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Juridiska och regulatoriska meddelanden

EasyCare Tx 2 1.0

Titreringsprogram för behandling

Svenska

2282311/1 2022-12

Tillverkare: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA

ResMed SAS Parc Technologique de Lyon 292 Allée Jacques Monod 69791 Saint Priest Cedex Frankrike

ResMed Schweiz GmbH Viaduktstrasse 40 4051 Basel, Schweiz

Återförsäljare: ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australien

Viktigt meddelande

Denna guide, såväl som de datorprogram som beskrivs i guiden, levereras på villkor att de
endast används för angivet ändamål. Informationen i guiden tillhandahålls endast i informations- och
vägledningssyfte, kan ändras utan varsel och får ej anses som ett alternativ till sakkunnig medicinsk
rådgivning. ResMed påtar sig inget ansvar för felaktigheter som eventuellt kan föreligga i guiden. Ingen
del av denna guide eller de datorprogram som beskrivs häri kan, utan skriftligt tillstånd härtill från
ResMed, återges, lagras i ett hämtningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig
elektroniskt, mekaniskt, genom inspelning eller på annat sätt. Alla patientidentiteter och data i denna
guide är påhittade.

AirSense, AutoRamp, AutoSet, EPR, SmartStart och TxLink 2 är varumärken och/eller registrerade
varumärken som tillhör ResMed-koncernen. Se www.resmed.se/juridik-och-ir/ för information om
patent och immateriella rättigheter. Adobe är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke
som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder. Chrome är ett varumärke eller
registrerat varumärke som tillhör Google LLC i USA och/eller i andra länder. Microsoft, Windows .NET
Framework och Edge är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller i andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.
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Om EasyCare Tx 2

Titreringsprogrammet EasyCare Tx 2 gör det möjligt för användare att styra apparater för
övertrycksbehandling (PAP) på distans. Titreringslösningen består av tre delar:

1. EasyCare Tx 2 titreringsprogram
2. TxLink™ 2 kommunikationsenhet
3. AirSense™ 11 eller annan kompatibel behandlingsapparat från ResMed

EasyCare Tx 2 gör även följande:

• kontrollerar och visar data från den anslutna behandlingsapparaten
• konfigurerar signaler från TxLink 2 till polysomnografisystem (PSG)
• visar varningar som genereras av behandlingsapparaten (där detta stöds)

Den här hjälpguiden innehåller instruktioner om hur du använder EasyCare Tx 2-programmet med
en TxLink 2-enhet. Se bruksanvisningen för TxLink 2, bruksanvisningen för AirSense 11 AutoSet™,
installationsguiden för titreringsutrustningen samt andra bruksanvisningar för behandlingsapparater från
ResMed för att få användningsinstruktioner.

Observera

• Läs hela hjälpguiden innan du använder det här programmet.
• Enligt amerikansk federal lagstiftning får denna produkt endast säljas av eller på

ordination av läkare.
• I syfte att skydda systemkomponenter och patientinformation måste din inrättning

tillämpa lämpliga regler för cybersäkerhet. Minimikravet är att man åtminstone
krypterar de filsystem där skyddade hälsouppgifter lagras samt inför unika
användarnamn och lösenord för all personal som har åtkomst till datorn.

Avsedd användning
Programmet EasyCare Tx 2 är avsett för användning med kompatibla behandlingsapparater från
ResMed i klinisk miljö. EasyCare Tx 2 tillhandahåller inställningsändringar för behandlingsapparater och
visar realtidsdata och behandlingsinställningar från kompatibla behandlingsapparater från ResMed när
de används tillsammans med TxLink 2-modulen.

Kliniska fördelar

Se användarguiden eller den kliniska guiden för den tillhörande behandlingsapparaten från ResMed för
att se de kliniska fördelar som är relevanta för behandlingsapparaten i fråga.

Avsedd patientpopulation/medicinska tillstånd

EasyCare Tx 2 är avsett för användning med kompatibla behandlingsapparater från Resmed via TxLink
2. Se användarguiden eller den kliniska guiden för den tillhörande behandlingsapparaten från ResMed
för att få information om avsedd patientpopulation, eftersom denna kan skilja sig åt mellan olika
apparater.

Om EasyCare Tx 2

2



Kompatibla apparater
Om du vill se en fullständig förteckning över kompatibla behandlingsapparater går du till listan Data
Management/Device Compatibility (Datahantering/Apparatkompatibilitet) på www.resmed.se. Kontakta
din ResMed-representant om du saknar tillgång till internet.

Kontraindikationer
Se användarguiden eller den kliniska guiden för den tillhörande behandlingsapparaten för ResMed för
information om kontraindikationer och biverkningar.

Rekommenderade systemkrav.
De hårdvarukrav som gäller för installation av EasyCare Tx 2-programmet anges i följande tabell:

Hårdvarukrav

Dator 1 GHz processor eller större

Minne 4 GB RAM eller större

8 GB RAM eller större för 64-bitarsversionen av Windows®

Skärmupplösning 1680 x 1050 (eller högre)

Operativsystem Microsoft® Windows 10, Windows 11

Nätverkshastighet 10/100/1000 Mbps

Tillgängligt hårddiskutrymme 400 MB

USB-port Typ A (eller USB C med en adapter)

De programvarukrav som gäller för installation av EasyCare Tx 2-programmet anges i följande tabell:

Programvarukrav

Microsoft .NET 5.0

Microsoft Edge, Google Chrome™

En dokumentläsare, t.ex. Adobe® Reader®

Om EasyCare Tx 2
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Installera EasyCare Tx 2-programmet

Du kan ladda ner EasyCare Tx 2 från webbplatsen ResMed Healthcare Professional om du har ett
konto.

Viktigt
Du måste ha administratörsbehörighet för Windows på datorn för att kunna installera
programmet.

Så här installerar du EasyCare Tx 2-programmet:

1. Ladda ner EasyCare Tx 2-Programmet-programmet till en passande plats, till exempel mappen
Hämtade filer.

2. Stäng alla öppna program på din dator.
3. Dubbelklicka på installationsfilen för EasyCare Tx 2.
4. Ange användarnamn och lösenord för Windows-administratör.
5. Läs och godkänn licensavtalet.
6. Välj en mapp där du vill installera EasyCare Tx 2-Programmet-programmet och klicka på Installera.
7. När programinstallationen är klar klickar du på Avsluta.

Efter slutförd installation visas ikonen för EasyCare Tx 2 på datorns skrivbord.

Avinstallera EasyCare Tx 2
Du måste avinstallera EasyCare Tx 2 för att ta bort programmet från din dator.

Så här avinstallerar du EasyCare Tx 2-programmet:

1. Öppna Kontrollpanelen.
2. Välj Program och funktioner.
3. Leta upp EasyCare Tx 2.
4. Högerklicka och välj Avinstallera.

Viktigt
Om du avinstallerar EasyCare Tx 2 kommer alla tillhörande säkerhetscertifikat att tas
bort från din dator. Du måste ansluta TxLink 2-enheter på nytt när du installerar om
EasyCare Tx 2.

Installera EasyCare Tx 2-programmet
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Konfigurera EasyCare Tx 2

När du har installerat EasyCare Tx 2-programmet kan du ansluta TxLink 2, AirSense 11, och PSG enligt
diagrammet. Mer information finns i EasyCare Tx 2 installationsguide för titreringsutrustning.

Viktigt
Det kan finnas möjligheter till digital integration med PSG-system. Prata med din
ResMed-representant för att få mer information.

Logga in på EasyCare Tx 2
När du fysiskt har kopplat ihop TxLink 2-enheten, PSG-systemet och behandlingsapparaten till varandra
kan du öppna EasyCare Tx 2 och logga in.

EasyCare Tx 2 förlitar sig på din inrättnings inloggningsregler för Windows för åtkomst till
programfunktionerna. Du kan logga in med hjälp av ditt användarnamn och lösenord för Windows.
Om du för närvarande använder EasyCare Tx 2 på en dator som är en del av en domän kan du logga
in på EasyCare Tx 2 med samma inloggningsuppgifter som du använder för att logga in på Windows.
Alternativt kan du logga in på EasyCare Tx 2 med hjälp av inloggningsuppgifterna för ditt lokala konto,
om du har ett sådant.

De grupprinciper som gäller för ditt Windows-konto tillämpas när du loggar in på EasyCare Tx 2. När
det gäller domänbaserade konton kan du logga in på EasyCare Tx 2 från valfri dator som ingår i samma
domän och där EasyCare Tx 2 har installerats.

Viktigt
De inloggningsuppgifter du anger är endast för verifieringsändamål och lagras inte
någonstans i EasyCare Tx 2.

Connection Manager
Om du har fler än en betrodd TxLink 2-enhet ansluten till EasyCare Tx 2 på din dator kommer du att
se fönstret Connection Manager när du loggar in. I fönstret Connection Manager visas alla säkra
anslutningar förTxLink 2 -enheter på den här datorn. Här visas även statusen för varje TxLink 2 och den
tillhörande behandlingsapparaten.

Installera EasyCare Tx 2-programmet
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Viktigt
Om EasyCare Tx 2 inte identifierar några TxLink 2-enheter på nätverket visas ett
enhetsidentifieringsfönster. Du kan använda det här fönstret för att försöka identifiera
apparater igen, eller så kan du klicka på Fortsätt för att komma till Connection
Manager.

Du måste ha administratörsbehörighet för Windows för att säkert kunna ansluta EasyCare Tx 2 till en
TxLink 2-enhet. När du skapat en säker anslutning visar Connection Manager den betrodda TxLink 2-
enheten och den tillhörande PAP-apparaten. När en administratör har skapat en säker anslutning till
TxLink 2-enheten kan alla användare öppna ett titreringsfönster på TxLink 2 genom att klicka på Anslut.

Viktigt
Endast Windows-administratörer kan konfigurera och lägga till nya TxLink 2-enheter till
nätverket. Kliniska användare har åtkomst till och kan använda alla övriga administrativa
funktioner.

Så här gör du för att skapa säkra anslutningar till TxLink 2-enheter:

1. Högerklicka på EasyCare Tx 2-ikonen på skrivbordet.
2. Ange användarnamn och lösenord för Windows-administratör.
3. Logga in på EasyCare Tx 2 med ditt användarnamn och lösenord för Windows.
4. Klicka på Administratör och klicka sedan på Lägg till.
5. Använd enhetens namn eller serienummer för att identifiera den TxLink 2 du vill styra och klicka

sedan på pilen för utvidgning till höger om raden.

6. Välj Visa i Connection Manager för att skapa en säker anslutning till denna TxLink 2.
7. Klicka på fliken Instrumentpanel. TxLink 2-enheten visas nu bland de betrodda enheterna för den

här datorn.
8. Alla användare (inklusive kliniska användare) kan växla till fliken Connection Manager och klicka

på Anslut för att öppna ett titreringsfönster för den TxLink 2-Enhet-enhet som lagts till och den
tillhörande behandlingsapparaten.

Viktigt
Observera att om en TxLink 2-enhet inte identifieras kommer ingen
apparatinformation att visas på den här skärmen. Du kan söka efter en TxLink
2-enhet med en känd IP-adress genom att ange adressen i fältet Lägg till en
enhet manuellt med IP-adress.

En installationsguide för titreringsutrustning finns tillgänglig på ResMeds webbplats för administratörer.

Installera EasyCare Tx 2-programmet
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Konfigurera och kalibrera
Om du vill använda en TxLink 2 med ett PSG-system måste du slutföra följande tre steg för att
konfigurera och kalibrera signaler för DC-utgångar.

1. Konfigurera signaler för DC-utgångar
2. Kalibrera signaler för DC-utgångar
3. Testa anslutning för DC-utgångar

Inställningar för DC-utgångar lagras för varje TxLink 2, så du måste upprepa stegen som beskrivs här
för varje TxLink 2-enhet. (Läs mer om hur du sparar och laddar signalkonfigurationer för DC-utgångar.)

Om du behöver hjälp att konfigurera och kalibrera TxLink 2 kan du kontakta en ResMed-representant
eller ResMed Technical Care. Se PSG-tillverkarens dokumentation om du behöver hjälp med PSG-
relaterade frågor.

Konfigurera signaler för DC-utgångar
Du måste konfigurera och kalibrera signaler för DC-utgångar för varje TxLink 2 som är ansluten till
PSG-systemet. Varje TxLink 2-enhet har stöd för upp till sex DC-utgångar (märkta A till F). I följande
tabell visas de signaler för DC-utgångar som du kan konfigurera enligt dina kliniska behov.

Display Skärmen Alternativ, realtidsdata DC-utgångar

Masktryck Ja Ja

Patientflöde Ja Ja

Filtrerat läckage Ja Ja

Andningsfrekvens Ja Ja

Tidalvolym Ja Ja

Minutventilation Ja Ja

Syremättnad Ja Ja

Pulsfrekvens Ja Ja

Inställt inandningstryck Nej Ja

Inställt utandningstryck Nej Ja

Inställt CPAP-tryck Nej Ja

Du kan konfigurera upp till sex TxLink 2-signaler beroende på behandlingsbehov (som kan variera från
patient till patient). Konfigurera DC-utgången för varje signal manuellt, en åt gången, till de utdata som
önskas. När du konfigurerat signaler för DC-utgångar för en viss säng, kan du spara konfigurationen för
användning på andra TxLink 2-enheter.

Installera EasyCare Tx 2-programmet

7



Så här konfigurerar du signaler för DC-utgångar:

1. I fönstret Connection Manager letar du upp den TxLink 2 du vill konfigurera och klickar sedan på
Anslut för att öppna titreringsfönstret.

2. I titreringsfönstret klickar du på DC-utgångar.

Notera
Om fliken DC-utgångar inte visas kan du ändra alternativen för
systemkonfigurering för att lägga till fliken i titreringsfönstret.

3. Justera följande inställningar för DC-utgångar enligt behov:

Fält Beskrivning

Signal Välj lämplig signal från listorna med signaler. Data för lågt värde, högt värdeochintervall ändras för att
stämma överens med den signal som valts.

Lågt värde Ange det lägstavärde som förväntas från behandlingsapparaten.

Högt värde Ange det högstavärde som förväntas från behandlingsapparaten.

Intervall Välj det intervall som krävs för DC-utgångarna.

Installera EasyCare Tx 2-programmet
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4. Klicka på Tillämpa.

Viktigt
För att spara eller ladda en signalkonfiguration för DC-utgångar klickar du på pilen
bredvid Tillämpa och därefter på Spara som för att spara filen. Spara filen med ett
namn som är lätt att komma ihåg på en lämplig plats, och ladda enskilda filer beroende
på hur de kliniska behoven ändras.

När du konfigurerat signalerna för DC-utgångarna måste du kalibrera DC-utgångarna och testa
anslutningen för DC-utgångarna.

Kalibrera signaler för DC-utgångar
När du konfigurerat DC-utgångarna måste du kalibrera motsvarande PSG-ingångar. Du kan använda
EasyCare Tx 2 för att skicka kända högsta- och lägstanivåer för signaler för den här uppgiften. Om du
inte har konfigurerat DC-utgångarna, se Konfigurera signaler för DC-utgångar innan du fortsätter.

1. I titreringsfönstret klickar du på DC-utgångar.
2. Välj den signal (till exempel Masktryck ellerPatientflöde) som du vill kalibrera och klicka på pilen till

höger på skärmen för att expandera sektionen i fråga.

Installera EasyCare Tx 2-programmet
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3. Klicka på antingen Skicka högt eller Skicka lågt för att skicka signalen till PSG-systemet via den
valda DC-utgången.

4. Bekräfta att PSG-programmet har mottagit och visar den höga eller låga signalen korrekt.
5. Klicka på Stopp.
6. Upprepa steg 3, 4 och 5 för samtliga DC-kanaler som måste kalibreras.

När du kalibrerat signalerna för DC-utgångar kan du testa anslutningen för varje kanal (se Testa
anslutning för DC-utgångar).

Testa anslutning för DC-utgångar
Det är god praxis att testa DC-utgångarna innan varje titreringsstart. Du kan bekräfta att DC-utgångarna
fungerar visuellt genom den testsignal som visas sekventiellt för samtliga utgångar. Innan du testar
anslutningen måste du se till att du har konfigurerat DC-utgångarna (se Konfigurera signaler för DC-
utgångar) samt kalibrerat DC-utgångarna (se Kalibrera signaler för DC-utgångar).

Så här testar du signaler för DC-utgångar:

1. I titreringsfönstret klickar du på DC-utgångar.
2. I fönstret DC-utgångar klickar du på Testa alla. En fyrkantsvåg visas sekventiellt för varje utgång.

Installera EasyCare Tx 2-programmet
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3. Bekräfta att en fyrkantsvåg visas i PSG-programmet. Om du ser en annan signal, kontrollera
anslutningen.

4. När du testat klart signalerna klickar du på Stopp.

Exportera DC-utgångar
Om du vill konfigurera samma inställningar för DC-utgångar på flera TxLink 2-enheter kan du
spara inställningarna för en TxLink 2-enhet i en konfigurationsfil. Därefter kan du tillämpa denna
konfigurationsfil på andra TxLink 2-enheter på den här datorn, eller på andra datorer.

Så här exporterar du inställningar för DC-utgångar:

1. Konfigurera signaler för DC-utgångar
2. Klicka på pilen bredvid Spara.
3. Klicka på Spara som.
4. Välj en lämplig plats och ett filnamn som är lätt att komma ihåg, så att du enkelt kan komma åt

filen.

Importera inställningar för DC-utgångar
Du kan spara signalkonfigurationen för DC-utgångarna i en fil på din dator, och sedan importera filen och
tillämpa den på en TxLink 2-enhet.

Installera EasyCare Tx 2-programmet
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Så här importerar du inställningar för DC-utgångar:

1. I titreringsfönstret klickar du på DC-utgångar.
2. Klicka på pilen bredvid knappen Spara och välj Ladda.
3. Välj den konfigurationsfil du vill importera. Data för DC-utgångar laddas.
4. Klicka på Spara.

Installera EasyCare Tx 2-programmet
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Titreringsfönstret för EasyCare Tx 2

I titreringsfönstret för EasyCare Tx 2 kan du styra en behandlingsapparat på distans, samtidigt som du
kan se nuvarande behandlingsinställningar och realtidsdata.

Nummer Beskrivning

1 Namn på ansluten TxLink 2.

2 Connection Manager som visar en lista över alla betrodda TxLink 2-apparater som finns på nätverket.

3 Alternativ för systemkonfigurering, behandlingsinställningar och apparatinställningar.

4 Ansluten PAP-apparat.

5 Starta och stoppa behandling

6 Behandlingsfunktion (se Behandlingsfunktioner).

7 Rampinställningar.

8 Rampförlopp. Om inställningen Ramp är Auto visas förloppet i cykler.

9 Läckagevarning.

10 Behandlingsinställningar.

11 Realtidsdata.

Förbereda PAP-behandlingsapparaten
EasyCare Tx 2-Programmet-programmet kan styra inställningar på behandlingsapparaten, som till
exempel Ramp, EPR™ (trycklättnad vid utandning), SmartStart™, SmartStop och Climate Control. För
mer information, se den kliniska guiden för behandlingsapparaten.

Titrering av en patient
Titreringsfönstret i EasyCare Tx 2 styr TxLink 2-Enheten-enheten och PAP-behandlingsapparaten.

Innan och under en titreringssession kan du utföra följande åtgärder:

• Justera behandlingsinställningar
• Justera inställningar för Climate Control och befuktning
• Justera systeminställningar
• Anpassa realtidsdata
• Växla mellan olika behandlingsfunktioner
• Justera visning av realtidsdata

Titreringsfönstret för EasyCare Tx 2
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Starta en behandlingssession med EasyCare Tx 2

Så här startar du en titreringssession med önskad TxLink 2:

1. Logga in på EasyCare Tx 2 och välj rätt TxLink 2 i Connection Manager.
2. I menyn Behandlingsfunktion väljer du den inledande behandlingsfunktionen för sessionen.
3. I sektionerna Behandlingsinställningar och Apparatinställningar ställer du in varje värde enligt

behov.
4. I menyn Ramp väljer du en av följande inställningar:

• Av: Ramp-funktionen är avstängd.
• På: Trycket kommer gradvis att öka under den tidsperiod som ställts in i titreringsfönstret. När du

väljer detta alternativ måste du även ange tidslängd för rampfunktionen.
• Auto: Apparaten kommer att detektera sömnstart och automatiskt stiga till det ordinerade

behandlingstrycket.

5. När du är redo att starta titreringen ändrar du alternativet Behandling av till Behandling på.
Ramp-ikonen pulserar när Auto har valts för att markera att AutoRamp™ har aktiverats.
Återstående ramptid visas inte under pågående AutoRamp.

Anpassa titreringsfönstret
Du kan anpassa EasyCare Tx 2 till dina önskemål med hjälp av tre inställningskategorier:

1. Behandlingsinställningar
2. Apparatinställningar
3. Systemkonfigurering

Behandlingsinställningar
Du kan anpassa listan med parametrar som visas i sektionen Behandlingsinställningar i
titreringsfönstret.

Så här konfigurerar du de behandlingsinställningar som visas i titreringsfönstret:

1. Klicka på Alternativ.
2. Klicka på Behandlingsinställningar.
3. I listan Behandlingsfunktion väljer du en av följande funktioner: CPAP, AutoSet for Her eller

AutoSet.
4. På den expanderade skärmen väljer du varje behandlingsparameter som du vill visa och styra i

titreringsfönstret. Välj åtminstone en behandlingsparameter.

Titreringsfönstret för EasyCare Tx 2
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5. Klicka på Spara. Titreringsfönstret visar de valda behandlingsparametrarna och deras aktuella
värden.

Viktigt
Du kan även klicka på pilen för att expandera bredvid Behandlingsinställningar
för att se de visningsalternativ som finns.

Apparatinställningar: inställningar för mask, Climate Control och befuktning

1. Från titreringsfönstret väljer du Alternativ.
2. I listan Mask väljer du en av följande masktyper:

• Näskuddar
• Näsmask
• Helmask

3. I listan Climate Control väljer du ett av följande alternativ:
• Manuell: Välj de värden som krävs för Befuktningsnivå och Slangtemperatur.

Titreringsfönstret för EasyCare Tx 2
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• Auto: ställer automatiskt in befuktningsnivån. Det går inte att justera befuktningsinställningar i
EasyCare Tx 2 när inställningen är Auto.

Viktigt
Befuktningsinställningar finns endast tillgängliga i EasyCare Tx 2 när en
befuktare har kopplats till PAP-behandlingsapparaten. På samma sätt finns
temperaturinställningar endast tillgängliga när en uppvärmd slang är inkopplad.

4. I menyn Ramp väljer du en av följande inställningar:
• Av: Ramp-funktionen är avstängd.
• På: Trycket kommer gradvis att öka under den tidsperiod som ställts in i titreringsfönstret. När du

väljer detta alternativ måste du även ange tidslängd för rampfunktionen.
• Auto: Apparaten kommer att detektera sömnstart och automatiskt stiga till det ordinerade

behandlingstrycket.

Viktigt
Du kan också klicka på utvidgningspilen bredvid apparatens beskrivning (till
exempel AirSense 11 AutoSet) för att se de visningsalternativ som finns.

Anpassa systemkonfigureringen
I fliken Systemkonfigurering väljer du Alternativ för att ändra inställningar enligt behov.
Systeminställningarna beskrivs i följande tabell.

Allmänna inställningar Beskrivning

Titreringsopacitet Justera opaciteten för titreringsfönstret genom att flytta skjutreglaget. Du kan justera
titreringsfönstret för att visa PSG-programmet.

Placera titreringsfönstret
överst

Ställ in titreringsfönstret till att visas ovanpå alla andra fönster.

Tryckökning Ställ in tryckökningen till steg om 1,0 eller 0,2 i listrutan.

Tryckenheter i Ställ in tryckenheter på hPa eller cm H20.

Flödesenheter Ställ in flödesenheterna till l/min eller l/sek.

Tidalvolymenheter Ställ in tidalvolymenheterna till l eller ml.

Temperaturenheter Ställ in temperaturenheter till Fahrenheit (F) eller Celsius (C).

Läckagevarning Om inställningen är aktiverad kan du ange ett tröskelvärde för läckagevarning.

Administratörsinställningar Beskrivning

DC-utgångar Ändra denna inställning till På eller Avför att visa eller dölja åtkomst till DC-utgångar.

Fliken Administratör Ändra denna inställning till På eller Avför att visa eller dölja åtkomst till fliken Administratör.

Titreringsfönstret för EasyCare Tx 2
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Visa realtidsdata
EasyCare Tx 2 visar automatiskt behandlingsdata i realtid från den anslutna behandlingsapparaten i
titreringsfönstret. De data som visas beror på användarinställningarna och den behandlingsapparat du
valt. Se Anpassa realtidsdata för instruktioner om hur du väljer önskade data.

Parameter Beskrivning

Patientflöde Patientflöde är en uppskattning av patientens luftflöde.

Det beräknas genom att man först erhåller det totala flödesvärdet och sedan drar bort komponenterna
läckage och maskventilflöde.

Filtrerat läckage Läckage är en uppskattning av den totala luftmängd som försvinner till följd av munläckage och oavsiktligt
maskläckage.

En korrekt maskinställning är avgörande för pålitliga resultat.

När patienten sover rekommenderas ett läckage på mindre än 24 l/min (0,4 l/sek) för att säkerställa att
apparaten fungerar som den ska, men helst ska läckaget ligga på mindre än 12 l/min (0,2 l/sek). Högt
läckage på över 24 l/min, eller snabbt fluktuerande läckage, kan påverka exaktheten för andra uppmätta
värden.

Minutventilation Minutventilation (MVent) är den uppskattade volymen in- eller utandad luft inom en period på 60
sekunder.

Ett typiskt minutventilationsintervall för vuxna är 5–12 l/min.

Pulsfrekvens Pulsfrekvens är antalet hjärtslag under en tidsperiod på 60 sekunder. Pulsvärdet beräknas av en inkopplad
oximeter.

Masktryck Masktrycket är en uppskattning av det tryck som levereras vid masken.

Andningsfrekvens Andningsfrekvens visar hur ofta patienten andas och uttrycks som antal andetag per minut.

Syremättnad SpO2 är mättnaden av blodhemoglobin med syre, uttryckt i procent. Syremättnaden mäts av en inkopplad
oximeter.

Tidalvolym Tidalvolym (TVol) är den luftvolym som andas in eller ut under en andningscykel (ett andetag).

Titreringsfönstret för EasyCare Tx 2
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Anpassa realtidsdata
Du kan anpassa realtidsdata från behandlingsapparaten som visas i titreringsfönstret i EasyCare Tx 2 tlll
dina önskemål.

Så här anpassar du realtidsdata:

1. Klicka på Alternativ.
2. Klicka på Behandlingsinställningar.
3. Klicka på Realtidsdata för att expandera fönstret.
4. Välj de dataobjekt du vill övervaka.

5. Klicka på Spara.

Viktigt
Du kan även klicka på pilen för att expandera bredvid Realtidsdata för att se en
lista över visningsalternativ för realtidsdata.

Titreringsfönstret för EasyCare Tx 2
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Behandlingsfunktioner

EasyCare Tx 2 stöder tre behandlingsfunktioner. De funktioner som finns tillgängliga kan variera
beroende på den behandlingsapparat som är ansluten.

I följande tabell beskrivs alla behandlingsfunktioner som du kan styra med EasyCare Tx 2.

Behandlingsfunktion Beskrivning

CPAP

(Kontinuerligt positivt
luftvägstryck)

Ger ett fast tryck med EPR (trycklättnad vid utandning) som tillval. EPR kan göra behandlingen
bekvämare för patienten.

AutoSet Ger CPAP-behandling med EPR som tillval. Justerar automatiskt CPAP-trycket som respons
på snarkning, flödesbegränsade andetag och apnéer.

AutoSet for Her Ger CPAP-behandling med EPR som tillval. Justerar automatiskt CPAP-trycket som respons
på snarkning, flödesbegränsade andetag och apnéer. Den här funktionen erbjuder färre
tryckökningar jämfört med AutoSet-behandling i syfte att förhindra uppvakningar.

EasyCare Tx 2 stöder växling mellan olika behandlingsfunktioner och ändring av
behandlingsinställningar (se Behandlingsinställningar). De behandlingsinställningar som finns tillgängliga
beror på vilken behandlingsfunktion som valts.

Justera CPAP-inställningar
CPAP-behandling ger ett fast tryck med EPR (trycklättnad vid utandning) som tillval för att göra
behandlingen bekvämare för patienten.

1. I menyn Behandlingsfunktion väljer du CPAP.
2. Använd upp- och ner pilarna för att justera följande parametrar enligt behov.

• Starttryck: det initiala trycket när rampfunktionen startar. Den här parametern är endast
tillgänglig om du aktiverar alternativet Ramp.

• Inställt tryck: anger trycket för CPAP-behandling
• EPR-nivå: Se EPR.

Justera AutoSet-inställningar
AutoSet-behandling justerar automatiskt CPAP-trycket som respons på snarkning, flödesbegränsade
andetag och apnéer, och EPR finns som tillval.

1. I menyn Behandlingsfunktion väljer du AutoSet.
2. Använd upp- och ner pilarna för att justera följande parametrar enligt behov:

• Starttryck: det initiala trycket när rampfunktionen startar. Den här parametern är endast
tillgänglig om du aktiverar alternativet Ramp.

• Maxtryck: ställer in det maxtryck som levereras av behandlingsapparaten.
• Minimitryck: ställer in det minimitryck som levereras av behandlingsapparaten.
• EPR-nivå: se EPR.
• Response: se AutoSet Response.

Justera AutoSet for Her-inställningar
AutoSet for Her-behandling justerar automatiskt CPAP-trycket som respons på snarkning,
flödesbegränsade andetag och apnéer, och EPR finns som tillval. Den här funktionen erbjuder färre
tryckökningar jämfört med AutoSet-behandling i syfte att förhindra att patienten vaknar.

1. I menyn Behandlingsfunktion väljer du AutoSet for Her.
2. Använd upp- och ner pilarna för att justera följande parametrar enligt behov:

Behandlingsfunktioner
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• Starttryck: det initiala trycket när rampfunktionen startar. Den här parametern är endast
tillgänglig om du aktiverar alternativet Ramp.

• Maxtryck: ställer in det maxtryck som levereras av behandlingsapparaten.
• Minimitryck: ställer in det minimitryck som levereras av behandlingsapparaten.
• EPR-nivå: se EPR.

Övergång till en annan behandlingsfunktion
Med EasyCare Tx 2 kan du växla manuellt mellan olika behandlingsfunktioner. I samband med att
du manuellt övergår till en annan behandlingsfunktion har du möjlighet att först granska och justera
behandlingsparametrar.

1. I menyn Behandlingsfunktion väljer du behandlingen du vill övergå till.
Titreringsfönstret expanderas och visar sektionen Övergång till. På följande bild visas en övergång
från AutoSet till CPAP.

2. Gör de justeringar som behövs.
Till höger om sektionen Övergång till finns de behandlingsinställningar du kan ändra.
EasyCare Tx 2 visar alla tillgängliga inställningar som du kan ändra för den nya
behandlingsfunktionen. Dessa inställningar kan skilja sig åt beroende på vilka funktioner du växlar
mellan.

3. När du är nöjd med de justeringar du gjort klickar du på Spara (Save). Övergången inleds gradvis
efter att du klickat på Spara.

Viktigt
Under övergången från en behandlingsfunktion till en annan kan du se samtliga
tillgängliga behandlingsparametrar i sektionerna Behandlingsinställningar och
Behandlingsinställningar visas inte. När övergången är klar kommer du inte längre
att se behandlingsparametrarna i sektionen Behandlingsinställningar visas inte. Du
visar dessa parametrar igen genom att klicka på fliken Alternativ och därefter på
Behandlingsinställningar (se Anpassa titreringsfönstret).

Behandlingsfunktioner
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Felsökning

Problem Möjlig orsak Lösning

EasyCare Tx 2 går inte att
installera.

Operativsystemet stöds inte. Använd en dator med ett operativsystem
som stöds (Windows 10 eller 11). För mer
information, se Rekommenderade systemkrav..

Det går inte att logga in på
EasyCare Tx 2.

Det användarnamn och/eller
lösenord du angett stämmer inte.

Grupprinciperna hindrar dig från att
få åtkomst till EasyCare Tx 2.

Du försöker logga in på
EasyCare Tx 2 på en dator som är
kopplad till en annan domän.

Kontakta din Windows-administratör.

Jag använder rätt användarnamn
och lösenord, men kan ändå inte
logga in på EasyCare Tx 2.

Grupprinciperna hindrar dig från att
få åtkomst till EasyCare Tx 2.

Du försöker logga in på
EasyCare Tx 2 på en dator som är
kopplad till en annan domän.

Kontakta din Windows-administratör.

Inga TxLink 2-enheter har hittats
på nätverket.

TxLink 2-enheterna är inte påslagna. Koppla TxLink 2-enheterna till ström och sätt på
dem.

TxLink 2-enheterna är inte anslutna
till nätverket.

Anslut TxLink 2-enheterna till nätverket.

Datorn är inte ansluten till
nätverket.

Anslut datorn till nätverket.

Det är fel på nätverket. Laga eller byt ut de nätverkskomponenter eller
tillhörande delar som inte fungerar.

Det går inte att lägga till en
TxLink 2-enhet till Connection
Manager.

Du är inte inloggad på
EasyCare Tx 2 som Windows-
administratör.

Högerklicka på EasyCare Tx 2-ikonen
och välj Kör som administratör.
Ange dina inloggningsuppgifter för Windows-
administratörskontot för att logga in och lägga till
TxLink 2-enheten.

Anslutningen till TxLink 2 har
avbrutits.

TxLink 2-enheten har ingen ström. Koppla TxLink 2-enheten till ström och sätt på
den.

Koppla ur strömkabeln och sätt i den igen.

Prova att använda strömkabeln från en annan
TxLink 2-enhet.

Allmänt nätverksavbrott. Kontrollera om nätverket fungerar.

Fel på TxLink 2. Internt fel för en TxLink 2. Dra ur elsladden för TxLink 2-Enheten-enheten i
30 sekunder och koppla sedan in den igen.

Om det här steget inte löser problemet
kontaktar du ResMeds tekniska support.

En annan användare är ansluten till
den valda TxLink 2-enheten.

En TxLink 2-Enhet-enhet ansluter bara till en
dator åt gången.

Det gick inte att ansluta till en
behandlingsapparat.

Behandlingsapparaten är inte
påslagen.

Koppla in och sätt på behandlingsapparaten.

Kontrollera strömkabeln.

Byt ut strömkabeln mot en kabel du vet fungerar.

Behandlingsapparaten är inte
kopplad till TxLink 2.

Koppla behandlingsapparaten till TxLink 2-
enheten.

Behandlingsapparaten är inte
kompatibel med denna version av
EasyCare Tx 2-programmet.

Den anslutna behandlingsapparaten stöds inte
av denna version av EasyCare Tx 2.

Felsökning
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Problem Möjlig orsak Lösning

Anslutningen till
behandlingsapparaten har
avbrutits.

Strömavbrott för
behandlingsapparaten.

Slå på behandlingsapparaten.

Kontrollera kabeln.

Isolera problemet genom att byta ut den
nuvarande kabeln mot en kabel som du vet
fungerar.

Kommunikationen till
behandlingsapparaten har avbrutits.

Återanslut behandlingsapparaten och TxLink 2.

Byt ut den nuvarande kabeln mot en kabel som
du vet fungerar.

Behandlingsapparaten är
upptagen.

Behandlingsapparaten utför
masktillpassning.

Kontrollera om behandlingsapparaten utför en
masktillpassning. Om den gör det ska du
låta masktillpassningsfunktionen köra klart på
behandlingsapparaten innan du försöker igen.

Fel på behandlingsapparaten. Ett fel har inträffat på
behandlingsapparaten. Det kan bero
på ett användarfel eller ett internt
fel.

Kontrollera titreringsfönstret i EasyCare Tx 2
eller själva apparaten för att se en felbeskrivning
eller en felkod. Följ de anvisningar som ges och
läs felsökningsavsnittet i den kliniska guiden för
behandlingsapparaten.

Kontakta ResMeds tekniska support.

EasyCare Tx 2-skärmen är svår att
läsa.

Titreringsopaciteten är för låg. Justera titreringsopaciteten i
användarinställningarna.

Funktionen för titreringsopacitet
fungerar inte.

Problem med en Windows-
grafikdrivrutin.

Uppdatera Windows-grafikdrivrutinen.

Menyobjekt har inaktiverats. TxLink 2-enheten och/eller
behandlingsapparaten är inte
ansluten.

Anslut TxLink 2-enheten och/eller
behandlingsapparaten.

Den inaktiverade funktionen är
inte tillgänglig på den anslutna
behandlingsapparaten.

Kontrollera att dessa funktioner finns tillgängliga
och är aktiverade på behandlingsapparaten.

Kommunikationsproblem mellan
behandlingsapparaten och
EasyCare Tx 2.

Kabeln/kablarna sitter i fel
kontakt(er).

Sätt i kabeln/kablarna i rätt kontakt(er).

Det är fel på en kabel eller kontakt. Byt ut den nuvarande kabeln mot en kabel som
du vet fungerar.

Se till att du använder en ResMed-kabel.

Apparatdata visas inte på
EasyCare Tx 2.

Behandlingsapparaten är avstängd. Sätt på behandlingsapparaten och vänta några
sekunder tills anslutningen etableras.

Behandlingsapparaten är i standby-
läge.

Sätt på behandlingsapparaten.

Viktigt
Samtliga allvarliga incidenter med koppling till denna produkt ska anmälas till ResMed
och behörig myndighet i ditt land.

Ordlista
I det här avsnittet finns definitioner av viktiga termer som används i den här hjälpartikeln.

Inställda tryck för inandning, utandning och CPAP
Inställt inandningstryck, Inställt utandningstryckochInställt CPAP-tryck är DC-signaler som visar
inställda tryck för det nuvarande andetaget. Inställt inandningstryck visar det inandningstryck som
levereras av apparaten för det nuvarande andetaget. Inställt utandningstryck visar det utandningstryck
som levereras av apparaten för det nuvarande andetaget. Inställt CPAP-tryck visar en kombination av
inställda inandnings- och utandningstryck. Det här konceptet gäller för samtliga behandlingar, inklusive
automatiska funktioner, så som visas i följande tabell.

Behandling Inställt inandningstryck Inställt utandningstryck Inställt CPAP-tryck

CPAP CPAP-tryck CPAP-tryck minus EPR-nivå CPAP-tryck

Felsökning
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Behandling Inställt inandningstryck Inställt utandningstryck Inställt CPAP-tryck

AutoSet/AutoSet For
Her

Nuvarande AutoSet-tryck Nuvarande AutoSet-tryck minus EPR-
nivå

Nuvarande AutoSet-tryck

Inställt inandningstryckochInställt utandningstryck gör det möjligt att använda ett gemensamt
PSG-montage för att fånga tryckinställningar under titrering i alla behandlingsfunktioner. Inställt
inandningstryck kan bytas ut mot Inställt CPAP-tryck om det krävs för kompatibilitet med vissa
PSG-system.

Observera att dessa signaler endast är tillgängliga på vissa behandlingsapparater från ResMed

EPR
I CPAP- och AutoSet-funktioner är EPR avsett att bibehålla optimal behandling för patienten under
inandningen och minska det tillförda masktrycket under utandningen. Önskat EPR-resultat är en
minskning av det tryck mot vilket patienten måste andas ut, vilket gör hela behandlingen mer behaglig.

EPR har följande egenskaper:

• Du kan välja följande alternativ för EPR-nivå: Av, samt 1, 2 eller 3 cm H20.
• Trycksänkningen är begränsad så att behandlingen inte blir lidande (maximal sänkning är 3 cm H2O).
• När EPR har aktiverats kommer det tillförda trycket inte att falla under ett minimitryck på 4 cm H2O,

oavsett inställningarna.
• Du kan ställa in EPR på Ramp eller Heltid.

AutoSet Response
För patienter som är känsliga för snabba tryckförändringar under behandling kan du ställa in AutoSet
Response på antingen Standard eller Mjuk. Om du ställer in funktionen på Mjuk får patienterna
mjukare tryckhöjningar under behandling.

Inställningen finns endast tillgänglig vid titrering på en AirSense 11 AutoSet-apparat, och finns inte i alla
regioner.

Tekniska data
Symboler

Programvara och förpackning

Symbol Beskrivning

Se upp! Läs medföljande dokument.

Batchkod

Katalognummer

Tillverkare

Auktoriserad representant i Europa

Följ bruksanvisningar

Receptbelagd

ResMed Schweiz GmbH Viaduktstrasse 40 4051 Basel, Schweiz
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Hjälp

Symbol Beskrivning

Anger en varning eller säkerhetsföreskrift som gör användaren uppmärksam på risk för personskada eller
förklarar speciella åtgärder för säker och effektiv användning av apparaten och programmet.
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Admin: Konfigurera en TxLink 2-enhet

Viktigt
Du måste ha administratörsbehörighet för Windows för att kunna göra följande.

När du har kopplat TxLink 2-enheten till din dator med den medföljande USB-kabeln och sätter på
TxLink 2kan du konfigurera inställningarna för TxLink 2-enheten i EasyCare Tx 2.

1. I EasyCare Tx 2 klickar du på fliken Administratör och sedan på fliken USB.
2. Klicka på Inställningar.
3. Konfigurera följande inställningar:

Fält Beskrivning

Namn Ange ett namn för TxLink 2-Enheten-enheten, t.ex. ”Avdelning 1 – Säng 1”. Namnet visas i
EasyCare Tx 2 Connection Manager.

Dämpa LED-belysningen
vid sömn

På– Använd den här inställningen för att störa patienten så lite som möjligt under
titreringen. Inställningen dämpar LED-lampan för strömförsörjning och stänger av alla LED-
lampor på PAP-apparaten och nätverket under titreringen.

Av– LED-lamporna lyser med full styrka hela tiden.

Erhåll IP-adress
automatiskta

Välj detta alternativ om TxLink 2 är ansluten till ett nätverk som använder DHCP. Detta är
standardinställningen.

Använd följandea För nätverk som kräver en fast IP-adress anger du den IP-adress som tilldelats av din
nätverksadministratör.

Nätmaska Ange nätmask.

Standardgatewaya Ange adressen för standardgateway.

aKontakta nätverksadministratören för att bekräfta de inställningar som ska användas.

Viktigt
Se installationsguiden för titreringsutrustning för detaljerad information om inställning
av IP-adresser och andra konfigurerbara administrativa alternativ.

Administration av TxLink 2
När du har kopplat TxLink 2 till din sömnlaboratoriemiljö med den medföljande USB-kabeln kan du
utföra följande åtgärder från fliken Administratör i EasyCare Tx 2:

• Konfigurera inställningarna för TxLink 2 (se Admin: Konfigurera en Tx Link 2-enhet).
• Klicka på Visa åtkomstkod för att visa åtkomstkoden för TxLink 2-enheten. Du kan använda

åtkomstkoden för att ansluta en TxLink 2-enhet till fler än en EasyCare Tx 2-version.
• Klicka på Återställ apparatsäkerhet för att avbryta alla säkra anslutningar till TxLink 2-enheten.

Händelseloggar
EasyCare Tx 2 upprätthåller en aktivitetslogg för varje användare som loggar in. Dessa loggar lagras
med andra Windows-händelseloggar, och du kan visa dem i loggboksfunktionen från Microsoft.

EasyCare Tx 2 registrerar följande information i händelseloggar:

• Försök att starta EasyCare Tx 2-Programmet-programmet, tillsammans med det användarnamn som
användes vid inloggning och huruvida åtkomst till EasyCare Tx 2 beviljades eller inte.

• Försök att stänga EasyCare Tx 2, tillsammans med det användarnamn som angavs vid inloggning.
• Etablerad anslutning till en TxLink 2-enhet, tillsammans med användarnamnet som uppgavs vid

inloggningstillfället och namnet på den berörda TxLink 2-enheten.

Admin: Konfigurera en TxLink 2-enhet
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Loggar registreras på det standardspråk som ställts in på din dator, förutsatt att språket stöds av
EasyCare Tx 2-Programmet-programmet. Om ditt språk inte stöds av EasyCare Tx 2 registreras alla
loggar på engelska.

Admin: Konfigurera en TxLink 2-enhet
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