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Læs hele Astral™ brugervejledningen eller den kliniske vejledning igennem før brug.

Astral-apparatet

1
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1. Adapterport 
Kan forsynes med 
enkeltløbet adapter, 
enkeltløbet lækageadapter 
eller dobbeltløbet adapter 
(kun Astral 150)

2. Håndtag

3. Inspirationsport  
(rettet mod patienten)

4. Ethernet-tilslutning  
(kun til servicebrug)

5. USB-stik (til download til 
ResScan og tilslutning af 
godkendt tilbehør)

6. Mini USB-tilslutning til 
ResMed-tilkoblingsmodul 
(RCM) eller ResMed-
tilkoblingsmodul til 
hospitalsbrug (RCMH)

7. Indgang til jævnstrøm

8. Tænd/slukknap

9. SpO2-sensorstik

10. Fem-benet tilslutning til 
fjernalarm

11. Iltindtag til lavt flow  
(op til 30 l/min.)

12. Luftindtag  
(komplet med 
hypoallergent filter)

Bemærk: Ikke alt tilbehør er 
tilgængeligt i alle regioner.
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Interface til Astral-apparatet

5 4 3

1 2 1. Berøringsskærm

2. Strømkildeindikatorer

Vekselstrøm (netforsyning)
DC (eksternt batteri, 
tilbehørsadapter til bil eller 
ResMed Power Station II)
Internt batteri

3. Indikator for behandling til/fra

Apparat klart
Konstant grøn skærm, når 
apparatet er tændt, men ikke 
ventilerer.
Apparat ventilerer
Blinker blåt, når apparatet 
ventilerer, og indstillingen 
Ventilation LED er SLÅET TIL. 
Ellers er den SLÅET FRA.

4. Knappen Frakobling af alarmlyd/
nulstilling Lyser, når en alarm 
udløses, og blinker, når lyden 
slås fra.

5. Alarmlinje

Berøringsskærm

1. Adgangsknap til klinisk modus 
 Låst Låst op

2. Knappen for manuel 
vejrtrækning vises 
kun, hvis den er 
aktiveret

3. Informationslinje

4. Indikator for internt batteri  

5. Knappen for låsning af 
berøringsskærm

6. Menulinje

7. Bundlinje

8. Knappen for start af 
ventilation 
Knappen for stop af 
ventilation

9. Hovedskærmbilledet

10. Undermenuer

11. Tryklinje2



Patientslangesæt
Astral-apparatet understøtter enkelt- og dobbeltløbede slangesæt ved hjælp af udskiftelige 
slangesætadaptere. 
Vejrtrækningsslangesæt kan have en diameter på 10, 15 eller 22 mm. For anbefalede patientslange-
sætskomponenter og kompatibelt tilbehør henvises til www.resmed.com/astral/circuits.

Der findes tre slangesætadaptere:

Adapter Til brug med

1. Enkeltløbet 
lækage

Enkeltløbet slangesæt med 
tilsigtet lækage 

eller mundstykkeslangesæt

2. Enkeltløbet Enkeltløbet slangesæt 
med eksspirationsventil 
(eksspirationsventil indbygget i 
slangesæt)

3. Dobbeltløbet 
(kun 
Astral 150)

Dobbeltløbet slangesæt 
(eksspirationsventil indbygget 
i adapteren) ELLER enkeltløbet 
slangesæt med tilsigtet lækage 

eller mundstykkeslangesæt

Montering af slangesætadapteren
Den adapter, der hører til den påkrævede slangesættype, skal monteres, før patientslangesættet 
tilsluttes.

Montering af adapteren:

1 2

3 4

5

1. Vend apparatet om og sæt 
det på en blød flade (for at 
beskytte LCD-skærmen).

2. Tryk og hold på 
udskubningsknappen. Træk 
dækslet ud mod dig.

3. Løft adapteren ud af fatningen.

4. Udskift den med den nye 
adapter, og sørg for, at den 
sidder godt fast i fatningen.

5. Anbring dækslet over rummet, 
og sørg for, at løberillerne 
på apparatet og dækslet er 
rettet ind efter hinanden. Skub 
dækslet tilbage på plads, til 
smæklåsen klikker.
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Opsætning af slangesættet
Fuldstændige oplysninger om opsætning af slangesættet findes i Samling af patientslangesæt i 
Astral Klinisk Vejledning.
 
Enkeltløbet slangesæt med tilsigtet lækage 
eller mundstykkeslangesæt

Enkeltløbet slangesæt med 
eksspirationsventil med brug af ResMeds 
ejendomsbeskyttede slangesæt 

Enkeltløbet slangesæt med 
eksspirationsventil med brug af 
standardslangesæt

Dobbeltløbet slangesæt (kun Astral 150) eller 
enkeltløbet slangesæt med tilsigtet lækage 
og mundstykkeslangesæt

Til patient

Udførelse af en slangesætoplæring

Tilslut ikke patientinterfaces, før 
slangesætoplæringen er udført.

1. Fra menuen Indstilling vælges 
undermenuen Slangesæt.

2. Tryk på Start, og følg påmindelserne på 
skærmen.

Skærmbilledet Resultat vises, når 
Slangesætoplæring er gennemført. Der gives 
fejlkoder, hvis Slangesætoplæring slår fejl. De 
findes i den kliniske vejledning, der indeholder 
hjælp til fejlfinding. De forrige testresultater 
kan hentes ved at vælge knappen Resultater i 
undermenuen Slangesæt.4



Tænding af apparatet

Apparatet tændes ved blot at trykke 
på den grønne tænd/sluk-kontakt  
bag på apparatet. Apparatet udfører en 
systemkontrol. 

Når systemkontrollen er færdig, vises 
skærmbilledet Patient Hjem og det aktive 
program.

Hvis der vises mere end et program, vil det 
aktive program være fremhævet med orange.

Bemærk: De indstillinger, der er konfigureret 
i det aktive program, vil blive anvendt, når 
ventilationen startes.

Adgang til klinisk modus

Adgang til klinisk modus:
Du kan få adgang til klinisk modus fra alle 
skærmbilleder, uanset om Astral-apparatet 
ventilerer eller ej.

1. Fra skærmbilledet Patient Hjem trykkes 
og holdes  nede i 3 sekunder.

2. Vælg 20 minutter eller Ubegrænset.  
Hængelåsen er låst op, og skærmbilledet 
Hovedindstillinger vises. 

Afslutning af klinisk modus:

1. Tryk på . Skærmbilledet Afslut klinisk 
modus vises.

2. Tryk på Bekræft. Hængelåsen låses, og 
skærmbilledet Patient Hjem vises.

Bemærk: Hvis du ikke foretager et valg i løbet 
af 7 sekunder, vender apparatet tilbage til det 
forrige skærmbillede.
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Brug af Indstillingsassistent

Indstillingsassistenten anvendes til hurtigt 
at indstille Astral-apparatet til en ny patient 
og starte ventilation. 

1. Adgang til klinisk modus.

2. Tryk på  i menulinjen.

3. Vælg Indstillingsassistent og tryk på  
Start. 

4. En advarselsmeddelelse vises. Vælg 
Fortsæt.

5. Vælg patienttypen for automatisk 
at konfigurere alarm- og 
indstillingsområder.

6. Vælg hvilken type slangesæt, der skal 
tilsluttes.

7. Vælg Start for at køre 
Slangesætoplæring.

8. Slangesættet tilsluttes og afprøves ved 
at følge påmindelserne på skærmen.

9. Vælg den påkrævede 
ventilationsmodus. 
Standardindstillingerne for modus 
vises.

10. Gennemgå og justér indstillingerne 
efter behov.

11. Tryk på  for at starte 
ventilationen.

Yderligere oplysninger om, 
hvordan indstillingsparametrene og 
alarmindstillingerne justeres, findes i 
Justering af patientindstillinger og 
Justering af alarmindstillinger i Astral 
Klinisk Vejledning.
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Navigering gennem menuerne

Monitor 

Bølgeformer Viser de sidste 15 sekunder af 
patientens luftvejstryk og -flow 
på en graf. Grafen opdateres 
i realtid.

Overvågning Viser alle målte parametre i 
numerisk form.

Trends Viser tendensen for forskellige 
parametre for de sidste 
30 dage.

 

Indstilling

Programmer*
Indstillings-assistent*
Slangesæt
Indstillinger Hovedindstillinger 

Manuel vejrtrækning 
Sukkende vejrtrækning 

USB Patientdata 
Indstillinger 
Opgrader**

Apparatets 
konfiguration

Apparat 
Dato/tid 
Enheder 
Patientadgang

 

Alarmer

Alarmer 1 & 2 Tidal volumen (Vt) 
Minutventilation (Mv) 
Respirationsfrekvens  
Tryk 
Lavt PEEP 
Ventilationsstop 
Lækage 
Uvent.maske/genindånd.

Alarmer 3 FiO2 
SpO2 
Puls

Apnørespons Apnørespons 
Apnødetektion 

Alarm-
volumen

Alarmniveau 
Minimum alarmvolumen 
Alarmtest 

Frakobl alarm Frakobl alarm

 
Information

Hændelser Alarmer 
Indstillinger 
System 
Slet*

Apparat Standard 
Avanceret

Batteri Oplad 
Vedligehold 

*Kun tilgængelig i klinisk modus. **Softwareopgraderingerne kan kun udføres af en autoriseret servicerepræsentant. Astral kan opgraderes 
ved brug af en USB-nøgle indeholdende den relevante software. Kontakt jeres autoriserede repræsentant for yderligere oplysninger.
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Aktivering af yderligere programmer

Astral-apparatet leveres forudindstillet med 
ét aktivt program fra fabrikken. Yderligere 
programmer kan aktiveres.

1. Tag adgang til klinisk modus.

2. På hovedmenuen Indstilling vælges 
Programm.

3. Yderligere programmer aktiveres ved at 
trykke på skyderen.

Bemærk: Det aktuelt aktive program 
markeres med orange og kan ikke 
deaktiveres.

4. Omdøb programmet ved at trykke på 
knappen Omdøb.

Du kan i vinduet Omdøb vælge et navn 
for det aktuelt aktive program fra den 
viste liste (f.eks. DAG).

Bemærk: Det valgte navn kan fjernes 
ved at trykke på slet-knappen .

5. Programnavnet vises, når det er 
valgt, på programknappen og på 
informationslinjen, når programmet 
er aktivt.
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Aktivering af yderligere programmer

Astral-apparatet leveres forudindstillet med 
ét aktivt program fra fabrikken. Yderligere 
programmer kan aktiveres.

1. Tag adgang til klinisk modus.

2. På hovedmenuen Indstilling vælges 
Programm.

3. Yderligere programmer aktiveres ved at 
trykke på skyderen.

Bemærk: Det aktuelt aktive program 
markeres med orange og kan ikke 
deaktiveres.

4. Omdøb programmet ved at trykke på 
knappen Omdøb.

Du kan i vinduet Omdøb vælge et navn 
for det aktuelt aktive program fra den 
viste liste (f.eks. DAG).

Bemærk: Det valgte navn kan fjernes 
ved at trykke på slet-knappen .

5. Programnavnet vises, når det er 
valgt, på programknappen og på 
informationslinjen, når programmet 
er aktivt.

Aktivering af funktionen ‘Store knapper’

Astral-apparatet tilbyder en forbedret 
adgangsfunktion (funktionen ‘Store 
knapper’), som giver lettere brugbarhed 
og tilgængelighed med hensyn til at 
starte og stoppe ventilation samt brug af 
Alarmlyd fra.

Funktionen ‘Store knapper’ kan slås til og 
fra efter behov i enten klinisk modus eller 
patientmodus.

1. Fra hovedmenuen trykkes på .

2. Vælg fanen Patientadgang fra menuen 
Apparatkonfig.

3. Skub Store knapper-skyderen hen på Til.

Din forbedrede adgangsfunktion er nu 
slået til.
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Alarmer
Når en alarm aktiveres, frembringer Astral-apparatet både hørbare og visuelle alarmer og viser en 
alarmmeddelelse i alarmvisningen på informationslinjen.

Indikator Beskrivelse

1. Alarm-
visning

Viser enten alarmmeddelelsen 
for den aktive alarm med højeste 
prioritet eller den sidste alarm, 
der endnu ikke er nulstillet.

Tryk på alarmvisningen for at 
få yderligere oplysninger om 
alarmer.

Nogle forhold kan resultere i 

flere alarmer.  angiver, at 
der er flere aktive alarmer. 

Tryk på , når den vises, 
for at se alle aktive alarmer 
og reagere hensigtsmæssigt. 
Alarmerne vises ordnet efter 
prioritet.

2. Skærm-
billedet  
Aktive 
alarmer

Viser alle aktive alarmer. Vises 
automatisk ved aktivering af en 
alarm i patientmodus.

3. Informa-
tions-menu

Nogle alarmer slettes automa-
tisk. For at se en historik over 
alarmer, kan man få vist alarm-
loggen via informationsmenuen.

4. Knappen 
”Frakobling 
af alarmlyd 
/nulstilling”

Tilstand:

• ingen lampe – ingen aktive 
alarmer

• konstant lampe  – aktiv(e) 
alarm(er)

• blinkende lampe – 
”Frakobling af alarmlyd” 
slået til.

Denne knap giver dig også 
mulighed for at:

• slå den hørbare alarm fra 

• nulstille den aktuelt viste 
alarm (hvis det er tilladt).

5. Alarmlinje Angiver alarmens prioriteter i 
alarmvisningen.

Alarmprioritet Alarmlinje Hørbar alarm

Høj Rød blinkende 
lampe

10 bip hvert 
5. sekund

Medium Gul blinkende 
lampe

3 bip hvert 
15. sekund

Lav Gul konstant 2 bip hvert 
25. sekund
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Montering af fugter

1. Sæt den ene ende 
af luftslangen på 
inspirationsporten på apparatet.

2. Sæt den anden ende af 
luftslangen på indtagsporten på 
fugteren.

3. Sæt patientslangesættet på 
udtagsporten på fugteren.

Tilslutning af en fugt-varme-veksler (HME)

En HME kan anvendes til Astral-
apparatet med et dobbeltløbet 
slangesæt eller et enkeltløbet 
slangesæt med indbygget ventil.

HME placeres mellem 
patientporten til slangesættet og 
patientinterfacet.

Tilslut ikke patientinterfaces, før 
slangesætoplæringen er udført.

Tilslutning af et bakteriefilter

1. Sæt bakteriefilteret på 
apparatets inspirationsport.

2. Sæt luftslangen på den anden 
side af filteret.

3. Udfør slangesætoplæringsfunk-
tionen.

4. Sæt patientinterfacet på 
luftslangens frie ende.

Fuldstændige oplysninger 
om tilslutning af tilbehør til 
patientslangesæt findes under 
Tilbehør i Astral Klinisk Vejledning.

Der er en komplet liste over tilbehør under Ventilation Accessories (ventilationstilbehør) på 
webstedet www.resmed.com. Kontakt din ResMed-repræsentant, hvis du ikke har adgang til 
Internettet.

Til patientTo patient
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