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Astral-ontkoppelingsalarm 
Het Astral-ontkoppelingsalarm meet voortdurend de circuitweerstand om de mate 
van ontkoppeling te berekenen (weergegeven als percentage). Het 
ontkoppelingsalarm, dat een hoge prioriteit heeft, wordt geactiveerd als de 
gemeten ontkoppelingswaarde groter is dan de ingestelde tolerantie voor de 
alarmactiveringstijd. 

Het alarm wordt alleen geactiveerd als de gemeten ontkoppelingswaarde 
ononderbroken boven de ontkoppelingstolerantie voor de alarmactiveringstijd ligt. 
Als de gemeten waarde gedurende deze tijd onder de ingestelde 
ontkoppelingstolerantie valt, wordt de tijd tot alarmactivering gereset. 

Het alarm wordt niet geactiveerd als er een uitademingsinspanning door de patiënt 
wordt gedetecteerd, dit wordt aangegeven door het symbool onder de gemeten 
ontkoppelingswaarde. 

 
Een eventueel geactiveerd alarm wordt gewist als de gemeten waarde onder de 
ingestelde ontkoppelingstolerantie valt. 
 

Het ontkoppelingsalarm aanpassen 
Het ontkoppelingsalarm heeft drie instellingen die kunnen worden aangepast aan 
de behoeften van de patiënt: 

1. Ontkoppelingstolerantie – hiermee wordt een hogere of lagere tolerantie 
ingesteld voor het activeren van het ontkoppelingsalarm. 

2. Alarmactiveringstijd – de tijd (in seconden) na ontkoppeling waarna het alarm 
wordt geactiveerd. 

3. Ontkoppelingsalarm aan/uit (alleen voor bepaalde interfaces). 
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Zorg ervoor dat ontkoppeling van de patiënt goed zal worden 
gedetecteerd, ook als de patiëntinterface per ongeluk losraakt van de 
patiënt (bv. als de tracheostomietube / de endotracheale tube / het 
masker / het mondstuk aangesloten blijft op het circuit). Controleer 
bijvoorbeeld of onbedoelde verwijdering van de canule uit een 
tracheostomiepatiënt kan worden gedetecteerd; simuleer de 
ontkoppeling met gebruik van een tracheostomietube die één maat 
kleiner is dan de tube van de patiënt. 
 
 

Ontkoppelingstolerantie instellen en testen 
De drempel voor ontkoppelingstolerantie bepaalt hoe ‘lek’ een circuit kan zijn (ofwel 
de mate van ‘ontkoppeling’) voordat het ontkoppelingsalarm wordt geactiveerd. De 
ontkoppelingstolerantie kan worden ingesteld van 5% (er wordt weinig 
‘ontkoppeling’ getolereerd voordat het alarm afgaat) tot 95% (grote mate van 
‘ontkoppeling’ getolereerd zonder alarm).  

Als hulpmiddel voor de alarmafstelling wordt de lekkage uit het circuit continu 
gemeten en weergegeven na elke ademhaling. De gemeten waarde wordt 
geschaald om directe vergelijking ten opzichte van het afstelbereik van de 
ontkoppelingstolerantie mogelijk te maken. Een gemeten waarde hoger dan of 
gelijk aan de geconfigureerde ontkoppelingstolerantie wordt in het rood 
weergegeven, samen met een pictogram dat een ‘ontkoppeld’ circuit voorstelt. Als 
deze mate van lekkage uit het circuit gedurende de ingestelde activeringstijd zou 
aanhouden, zou het alarm worden geactiveerd.  

Dus bij het simuleren van ontkoppeling moet de gemeten ontkoppeling consistent 
hoger zijn dan de ontkoppelingstolerantie (ontkoppelingspictogram). Tijdens de 
ventilatie van de patiënt moet het gemeten ontkoppelingspercentage daarentegen 
merendeels onder de geconfigureerde ontkoppelingstolerantie liggen.  

Bij sommige interfacetypen (geventileerd masker en mondstuk) kan het alarm 
worden uitgeschakeld.  

De standaard ontkoppelingstolerantie verandert afhankelijk van de instelling 
Pediatrisch/Volwassen en het geselecteerde interfacetype. Voor interfaces die zeer 
hoge weerstand bieden (bv. tracheale tubes met kleine diameter) kan een lagere 
ontkoppelingstolerantie dan de standaardinstelling nodig zijn.  
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Toegang tot het ontkoppelingsalarm: 
1. Open de klinische modus. Het scherm Instellingen wordt weergegeven. 

2. Selecteer . Het scherm Alarmen wordt weergegeven. 

3. Selecteer het tabblad Ontkoppelingsalarm. 

 

NB: De standaardinstelling voor het ontkoppelingsalarm is AAN. 
 

De ontkoppelingstolerantie instellen: 
Deze stappen moeten voorafgaand aan ventilatie op de patiënt worden uitgevoerd. 

1. Sluit alle onderdelen van het patiëntcircuit aan, waaronder de interface (bij een 
tracheostomie moet een testcanule worden gebruikt). 

2. Start de ventilatie met de toepasselijke therapie-instellingen, circuitconfiguratie 
en extra zuurstof (indien nodig). 

3. Indien nodig wijzigt u de ontkoppelingstolerantiewaarde totdat deze wordt 
overschreden door de gemeten ontkoppelingswaarde, die dan rood wordt.  

NB: De ontkoppelingstolerantiewaarde mag niet hoger worden ingesteld dan 
de gemeten ontkoppelingswaarde, omdat dan ontkoppeling of decanulatie niet 
wordt gedetecteerd. 
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4. Sluit de patiënt aan op de ventilator en laat de ademhaling stabiliseren. 

5. Controleer of de gemeten ontkoppelingswaarde lager is dan de 
ontkoppelingstolerantiewaarde.  

6. Wijzig de ontkoppelingstolerantiewaarde op basis van de afhankelijkheid van 
de patiënt. 

7. Druk op Toepassen om de instellingen te bevestigen. 

NB: Indien de ontkoppelingstolerantie te laag wordt ingesteld, kan dit in ergerlijke 
alarmen resulteren en kan het alarm ineffectief worden. 
 

De ontkoppelingstolerantie testen: 
1. Zorg dat de patiënt wordt geventileerd met de juiste therapie-instellingen, 

circuitconfiguratie, patiëntinterface en extra zuurstof (indien nodig). 

2. Boots ontkoppelingen na om te zorgen dat de ontkoppelingswaarde hoger 
wordt dan de ingestelde Ontkoppelingstolerantie. De waarde en het pictogram 
worden rood. 

 

Activeringstijd instellen 
Het ontkoppelingsalarm wordt pas geactiveerd als de gemeten ontkoppelinswaarde 
gedurende de alarmactiveringstijd groter dan of gelijk aan de 
ontkoppelingstolerantie is. Als gemeten waarde binnen deze periode daalt tot 
onder de ontkoppelingstolerantie, wordt de tijd tot activering van het alarm gereset. 
 

Alarmactiveringstijd instellen: 
1. Druk op Alarmactiveringstijd. 

2. Verhoog of verlaag de tijd op basis van de mate van afhankelijkheid van de 
patiënt en houd daarbij rekening met activiteiten zoals spreken. 

 

3. Druk op Toepassen om uw wijzigingen te bevestigen. 
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Het ontkoppelingsalarm uitschakelen (of 
inschakelen) 
De standaardinstelling van het ontkoppelingsalarm is AAN. Om het 
ontkoppelingsalarm uit te schakelen, moet de patiëntinterface zijn ingesteld op: 

• mondstuk (voor circuits met ventiel); dan wel 

• masker of mondstuk (voor lekkagecircuits). 
 

Interface Activeringstijd 
ontkoppelingsalarm (standaard)  

Ontkoppelingsalarm UIT 

Invasief 
Volw.: 5-60 sec (9) Nee 

Ped.: 5-30 sec (8) Nee 

Masker 
Volw.: 5-60 sec (15) Nee (ventiel) / Ja (lek) 

Ped.: 5-30 sec (13) Nee (ventiel) / Ja (lek) 

Mondstuk 
Volw.: 5-900 sec (15) Ja 

Ped.: 5-30 sec (13) Ja 

 
 

De ontkoppelingsalarmfunctie uit-/inschakelen: 
1. Selecteer het tabblad ontkoppelingsalarm. 

2. Druk op de schuifknop om AAN/UIT te zetten. Er verschijnt een 
waarschuwingsbericht. De schuifknop wordt niet getoond voor invasieve 
interfaces of voor maskers met ventielcircuits. 

3. Selecteer Toepassen op de onderbalk om verder te gaan. Er verschijnt een 
attentiebericht. 
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4. Druk op Bevestigen op de onderbalk om verder te gaan. 

 

5. Na bevestiging is het ontkoppelingsalarm uitgeschakeld en wordt op de 
informatiebalk het symbool Ontkoppelingsalarm UIT naast Stand-by 
weergegeven. 

 
 

Het ontkoppelingsalarm testen: 
Deze stappen moeten voorafgaand aan het aansluiten van de patiënt op de 
ventilator worden uitgevoerd. 

1. Sluit alle onderdelen van het patiëntcircuit aan, waaronder de interface (bij een 
tracheostomie moet een testcanule worden gebruikt). 

2. Start de ventilatie met de toepasselijke therapie-instellingen, circuitconfiguratie 
en extra zuurstof (indien nodig). 

3. Controleer of de gemeten ontkoppelingswaarde rood wordt en of na de 
alarmactiveringstijd het ontkoppelingsalarm wordt geactiveerd. 

 

 

Lees de Astral-handleiding voor de arts voor complete details over de opstelling en 
het gebruik van Astral. 
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