
behov, for eksempel under ulike 
søvnstadier

iVAPS* (intelligent volumsikret trykkstøtte)

*iVAPS-modus er for pasienter på 30 kg og oppover.



Optimal nøyaktighet og 
synkronisering 
Kretskonfigurasjon: ved å trykke på en 
knapp starter apparatet denne innebygde 
testen for å måle og kompensere for 
endringer i kretsimpedans (forårsaket av 
bruk av antibakteriefilter, luftfukter og 
annet tilbehør).

Innstilling for patologi: et utvalg av  
sykdomsspesifikke, forhåndsinnstilte 
verdier, basert på vanlige kliniske verdier 
for obstruktiv, restriktiv og normal 
lungemekanikk samt fedmerelatert 
hypoventilasjon. Avanserte innstillinger 
er optimalisert slik at medisinsk 
personale kan fokusere på å finjustere 
primærinnstillinger for hver enkelt pasient.

Maskevalg og tilpasning: valg av riktig 
maske i brukermenyen gjør at apparatet 
kan kompensere for ulikheter i maskens 
ventilasjonsflow og impedans. Dette 
optimaliserer pasientens komfort og 
synkroniseringen mellom pasient og 
maskin. Masketilpasningsfunksjonen gir 
flow før behandlingen begynner, for å 
teste for overdreven maskelekkasje. Dette 
bidrar til å oppnå den beste tilpasningen 
for pasienten uten overstramming 
av masken.

Data og overvåkning
Sanntidsovervåkning på LCD-skjermen: 
Overvåkning-menyen gir viktige data, 
inkludert flow- og trykkurver i samme 
skjermbilde, TI-stolpediagram for å 
finjustere ventilasjon og SpO2- og  
FiO2-overvåkning. 

Sanntids fjernovervåkning: EasyCare 
Tx-programvare kobles til Stellar 150 via 
Tx Link, og tilbyr sanntids fjerntitrering, 
der innstillingene kan endres eksternt.

Oppsummeringsdata og påminnelser 
på LCD-skjermen: Info-menyen gir et 
øyeblikksbilde av behandlingsinformasjon 
for syv økter om gangen, med enkel 
rulling for opptil 365 økter. Den gir også 
pasienten påminnelser som filter- og 
maskebytte.

Nedlastbare data: enheten lagrer 
bruks- og oppsummeringsdata for opptil 
365 behandlinger og syv dager med 
høyoppløste data, pust for pust  
(inkludert SpO2 og FiO2), dette kan  
lastes ned via USB eller kabel ved bruk av 
ResScan™-programvare.

Skjermbildet Hendelsessammendrag gir 
en rask oversikt over de viktigste 
hendelsene, som innstillingsendringer 
og alarmer

Skjermbildet Synkronisering viser 
spontane versus maskintriggede/cyclede 
åndedrag

Omfattende sanntids overvåknings-
informasjon med noen få tastetrykk

iVAPS-modus tilpasser alveolær 
ventilasjon og pasientens 
respirasjonsfrekvens for effektivitet, 
synkronisering og komfort

-VENTILATORER

V
PA

P

Stellar
VS III

Elisée

 
 

 
 

AVHENGIGE PASIENTERIKKE-AVHENGIGE PASIENTER

F
O

R
 

 

K
O

N
T I N U E R L

I
G

 
 

P
L

E
I

E


