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Inledning 
Om guiden 
Den här guiden innehåller instruktioner om hur du installerar och testar ResMed Tx Lab System på 
sömnlaboratorier. Detta hjälper dig att utvärdera, konfigurera och installera titreringsutrustning i 
sömnlaboratoriet. 
 

 VARNING 
Läs hela bruksanvisningen innan du använder apparaten. 
 

Se bruksanvisningen för TxLink 2 eller online-hjälpen för EasyCare Tx 2 om du vill ha mer information om: 

• varningar och säkerhetsföreskrifter 
• komponenter, indikatorlampor, konfigurering och tekniska specifikationer för apparaten 
• bruksanvisning för programvara, tekniska data. 
 

Elsäkerhet 
Läs bruksanvisningen för respektive produkt för att se varningar och säkerhetsföreskrifter gällande 
elektricitet. 
Vid anslutning av ResMed-apparater till annan utrustning är det inrättningens ansvar att säkerställa 
överensstämmelse med gällande elsäkerhetsregler. TxLink 2 har utformats för överensstämmelse med 
IEC60601-1. 
 

Kompatibilitet för TxLink 2-enheten 
En fullständig förteckning över kompatibla behandlingsapparater för TxLink 2 finns på listan Data/Device 
Compatibility List på www.resmed.com/downloads/devices. Kontakta din ResMed-representant om du 
saknar tillgång till internet. 
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Förberedelse 
Minimikrav 
Bekräfta att följande hårdvaru- och programvarukrav har uppfyllts innan du installerar titreringsprogrammet 
EasyCare Tx 2 på datorn eller den bärbara datorn (benämns hädanefter som ”dator”). 
Hårdvarukrav 

Dator 1 GHz eller mer 

Minne 4 GB RAM eller mer 
8 GB RAM eller mer för 64-bit 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 adapterkabel) 

 
Programvarukrav 

Webbläsare, t.ex. Google Chrome™, Microsoft® Edge 

Dokumentläsare, t.ex. Adobe® Reader®  

 
Titreringssystemets komponenter 

Komponent Artikelnummer 

TxLink 2 22401, 22402, 22403 

TxLink 2-kabel för PAP-apparat 22421 

Kabel – USB typ A till B 22422 

EasyCare Tx 2 Installations-CD 22423 

Ethernetkabel 25919 

KABEL-PSG 3,5 mm Mono 1M2 (6-pack) 25912 

KABEL-PSG 3,5–2,5 mm Mono 1M2 (6-pack) 25913 

KABEL-PSG 3,5 mm Mono 1M2 (3-pack) 25914 

KABEL-PSG 4P4C-4P4C KONTAKT 1M2 (3-
pack) 

25916 

KABEL-PSG 6P6C-6P6C KONTAKT 1M2 (3-
pack) 

25917 

Anmärkningar:  

• För optimal systemprestanda hämtar du den senaste versionen av EasyCare Tx 2 på 
www.resmed.com/downloads/titrationsolutions. 

• Installations-CD finns inte i alla länder. 
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Om titreringsutrustning 
ResMed Lab System gör det möjligt för användare att styra ResMeds apparater för behandling med 
positivt luftvägstryck (PAP) på distans, från en dator. Det består av följande komponenter:  
1. Titreringsprogrammet EasyCare Tx 2 
2. KommunikationsenhetenTxLink 2 

3. AirSense™ 11 AutoSet™ eller annan kompatibel behandlingsapparat från ResMed. 
TxLink 2 kan kopplas till en polysomnografienhet (PSG) från tredje part så att behandlingsapparatens 
signaler visas tillsammans med de signaler som övervakas av PSG-systemet. 

 
 

Installation av EasyCare Tx 2 
Programmet EasyCare Tx 2 kan laddas ner från webbplatsen ResMed Healthcare Professional. Du kan 
överföra den nerladdade filen till andra datorer med hjälp av ett USB-minne. Om du intehar åtkomst till 
ResMeds webbplats kan du vända dig till din kontaktperson på ResMed. En installations-CD finns tillgänglig 
i vissa länder.  
Du installerar titreringsprogrammet EasyCare Tx 2 på datorn genom att följa de här stegen: 
1. Logga in på datorn med ditt användarnamn och lösenord för Windows. 
2. Stäng alla andra applikationer. 
3. Leta upp den nerladdade installationsfilen för EasyCare Tx 2. 
4. Dubbelklicka på installationsfilen för EasyCare Tx 2.  

 

 
 

5. Ange ditt användarnamn och lösenord för Windows-administratörskontot. Klicka på Ja för att fortsätta 
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6. Läs och godkänn licensavtalet. 
 

 
 

7. Välj var du vill installera EasyCare Tx 2-programmet och klicka sedan på Installera. 
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8. När installationen är klar klickar du på Avsluta för att stänga installationsrutan. 

 

 
 

Ikonen EasyCare Tx 2 visas på skrivbordet. 
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Installation av TxLink 2 
Med hjälp av de medföljande kablarna ansluter du TxLink 2 enligt diagrammet nedan.  

Sovrum Kontrollrum 

 
 

1 TxLink 2 Kabel till PAP-enhet (ström/kommunikation) 
2 Strömförsörjningsenhet 
3, 4 Ethernetkabel 
 
Kontakta din ResMed-representant eller läs bruksanvisningen för TxLink 2 om du behöver mer hjälp. 

Stänga av TxLink 2 
Om du vill stänga av TxLink 2 försätter du den anslutna behandlingsapparaten i standby-läge och drar ur 
kontakten ur eluttaget, eller stänger av strömbrytaren på eluttaget.  
Om du stänger av TxLink 2 kommer även behandlingsapparaten som är ansluten via TxLink 2 Kabel till 
PAP-enhet (ström/kommunikation) att stängas av. Om du vill köra behandlingsapparaten utan TxLink 2 
kopplar du in den berörda strömförsörjningsenheten direkt i behandlingsapparaten. 
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Konfigurering av TxLink 2 
Du kan använda EasyCare Tx 2 för att visa eller ändra konfigureringen av en TxLink 2-enhet innan du 
ansluter den till ett nätverk. I standardkonfigureringen anges namnet på TxLink 2 som serienumret för 
TxLink 2, och nätverksinställningarna anges som Erhåll IP-adress automatiskt från en DHCP-server.  
Obs! Om standardkonfigureringen för TxLink 2 uppfyller dina nätverkskrav kan du hoppa över det här 
steget och använda EasyCare Tx 2 för att justera konfigureringen av TxLink 2 efter att den anslutits till 
nätverket.  
Så här gör du om du vill visa eller ändra konfigureringen för TxLink 2: 
1. Koppla datorn till TxLink 2 med den medföljande USB-kabeln. 
2. Leta upp EasyCare Tx 2-ikonen på datorns skrivbord. Dubbelklicka på ikonen.  
3. Logga in på EasyCare Tx 2 med ditt användarnamn och lösenord för Windows. 
4. När fönstret Connection Manager öppnas klickar du på Administratör och USB. 

Obs! Se till att USB-kabeln är ansluten. 

5. Klicka på Inställningar. 
Använd tabellen nedan och justera konfigurationsinställningarna för TxLink 2 enligt behov. Klicka sedan på 
Spara. 

Fält Beskrivning 

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

Dämpa LED-belysningen vid sömn På – använd denna inställning för att störa patienten så lite som möjligt under titrering. LED-
lampan för strömförsörjning dämpas och LED-lamporna för PAP-apparaten och nätverket 
kommer att släckas under titrering.  

Av – LED-lamporna lyser med full styrka. 

Erhåll IP-adress automatiskt* Välj detta alternativ när du ansluter TxLink 2 till ett nätverk som använder DHCP 
(standardinställning). 

Använd följande* För nätverk som kräver en fast IP-adress anger du den IP-adress som tilldelats av din 
nätverksadministratör, tillsammans med nätmask och standardgateway. 

Nätmask* Ange nätmask. 

Standardgateway* Ange adress för standardgateway.  

*Kontakta din nätverksadministratör för att bekräfta vilka inställningar som ska användas.  
 
 

TxLink 2-anslutningar 
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Om du vill styra en eller flera ResMed-behandlingsapparater med EasyCare Tx 2 måste du först etablera en 
säker anslutning mellan EasyCare Tx 2 och varje TxLink 2 i ett lokalt nätverksområde.  
Obs! EasyCare Tx 2 måste öppnas via Kör som administratör för att säkra anslutningar till TxLink 2 ska 
kunna etableras. 
Kontrollera att EasyCare Tx 2 har installerats på datorn (se Installation av EasyCare Tx 2 (se sida 3)) och 
att varje TxLink 2 har den IP-adresskonfigurering som krävs (se Konfigurering av TxLink 2 (se sida 7)). 
Koppla sedan datorn och TxLink 2-enheterna till nätverket med hjälp av Ethernetkablar. Följ dessa steg för 
att etablera en säker anslutning till varje TxLink 2: 
Anmärkningar:  

• TxLink 2 och datorn som kör EasyCare Tx 2 måste vara anslutna till samma nätverk eller undernät. 
• Om detta inte är den första säkra anslutningen som skapats från EasyCare Tx 2 till denna TxLink 2, 

krävs ytterligare steg (se Systemadministration, Generera en åtkomstkod för TxLink 2 (se sida 18)). 
1. Högerklicka på EasyCare Tx 2-ikonen. Välj Kör som administratör och ange ditt användarnamn och 

lösenord för Windows-administratörskontot.  
2. Logga in på EasyCare Tx 2 med ditt användarnamn och lösenord för Windows. Fönstret Connection 

Manager öppnas och visar alla befintliga TxLink 2-anslutningar.  
3. Klicka på fliken Administratör, och klicka sedan på Lägg till. EasyCare Tx 2 söker efter nya TxLink 2-

enheter som har lagts till på nätverket. En ny rad visas för varje TxLink 2 som hittas, med namn, 
serienummer och IP-adress för berörd TxLink 2, samt den typ av behandlingsapparat som kopplats till 
TxLink 2. 
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4. Skapa den säkra anslutningen till varje TxLink 2 genom att klicka på pilen till höger om raden, och sedan 

välja Visa i Connection Manager. TxLink 2 kommer att tas bort från listan över tillagda enheter. 
5. Klicka på fliken Instrumentpanel och kontrollera att de TxLink 2-enheter som lagts till visas.  
6. Om du vill visa eller redigera konfigureringsinställningarna för en TxLink 2 klickar du på pilen till höger i 

rutan, och därefter på Inställningar. Justera inställningar enligt behov och klicka sedan på Spara. 
 

 
 

7. Klicka på fliken Connection Manager. Alla TxLink 2-enheter som EasyCare Tx 2 har etablerat en säker 
anslutning till kommer att visas. Även den PAP-apparat som kopplats till TxLink 2-enheten kommer att 
visas.  
 

 
 

8. Klicka på Anslut för att öppna titreringsfönstret för denna TxLink 2. Där kan du konfigurera och styra 
den anslutna PAP-apparaten.  
Obs! EasyCare Tx 2 kan styra upp till sex anslutna PAP-apparater samtidigt.  
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Konfigurera DC-utgångar 
TxLink 2 har sex DC-utgångar som sänder datasignaler i realtid från den valda PAP-apparaten direkt till 
ingångarna på polysomnografienheten (PSG). 
Du konfigurerar utgående  DC-signaler på TxLink 2 genom att följa de här stegen. 
Obs! Läs bruksanvisningen för PSG-systemet för information om hur du ansluter DC-signalerna från TxLink 
2 till indata för PSG-enheten och ställer in intervall för utgående DC-signaler på TxLink 2 så att de stämmer 
överens med PSG-systemets visningsintervall. 
1. Öppna EasyCare Tx 2 och logga in med ditt användarnamn och lösenord för Windows. 
2. I Connection Manager väljer du den TxLink 2 som ska konfigureras och klickar sedan på Anslut för att 

öppna titreringsfönstret. 
Obs! Kontrollera att en PAP-apparat har kopplats till TxLink 2-enheten innan du öppnar 
titreringsfönstret. 

3. Klicka på fliken DC-utgångar. De sex DC-utgångar som konfigureras är märkta A till F, precis som DC-
utgångarna på baksidan av TxLink 2.  
Obs! Om fliken DC-utgångar inte visas i titreringsfönstret, läs Systemadministration (se sida 18) för 
att få information om hur du aktiverar åtkomst till DC-utgångar likström via alternativen för 
Administratör. 

 

 
 

4. Konfigurera varje DC-utgång enligt behov: 
• Signal: Välj önskad signal från behandlingsapparaten. 
• Lågt värde och Högt värde: Välj det lägsta respektive högsta värde som förväntas för signalen. 
• Intervall: Välj intervall för DC-utgången som signalen ska matchas till: 0 till 1 volt eller -1 till 1 volt. 

5. När DC-utgångarna har konfigurerats klickar du på Tillämpa. Starta behandlingsapparaten för att 
bekräfta att signalerna visas korrekt på skärmen för PSG-enheten. 
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Hantera konfigureringar av DC-utgångar 
Du kan spara konfigureringen av signalerna till en fil på datorn. I framtiden kan du sedan ladda den sparade 
konfigureringen genom att följa de här stegen: 
1. Spara de konfigurerade DC-utgångarna till en fil genom att klicka på pilen bredvid Tillämpa, och sedan 

på Spara som. Ange namnet på filen och välj önskad plats där filen ska sparas. Klicka på Spara. 
2. Om du vill läsa in DC-utgångar från en fil klickar du på pilen bredvid knappen Tillämpa, och därefter på 

Ladda. Gå till katalogen där filen lagras och välj filen. Klicka på Öppna. 
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Kalibrera DC-utgångar 
Du kalibrerar varje DC-utgång på TxLink 2 med motsvarande inkommande PSG-signal genom att använda 
EasyCare Tx 2 för att enskilt ange högsta- och lägstavärden för DC-utgångarnas signaler enligt följande:  
1. Öppna fönstret DC-Utgångar. 
2. Välj den signal som ska kalibreras och klicka på pilen till höger för att öppna alternativen. 
3. Klicka på Skicka högt eller Skicka lågt enligt behov. 
4. Klicka på Stopp när kalibreringen har slutförts. 
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Testa DC-utgångar 
Du testar anslutningen mellan DC-utgångarna på TxLink 2 och motsvarande inkommande PSG-signaler 
genom att använda EasyCare Tx 2 för att sända ut alternerande höga och låga signaler enligt följande:  
1. Öppna fönstret Utgående likström. 
2. Klicka på Testa alla. Varje DC-utgång sänder en fyrkantig våg, där varje A–F-fas är något förskjuten 

jämfört med de andra signalerna. 
3. Klicka på Stopp när testningen har slutförts. 
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Konfigurera EasyCare Tx 2 
I titreringsfönstret i EasyCare Tx 2 kan du styra en behandlingsapparat på distans, samtidigt som du ser 
nuvarande behandlingsinställningar och realtidsdata. Du kan anpassa titreringsfönstret till dina behov innan 
behandlingen påbörjas. Kontrollera att en behandlingsapparat från ResMed har kopplats till TxLink 2-
enheten med den medföljande kabeln. 
Obs! LED-lampan på den PAP-apparat som är kopplad till TxLink 2 kommer att lysa när TxLink 2 
kommunicerar med behandlingsapparaten. 
1. I Connection Manager väljer du en TxLink 2 och klickar sedan på Anslut för att öppna 

titreringsfönstret.  Titreringsfönstret är uppdelat i tre områden. De visade inställningarna och deras 
värden kan konfigureras enligt följande. 
 

 
 

2. Klicka på pilen för nedrullningslistan för apparater (t.ex. AirSense™ 11 AutoSet™). 
Behandlingsfunktionen kan variera beroende på vilken apparat som valts. Den kan ändras (till t.ex. 
AutoSet, AutoSet for Her eller CPAP) genom att du klickar på pilen för nedrullningslistan. 

3. Klicka på pilen vid Behandlingsinställningar för att justera önskade inställningar. 
Behandlingsinställningar kan ändras från de nuvarande inställningarna (t.ex. kan starttrycket höjas eller 
sänkas).  

4. Klicka på pilen bredvid Realtidsdata och ändra de markerade kryssrutorna för att visa önskade 
realtidsvärden (du kan t.ex. aktivera visning av Minutventilation). 

Se Systemadministration, Alternativ för EasyCare Tx 2  (se sida 18) om du vill ha information om 
konfigureringsinställningar för EasyCare Tx 2. 
 
 

Uppgradera inbyggd programvaruversion för TxLink 2 
Nya versioner av EasyCare Tx 2-programmet kan ibland innehålla nya versioner av den inbyggda 
programvaran för TxLink 2. Följ de här stegen för att kontrollera om det finns en ny inbyggd programvara 
för TxLink 2 och i så fall göra en uppgradering. 
Obs! Uppgradera inte TxLink 2 under pågående titrering. 
1. Öppna EasyCare Tx 2 och logga in med ditt användarnamn och lösenord för Windows. Klicka på 

Administratör 
2. Välj en TxLink 2 från listan och klicka på pilen till höger. Om det finns en ny version av den inbyggda 

programvaran för TxLink 2 kommer knappen Uppgradera att visas till höger om knappen Redigera. 
3. Klicka på Uppgradera för att fortsätta. 

Anmärkningar: 

• Titreringsfönstret i TxLink 2 måste vara stängt innan du kan öppna fönstret Redigera. 
• Se till att strömförsörjningen för TxLink 2 inte avbryts under uppgraderingen. 
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4. Uppgraderingens förlopp visas. Kontrollera att det gröna meddelandet Uppgraderingen har 

genomförts visas innan TxLink 2 återupptas i drift. 
 

 
 

Uppgradera EasyCare Tx 2-programmet 
Kontrollera webbplatsen ResMed Healthcare Professional regelbundet för att se om det finns nya 
versioner av EasyCare Tx 2-programmet. Så här uppgraderar du EasyCare Tx 2-programmet:  
1. Ladda ner installationsfilen för EasyCare Tx 2 och överför den till den dator som ska uppgraderas. 
2. Leta upp installationsfilen för EasyCare Tx 2 och dubbelklicka på den. 
3. Ange ditt användarnamn och lösenord för Windows-administratörskontot. 
4. Följ instruktionerna för att installera den nya versionen av EasyCare Tx 2-programmet enligt avsnittet 

Installation av EasyCare Tx 2. 
 

Ytterligare TxLink 2-anslutningar 
När en säker anslutning har etablerats mellan EasyCare Tx 2 och en TxLink 2 kan du använda EasyCare Tx 
2 för att skapa en sekundär säker anslutning till samma TxLink 2 från en annan dator i samma nätverk. På 
så sätt finns möjlighet att styra PAP-apparaten i ett patientrum från fler än en dator. 
Anmärkningar:  

• En behandlingsapparat kan bara styras av en EasyCare Tx 2-instans åt gången. 
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• Connection Manager i EasyCare Tx 2 visar alla TxLink 2-enheter med etablerade säkra anslutningar, 

men EasyCare Tx 2 kan endast ansluta till och styra högst sex behandlingsapparater åt gången. 

 
1. På dator B högerklickar du på EasyCare Tx 2-ikonen. Välj Kör som administratör. Ange användarnamn 

och lösenord för Windows-administratörskontot och logga sedan in på EasyCare Tx 2.  
2. I Connection Manager klickar du på Administratör och sedan på Lägg till. EasyCare Tx 2 på dator B 

kommer att söka av nätverket och visa en ny rad för varje TxLink 2-enhet som identifieras. 
3. Välj en TxLink 2 för säker anslutning (t.ex. TxLink 2 T1) genom att klicka på pilen till höger om raden och 

därefter på Visa i Connection Manager. 
4. En dialogruta visas där du uppmanas att ange en åtkomstkod. Åtkomstkoden måste erhållas från 

EasyCare Tx 2 på dator A, som redan har etablerat en säker anslutning till denna TxLink 2. 
Obs! Registrera namnet eller serienumret för denna TxLink 2 T1 så att den kan identifieras på dator A. 

5. Öppna EasyCare Tx 2 på dator A, klicka på Administratör, och klicka sedan på Instrumentpanel. 
Identifiera TxLink 2 T1 i den visade listan och klicka på pilen till höger.  

6. Klicka på Visa åtkomstkod och anteckna den fyrsiffriga åtkomstkoden. 
 

 
Obs! Åtkomstkoden genereras slumpmässigt och är endast giltig under en begränsad tid. 
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7. Gå tillbaka till EasyCare Tx 2 fönstret Lägg till på dator B och ange den fyrsiffriga åtkomstkoden för 

TxLink 2 T1. Klicka sedan på OK. 
 

 
 

8. Klicka på Instrumentpanel och kontrollera att TxLink 2 T1 har lagts till. Om knappen Anslut är aktiv 
klickar du på den för att visa titreringsfönstret. 
Anmärkningar: 

• Om knappen Anslut visas i grått styr EasyCare Tx 2 på dator A redan TxLink 2 T1.   
• Om det inte går att etablera en anslutning går du till avsnittet Felsökning (se sida 22). 
 

 
 

Följ samma steg för att etablera en säker sekundär anslutning från EasyCare Tx 2 på dator B till TxLink 2 
T2. 
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Systemadministration 
EasyCare Tx 2 har flera administrativa inställningar som administratörer kan använda för att hantera och 
anpassa titreringsutrustningen till laboratoriets behov. 

Anslutningar 
Se Konfigurering av TxLink 2 (se sida 7) om du vill ändra konfigureringsinställningarna för TxLink 2 innan 
du ansluter till ett nätverk. 
Se  Anslutningar för TxLink 2 (se sida 7) för information om hur du etablerar säkra anslutningar mellan 
EasyCare Tx 2 och TxLink 2-enheter. 
Se Ytterligare anslutningar för TxLink 2 (se sida 15) för information om hur du etablerar säkra 
anslutningar från en andra eller efterföljande EasyCare Tx 2-instans till TxLink 2-enheter som redan 
anslutits till en annan dator. 

Hitta en TxLink 2-enhet manuellt 
Beroende på din nätverkskonfiguration kan det hända att EasyCare Tx 2 inte hittar alla dina TxLink 2-
enheter automatiskt via funktionen Lägg till. Följ de här stegen för att hitta en TxLink 2 manuellt: 
1. Högerklicka på EasyCare Tx 2-ikonen och logga in med ditt användarnamn och lösenord för Windows-

administratörskontot. Logga sedan in på EasyCare Tx 2.  
2. I Connection Manager klickar du på Administratör och sedan på Lägg till. 
3. Leta upp Lägg till en apparat manuellt med IP-dress längst ner i rutan och ange IP-adressen för den 

TxLink 2-enhet som ska identifieras.  

Generera en åtkomstkod för TxLink 2 
När du etablerar ytterligare säkra anslutningar till en TxLink 2-enhet genererar du åtkomstkoden från den 
EasyCare Tx 2-instans som först anslöts till TxLink 2-enheten. Gör så här: Klicka på Instrumentpanel. 
Klicka sedan på pilen bredvid TxLink 2 och därefter på Visa åtkomstkod.  
Om du inte vet vilken EasyCare Tx 2-instans som först anslöts till TxLink 2-enheten kan du generera 
åtkomstkoden genom att koppla datorn direkt till TxLink 2-enheten via en USB-kabel och sedan göra 
följande:  
1. Dubbelklicka på EasyCare Tx 2-ikonen och logga in med ditt användarnamn och lösenord för Windows. 
2. Klicka på Administratör, USB och sedan Inställningar. 
3. Klicka på Visa åtkomstkod. 
Du kan ta bort alla befintliga säkra anslutningar till en TxLink 2-enhet genom att följa de här stegen:  
Obs! Använd denna process om anslutningshistoriken för TxLink 2 är okänd eller om TxLink 2-enheten ska 
flyttas till ett annat nätverk. 
1. Anslut en dator direkt till TxLink 2-enheten via en USB-kabel. 
2. Dubbelklicka på EasyCare Tx 2-ikonen och logga in med ditt användarnamn och lösenord för Windows. 
3. Klicka på Administratör, USB och sedan Inställningar. 
4. Klicka på Återställ apparatsäkerhet. 
5. Läs igenom varningen om återställning av säkerhetsnyckel och klicka sedan på Fortsätt. 
 



 Svenska 19 
 

 
Alternativ för EasyCare Tx 2 
Använd fliken Alternativ för att få åtkomst till alla konfigureringsinställningar för EasyCare Tx 2 enligt 
följande: 
1. Dubbelklicka på EasyCare Tx 2-ikonen och logga in med ditt användarnamn och lösenord för Windows. 
2. I Connections Manager väljer du en TxLink 2 med en ansluten PAP-apparat och klickar sedan på 

Anslut för att öppna titreringsfönstret. 
3. Klicka på Alternativ och sedan på respektive flik för att komma till systeminställningar, 

behandlingsinställningar och apparatinställningar.  
Systemkonfigurering 

Parameter Beskrivning 

Tryckökning Stegstorlek för tryckändring: 0,2 eller 1,0. 

Tryckenheter Visa tryck i hPa eller cm H2O 

Flödesenheter Visa flöde i l/min eller l/sek 

Läckageenheter  Visa läckage l/min eller l/sek 

Tidalvolymenheter Visa tidalvolym i ml eller l 

Temperaturenheter Visa temperatur i Celsius eller Fahrenheit 

Placera titreringsfönstret överst Välj På om du vill att titreringsfönsret alltid ska visas ovanpå andra fönster. 

Titreringsopacitet Ange ett värde för titreringsopaciteten som är mellan 50 % och 100 %. 

Obs! 100 % innebär att fönstren bakom titreringfönstret inte syns alls. 

Läckagevarning Välj Av för att inaktivera läckagevarningar. 

Välj På för att aktivera läckagevarningar. Du kan ange ett tröskelvärde för 
läckagevarningen. Värdet kan justeras mellan 0 och 24 l/min. 

Administratörsalternativ 

Administratörsåtkomst Välj På för att visa fliken Administratör i titreringsfönstret. 

Välj Av för att dölja fliken Administratör i titreringsfönstret. 

Obs! Vi rekommenderar att vanliga användare avråds från att ändra 
administratörsinställningar.  

Åtkomst till fliken Utgående likström Välj På för att visa fliken Utgående DC i titreringsfönstret. 

Välj Av för att dölja fliken Utgående likström i titreringsfönstret. 

Obs! Vi rekommenderar att vanliga användare avråds från att ändra 
administratörsinställningar. 
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Behandlingsinställningar 
Om du vill ändra de behandlingsinställningar och realtidsdata som visas i titreringsfönstret för varje typ av 
behandlingsapparat klickar du på fliken Behandlingsinställningar och därefter på pilen bredvid varje 
behandlingsapparat.  
Du kan ändra de behandlingsinställningar som visas i titreringsfönstret för de behandlingsapparater som för 
närvarande är anslutna genom att klicka i kryssrutorna. Du kan även ändra standardinställningarna för andra 
behandlingsapparater som kan komma att anslutas i framtiden. 
Du kan även ändra de realtidsdata som visas i titreringsfönstret genom att klicka i kryssrutorna, till 
exempel: Masktryck, Patientflöde och Filtrerat läckage.  
Klicka på Spara för att spara de inställningsändringar du gjort. 
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Apparatinställningar 
Genom att klicka på fliken Apparatinställningar kan du ändra inställningar för den behandlingsapparat som 
för närvarande är ansluten.  
Du kan ändra inställningarna för den anslutna behandlingsapparaten, till exempel: Masktyp, Fuktighetsnivå 
och Slangtemperatur. Du kan även ställa in Ramp till Av, På eller Auto. 
Klicka på Spara för att spara de inställningsändringar du gjort. 
 

 
 

Service 
TxLink 2-enheten är avsedd att fungera på ett säkert och tillförlitligt sätt under förutsättning att den 
används och underhålls enligt de anvisningar som tillhandahålls av ResMed. Ingen service behövs under 
enhetens livstid. 
Mer information finns i bruksanvisningen för TxLink 2 och online-hjälpen för EasyCare Tx 2. 
 

Programlicens 
Licenstilldelning. Med förbehåll för villkoren nedan ger ResMed dig, ägaren och/eller användaren av denna 
apparat en löpande, icke-exklusiv, icke-underlicensieringsbar, personlig, begränsad licens att använda 
ResMed-programvaran enbart i samband med användning av denna apparat. Alla andra rättigheter 
förbehålls av ResMed. Du kommer att anses ha överfört och tilldelat denna licens till den person som 
förvärvar ägarens eller användarens rättigheter till denna apparat. 
Licensbegränsningar. Programvara som ingår i eller med denna enhet ägs av eller licensieras till ResMed 
(”ResMed-programvaran”). Varken ResMed-programvaran eller några immateriella rättigheter till ResMed-
programvaran säljs eller tilldelas av ResMed. Ingen person eller enhet är licensierad eller auktoriserad att a) 
reproducera, distribuera, skapa härledda verk av, modifiera, visa, utföra, dekompilera eller försöka upptäcka 
källkoden för ResMed-programvaran, b) ta bort eller försöka ta bort ResMed-programvaran från ResMed-
produkten, eller c) rekonstruera eller demontera ResMed-produkten eller ResMed-programvaran. För att 
undvika tvivel är ovanstående begränsningar inte avsedda att begränsa någon licenstagares rättigheter till 
programvarukod som är inkorporerad i eller distribuerad med ResMed-programvaran och licensierad under 
villkoren för programvarulicenser som har öppen källkod, är fritt tillgängliga eller används i kooperativa nät 
(gemensamt, ”Programvara med öppen källkod”). 
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 Felsökning 
Problem/Möjlig orsak Lösning  
TxLink 2 startar inte 
Fel på strömförsörjning Kontrollera att den strömförsörjningsenhet som tillhandahållits 

av ResMed är korrekt inkopplad. 
Dålig anslutning mellan strömförsörjning och inkommande DC 
för TxLink 2 

 

Fel på nätström Kontrollera nätströmkällan och tillhörande kablar. 
PAP-apparaten startar inte 
Fel kabel används för anslutning mellan PAP-apparat och TxLink 
2 

Kontrollera att TxLink 2-enhetens LED-lampa för 
strömförsörjning lyser.  

Dålig anslutning mellan DC-utgång på TxLink 2 och DC-ingången 
för PAP-apparat 2 

Kontrollera att den av ResMed tillhandahållna kabeln för 
anslutning mellan TxLink 2 och PAP-apparat är korrekt 
inkopplad. 

TxLink 2-enhetens fellampa lyser 
Fel på strömförsörjning  Kontrollera att den strömförsörjningsenhet som tillhandahållits 

av ResMed är korrekt inkopplad. 
TxLink 2-enheten är skadad Kontrollera TxLink 2 för att se om det finns tecken på fysisk 

skada. 

Ingen enheter visas på administratörsfliken Lägg till 
TxLink 2 är inte påslagen Kontrollera att TxLink 2-enhetens LED-lampa för 

strömförsörjning lyser och att nätverkslampan blinkar. 
TxLink 2 är inte ansluten till Ethernetnätverk Kontrollera Ethernetkablarna om nätverkslampan inte lyser. 
TxLink 2-enhetens konfigureringsinställningar för IP-adress 
stämmer inte 

Kontrollera TxLink 2-enhetens konfigureringsinställningar för IP-
adress med din nätverksadministratör. 
Använd formuläret i fliken Lägg till för att lägga till TxLink 2-
enhetens IP-adress manuellt. 

TxLink 2-namnet visas i rött i Connection Manager 
TxLink 2 saknar strömförsörjning Kontrollera att TxLink 2-enhetens LED-lampa för 

strömförsörjning lyser och att nätverkslampan blinkar. 
TxLink 2-enhetens anslutning till nätverket har avbrutits Kontrollera Ethernetkablarna om nätverkslampan inte lyser. 
Det går inte att ansluta till PAP-apparat 
PAP-apparaten är inte påslagen Kontrollera att TxLink 2-enhetens LED-lampa för PAP-apparat 

lyser. 
Kontrollera att den av ResMed tillhandahållna kabeln för 
anslutning mellan TxLink 2 och PAP-apparat är korrekt 
inkopplad. 

En åtkomstkod har begärts men är okänd 
TxLink 2 har en sedan tidigare etablerad säker anslutning till en 
annan EasyCare Tx 2-instans 

Se Systemadministration (se sida 18) för information om 
hur du visar åtkomstkoden. 

TxLink 2 används 
En annan EasyCare Tx 2-instans är redan ansluten till TxLink 2-
enheten. 

Stäng titreringsfönstret i den andra EasyCare Tx 2-instansen. 

Åtkomstkoden fungerade inte i samband med etablering av en säker anslutning till en TxLink 2  
Tiden löpte ut för åtkomstkoden Åtkomstkoder upphör att gälla efter fem minuter. Lägg till 

åtkomstkoden inom fem minuter. 
Titreringsfönstret är öppet på datorn som genererade 
åtkomstkoden 

Stäng titreringsfönstret på den dator som genererade 
åtkomstkoden. Generera en ny kod och upprepa 
anslutningsprocessen.  
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Obs! Alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med denna apparat bör rapporteras till ResMed och 
den behöriga myndigheten i ditt land. 
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