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Astral-laitteen liitos irti -hälytys 
Astral-laitteen liitos irti -hälytys mittaa jatkuvasti letkustovastusta, jotta se voi laskea 
irtoamisasteen (esitetään prosenttilukuna).  Korkean prioriteetin liitos irti -hälytys 
aktivoituu, kun mitattu irtoamisarvo on korkeampi kuin hälytyksen aktivointiajalle 
määritetty toleranssi. 

Hälytys aktivoituu vain, jos mitattu irtoamisarvo on jatkuvasti korkeampi kuin 
hälytyksen aktivointiajan irtoamistoleranssi. Jos valvottu arvo putoaa määritetyn 
irtoamistoleranssin alapuolelle tämän ajan sisällä, hälytyksen aktivointiaika nollataan. 

Hälytys ei aktivoidu, jos potilaan uloshengitys havaitaan, mistä on merkkinä symboli 
mitatun irtoamisarvon alla. 

 
Aktiiviset hälytykset poistetaan, kun valvottu arvo putoaa määritetyn 
irtoamistoleranssin alapuolelle. 
 

Letkusto irti -hälytyksen säätäminen 
Letkusto irti -hälytyksessä on kolme asetusta, joita voidaan säätää potilaan 
tarpeiden mukaisiksi: 

1. Irtoamisen sieto – suuremman tai pienemmän siedon säätäminen Letkusto irti 
-hälytyksen aktivoimista varten 

2. Hälytyksen aktivoitumisaika – aika (sekunteina), jonka kuluttua hälytys 
aktivoituu letkuston irtoamisen jälkeen 

3. Letkusto irti -hälytys Päällä/Pois (vain tietyissä liitännöissä). 
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 HUOMIO 

Muista varmistaa, että potilaan irtoaminen voidaan havaita, myös 
silloin, jos potilasliitäntä irtoaa vahingossa potilaasta (esim. jos 
trakeostoomakanyyli/intubaatioputki/maski/suukappale pysyy kiinni 
letkustossa). Voit esimerkiksi tarkistaa, että trakeostoomapotilaan 
kanyylin irtoaminen vahingossa voidaan havaita, jäljittelemällä 
irtoamista käyttämällä yhtä kokoa pienempää trakeostoomakanyyliä 
kuin potilaan kanyyli. 
 
 

Irtoamisen siedon asettaminen ja testaus 
Irtoamisen siedon kynnysarvo edustaa sitä, kuinka ”vuotava” letkusto voi olla (tai 
”irtoamisen” astetta) ennen kuin Letkusto irti -hälytystä annetaan. Irtoamisen sietoa 
voidaan säätää 5 %:sta (vähän ”irtoamista” siedetään ennen hälytystä) 95 %:iin 
(paljon ”irtoamista” siedetään ilman hälytystä).  

Hälytyksen säätämisen auttamiseksi letkustosta tapahtuvaa ilmavuotoa mitataan 
jatkuvasti ja se esitetään kunkin hengityksen jälkeen. Mitattu arvo skaalataan, jotta 
suora vertaaminen irtoamisen siedon säätörajoihin on mahdollista. Kun mitattu arvo 
on suurempi tai sama kuin määritetty irtoamisen sieto, arvo esitetään punaisena 
yhdessä irronnutta letkustoa esittävän kuvakkeen kanssa. Jos tämä letkustosta 
tapahtuvan ilmavuodon taso pysyy aktivoitumisajan verran, annetaan hälytys.  

Siten jos irtoamista jäljitellään, mitatun irtoamisen on yhteneväisesti ylitettävä 
irtoamisen sieto (irronnut-kuvake). Sitä vastoin potilaan ventilaation aikana 
irtoamisen mitatun prosenttiosuuden on enimmäkseen oltava määritetyn irtoamisen 
siedon alapuolella.  

Jotkin liitäntätyypit (ilma-aukollinen maski ja suukappale) mahdollistavat hälytyksen 
ottamisen pois päältä.  

Irtoamisen siedon oletusarvo muuttuu Lapsi-/Aikuinen-asetuksen ja valitun 
liitäntätyypin mukaisesti. Hyvin suuren vastuksen tarjoavat liitännät (kuten pienen 
läpimitan omaavat intubaatioputket) saattavat edellyttää pienempää irtoamisen 
siedon asetusta kuin oletusarvo.  
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Liitos irti -hälytyksen käyttö: 
1. Siirry kliiniseen tilaan. Asetukset-näyttö avautuu. 

2. Valitse . Hälytykset-näyttö tulee näkyviin. 

3. Valitse Liitos irti -hälytys-välilehti. 

 

Huomautus: Liitos irti -hälytyksen oletusasetus on PÄÄLLÄ. 
 

Irtoamistoleranssin asettaminen: 
Nämä vaiheet tulisi suorittaa ennen ventilaation käynnistämistä potilaalle. 

1. Liitä kaikki potilasletkuston osat, mukaan lukien potilasliitäntä (testikanyylia 
voidaan käyttää trakeostomiassa). 

2. Käynnistä ventilaatio sopivilla hoitoasetuksilla, letkuston kokoonpanolla ja 
lisähapella (jos tarpeen). 

3. Säädä tarvittaessa irtoamistoleranssiarvoa, kunnes mitattu irtoamisarvo ylittää 
sen ja muuttuu punaiseksi.  

Huomautus: Irtoamistoleranssiarvoa ei tulisi asettaa mitattua irtoamisarvoa 
korkeammaksi tai letkuston tai kanyylin irtoamista ei havaita. 
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4. Liitä potilas ventilaattoriin ja anna hengityksen tasaantua. 

5. Tarkasta, että mitattu irtoamisarvo on irtoamistoleranssiarvoa matalampi.  

6. Säädä irtoamistoleranssiarvoa potilaan riippuvuuden mukaan. 

7. Vahvista asetukset painamalla Käytä. 

Huomautus: Jos irtoamistoleranssi asetetaan liian matalaksi, seurauksena voi olla 
turhia hälytyksiä, mikä saattaa tehdä hälytyksen tehottomaksi. 
 

Irtoamisen siedon testaaminen: 
1. Varmista, että potilas saa ventilaatiohoitoa asianmukaisia hoitoasetuksia, 

letkustokokoonpanoa, potilasliitäntää ja lisähappea (tarvittaessa) käyttäen. 

2. Jäljittele irtoamistilanteita sen varmistamiseksi, että irtoamisen arvo ylittää 
irtoamisen siedon asetuksen. Arvo ja kuvake muuttuvat punaisiksi. 

 

Aktivointiajan asettaminen 
Irtoamisen hälytys aktivoituu vain, jos mitattu irtoamisen arvo on jatkuvasti 
suurempi tai yhtä suuri kuin irtoamisen siedon arvo hälytyksen aktivointiajan verran. 
Jos valvottu arvo laskee pienemmäksi kuin asetetun irtoamisen sieto tämän ajan 
kuluessa, aika hälytyksen aktivoitumiseen nollautuu. 
 

Hälytyksen aktivointiajan asettaminen: 
1. Paina hälytyksen aktivointiaikaa. 

2. Suurenna tai pienennä aikaa potilaan laiteriippuvuuden mukaisesti ja ottaen 
huomioon toiminnot, kuten puheen. 

 

3. Vahvista tekemäsi muutokset painamalla Käytä. 
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Irtautumishälytyksen ottaminen poistaminen 
käytöstä (tai ottaminen käyttöön) 
Irtoamishälytyksen oletusasetuksena on PÄÄLLÄ. Jotta irtautumishälytys voidaan 
ottaa käytöstä, potilasliitännän asetus täytyy asettaa seuraavasti: 

• suukappale (venttiililliset letkustot) tai 

• maski tai suukappale (ilmavuotoletkustot). 
 

Käyttöliitäntä Letkusto irti- hälytyksen  
aktivoitumisaika (oletus) 

Letkusto irti- hälytys POIS 

Invasiivinen 
Aikuinen: 5–60 sek (9) Ei 

Lapsi: 5–30 sek (8) Ei 

Maski 
Aikuinen: 5–60 sek (15) Ei (venttiili) / Kyllä (vuoto) 

Lapsi: 5–30 sek (13) Ei (venttiili) / Kyllä (vuoto) 

Suukappale 
Aikuinen: 5–900 sek (15) Kyllä 

Lapsi: 5–30 sek (13) Kyllä 

 
 

Liitos irti -hälytystoiminnon käytöstä poistaminen tai käyttöön 
ottaminen: 
1. Valitse Liitos irti -hälytys -välilehti. 

2. Ota hälytys käyttöön tai poista se käytöstä liukusäätimen avulla. Näyttöön tulee 
varoitusviesti. Liukusäädin ei tule näkyviin invasiivisille potilasliitännöille tai 
maskille, jossa on venttiililetkustot. 

3. Jatka valitsemalla alapalkista Käytä. Näyttöön tulee hälytysviesti. 

 



6 

4. Jatka painamalla alapalkissa Vahvista. 

 

5. Kun olet vahvistanut, liitos irti -hälytys on poistettu käytöstä ja liitos irti -hälytys 
POIS -kuvake näkyy Valmius-tekstin vieressä tietopalkissa. 

 
 

Liitos irti -hälytyksen testaus: 
Nämä vaiheet on suoritettava ennen potilaan liittämistä ventilaattoriin. 

1. Liitä kaikki potilasletkuston osat, mukaan lukien potilasliitäntä (testikanyylia 
voidaan käyttää trakeostomiassa). 

2. Käynnistä ventilaatio sopivilla hoitoasetuksilla, letkuston kokoonpanolla ja 
lisähapella (jos tarpeen). 

3. Tarkasta, että mitattu irtoamisarvo muuttuu punaiseksi ja että liitos irti -hälytys 
aktivoidaan hälytyksen aktivointiajan umpeuduttua. 

 

 

Katso Astral-laitteen asetusta ja käyttöä koskevat tarkat tiedot Astral-laitteen 
Käyttöohjeet hoitohenkilökuntaa varten -oppaasta. 
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