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Alarm odłączenia urządzenia Astral 
Alarm odłączenia urządzenia Astral w sposób ciągły mierzy opór obwodu, w celu 
obliczenia stopnia odłączenia (wyświetlanego w procentach). Alarm odłączenia, o 
wysokim priorytecie, zostanie uaktywniony, jeżeli zmierzona wartość odłączenia 
będzie większa niż ustawiona tolerancja przez Czas aktywacji alarmu. 

Alarm uaktywni się jedynie w przypadku, jeśli zmierzona wartość odłączenia będzie 
w sposób ciągły przekraczała wartość Tolerancji odłączenia przez Czas aktywacji 
alarmu. Jeżeli w ciągu tego czasu monitorowana wartość spadnie poniżej 
ustawionej Tolerancji odłączenia, czas do aktywacji alarmu zostanie zresetowany. 

Alarm nie zostanie aktywowany, jeżeli zostanie wykryty wysiłek wydechowy 
pacjenta, wskazany symbolem poniżej zmierzonej wartości odłączenia. 

 

Dowolny aktywny alarm ulegnie skasowaniu, jeżeli monitorowana wartość spadnie 
poniżej ustawionej Tolerancji odłączenia. 
 

Dostosowywanie Alarmu odłączenia 
Są trzy ustawienia, które można dostosować do alarmu odłączenia, według potrzeb 
pacjenta: 

1. Tolerancja odłączenia - ustawia wyższą lub niższą tolerancję do uruchomienia 
Alarmu odłączenia. 

2. Czas aktywacji alarmu – czas (w sekundach) jaki musi upłynąć po odłączeniu, 
aby nastąpiła aktywacja alarmu 

3. Włączenie/ wyłączenie alarmu odłączenia (tylko dla wybranych interfejsów). 
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 PRZESTROGA 

Należy się upewnić, że będzie wykryte odłączenie pacjenta, w tym 
przypadkowe odłączenie interfejsu pacjenta od pacjenta (np. jeśli rurka 
tracheostomijna / rurka dotchawicza /maska / ustnik pozostaje 
podłączony do obwodu). Na przykład, aby sprawdzić, czy będzie 
wykryta przypadkowa dekaniulacja pacjenta z tracheostomią, należy 
wykonać symulowane odłączenie stosując rurkę tracheostomijną o 
jeden rozmiar mniejszą niż rurka pacjenta. 
 
 

Ustawianie i testowanie tolerancji odłączenia 
Próg tolerancji odłączenia oznacza zakres „przecieku” z obwodu – czyli stopnia 
„odłączenia” – zanim włączy się alarm odłączenia. Tolerancję odłączenia można 
regulować w zakresie od 5% (jedynie niewielkie „odłączenie” będzie tolerowane 
przed włączeniem alarmu) do 95% (znaczny stopień „odłączenia” tolerowany bez 
alarmu).  

W ramach pomocy w regulacji alarmu, przeciek z obwodu jest ciągle mierzony i 
wyświetlany po każdym oddechu.  Mierzona wartość jest ciągle skalowana, aby 
umożliwić bezpośrednie porównanie z zakresem regulacji tolerancji odłączenia. 
Zmierzona wartość większa lub równa wartości skonfigurowanej tolerancji 
odłączenia zostanie wyświetlona w kolorze czerwonym, wraz z ikoną oznaczającą 
„odłączony” obwód. W przypadku utrzymywania się przecieku z obwodu na tym 
poziomie przez ustalony czas aktywacji, włączy się alarm.  

Zatem w celu symulowania odłączenia zmierzone odłączenie musi ciągle 
przekraczać tolerancję odłączenia (ikona odłączenia). Natomiast podczas wentylacji 
pacjenta zmierzony procent odłączenia powinien być najczęściej niższy od 
skonfigurowanej tolerancji odłączenia.  

Niektóre typy interfejsu (wentylowana maska i ustnik) umożliwiają wyłączenie 
alarmu.  

Domyślna wartość tolerancji odłączenia będzie zmienna w zależności od ustawienia 
dla dziecka/ dorosłego i wybranego rodzaju interfejsu. Interfejs oferujący bardzo 
duży opór (np. rurki dotchawicze o małej średnicy) mogą wymagać ustawienia 
niższej tolerancji odłączenia niż wartość domyślna.  
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Aby uzyskać dostęp do Alarmu odłączenia: 
1. Wejdź do trybu klinicznego. Wyświetlany jest ekran Ustawienia. 

2. Wybierz . Wyświetlany jest ekran Alarmów. 

3. Wybierz zakładkę Alarm odłączenia. 

 
Uwaga: Domyślnym ustawieniem Alarmu odłączenia jest Wł. 

 

Aby ustawić Tolerancję odłączenia: 
Te etapy powinny zostać wykonane przed rozpoczęciem wentylacji pacjenta. 

1. Podłącz wszystkie elementy obwodu pacjenta, w tym interfejs (w przypadku 
tracheostomii należy zastosować kaniulę testową). 

2. Rozpocznij wentylację z odpowiednimi ustawieniami terapii, konfiguracją 
obwodu i dodatkowym tlenem (jeśli jest wymagany). 

3. W razie potrzeby dostosuj wartość Tolerancja odłączenia, tak, aby była ona 
przekraczana przez mierzoną wartość odłączenia, która zmieni wtedy kolor na 
czerwony.  

Uwaga: Wartość Tolerancja odłączenia nie powinna być ustawiana powyżej 
mierzonej wartości odłączenia; w przeciwnym razie nie będzie wykrywane 
odłączenie ani wyjęcie kaniuli. 
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4. Podłącz pacjenta do respiratora i poczekaj na ustabilizowanie oddechu. 

5. Sprawdź, czy zmierzona wartość odłączenia jest niższa od wartości Tolerancji 
odłączenia.  

6. Dostosuj wartość Tolerancji odłączenia w oparciu o stopień zależności pacjenta 
od wentylacji. 

7. Naciśnij Zastosuj, aby potwierdzić ustawienia. 

Uwaga: Ustawienie zbyt niskiej wartości Tolerancji odłączenia może doprowadzić 
do uciążliwego włączania się alarmów i spowodować, że alarm będzie 
nieskuteczny. 
 

Aby sprawdzić tolerancję odłączenia: 
1. Zapewnić, aby pacjent był wentylowany z zastosowaniem odpowiednich 

ustawień terapii, konfiguracji obwodu, interfejsu pacjenta i suplementacji 
tlenem (jeśli jest wymagana). 

2. Wykonać symulację odłączeń, aby się upewnić, że wartość odłączenia jest 
większa od ustawienia Tolerancji odłączenia. Wartość i ikona zabarwią się na 
czerwono. 

 

Czas aktywacji ustawienia 
Alarm odłączenia włączy się tylko w przypadku, gdy zmierzona wartość odłączenia 
będzie stale wyższa lub równa wartości Tolerancji odłączenia w ciągu Czasu 
aktywacji alarmu. Jeśli w tym czasie monitorowana wartość spadnie poniżej 
ustawionej Tolerancji odłączenia, czas do aktywacji alarmu zostanie zresetowany. 
 

Ustawianie czasu aktywacji alarmu: 
1. Nacisnąć opcję Czas aktywacji alarmu. 

2. Zwiększyć lub zmniejszyć czas zgodnie z zależnością pacjenta i z 
uwzględnieniem wykonywanych czynności, takich jak mówienie. 

 
3. Nacisnąć Zastosuj, aby potwierdzić wprowadzone zmiany. 
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Wyłączanie (lub włączanie) Alarmu odłączenia 
Domyślne ustawienie alarmu odłączenia jest włączone. Aby wyłączyć Alarm 
odłączenia, należy ustawić ustawienie interfejsu pacjenta na: 

• Ustnik (dla obwodów z zaworem) lub 

• Maska lub ustnik (dla obwodów przeciekowych). 
 

Interfejs Czas aktywacji   
alarmu odłączenia (domyślny) 

Alarm odłączenia WYŁ. 

Inwazyjny 
Dorosły: 5-60 s (9) Nie 

Dziecko: 5-30 s (8) Nie 

Maska 
Dorosły: 5-60 s (15) Nie (zawór) / Tak (przeciek) 

Dziecko: 5-30 s (13) Nie (zawór) / Tak (przeciek) 

Ustnik 
Dorosły: 5-900 s (15) Tak 

Dziecko: 5-30 s (13) Tak 
 

Aby zablokować lub uaktywnić funkcję Alarm odłączenia: 
1. Wybierz zakładkę Alarm odłączenia. 

2. Naciśnij suwak, aby zmienić opcję Wł./Wył. Zostanie wyświetlony komunikat 
ostrzegawczy. Suwak nie będzie widoczny w przypadku interfejsów 
inwazyjnych oraz maski z obwodami z zaworem. 

3. Aby przejść dalej, wybierz Zastosuj na dolnym pasku. Zostanie wyświetlony 
komunikat alarmowy. 
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4. Aby kontynuować, naciśnij Zatwierdź na dolnym pasku. 

 

5. Po potwierdzeniu Alarm odłączenia będzie zablokowany, a ikona wyłączonego 
alarmu odłączenia będzie wyświetlona obok tekstu Czuwanie na pasku 
informacyjnym. 

 
 

Aby przetestować Alarm odłączenia: 
Te etapy należy wykonać przed podłączeniem pacjenta do respiratora. 

1. Podłącz wszystkie elementy obwodu pacjenta, w tym interfejs (w przypadku 
tracheostomii należy zastosować kaniulę testową). 

2. Rozpocznij wentylację z odpowiednimi ustawieniami terapii, konfiguracją 
obwodu i dodatkowym tlenem (jeśli jest wymagany). 

3. Sprawdź, czy zmierzona wartość odłączenia zmienia się na czerwoną oraz czy 
Alarm odłączenia uaktywnia się po upływie Czasu aktywacji alarmu. 

 

 

Pełne informacje dotyczące konfiguracji i stosowania urządzenia Astral można 
znaleźć w Podręczniku dla lekarza do urządzenia Astral. 
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