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Lees vóór gebruik de volledige gebruikershandleiding/ Handleiding voor de arts van uw Astral™.

De Astral-apparaat

1

2

3

1. Adapterpoort 
Voor plaatsing van adapter 
voor enkele slang, adapter 
voor enkele slang met lek 
of adapter voor dubbele 
slang (alleen Astral 150)

2. Handvat

3. Inademingspoort (naar 
patiënt)

4. Ethernet-connector (alleen 
voor onderhoud)

5. USB-connector  
(voor downloaden naar 
ResScan en aansluiting 
van goedgekeurde 
accessoires)

6. Mini-USB-connector voor 
ResMed Connectivity 
Module (RCM) of ResMed 
Connectivity Module 
Hospital (RCMH)

7. DC-ingang

8. Aan/uit-drukknop van het 
apparaat

9. Connector voor SpO2-
sensor

10. Vijf-pinsconnector voor 
afstandsalarm

11. Zuurstofinlaat voor lage 
flow (maximaal 30 l/min.)

12. Luchtinlaat (compleet met 
hypoallergeen filter)

NB: Sommige accessoires 
zijn niet beschikbaar in alle 
regio’s.
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De interface van het Astral-apparaat

1. Aanraakscherm

2. Indicatoren stroombron

Wisselstroom (netvoeding)

Gelijkstroom (externe 
accu, autoadapter of 
ResMed Power Station II)
Interne accu

3. Therapie aan/uit-indicator

Apparaat gereed
Brandt constant groen 
wanneer het apparaat is 
ingeschakeld maar niet 
ventileert.

Apparaat ventileert

Knippert blauw wanneer 
het apparaat ventileert en 
de optie Ventilatie-LED is 
ingesteld op ‘Aan’. Anders is 
de indicator uit.

4. Knop Alarm onderdrukken/resetten 
brandt wanneer een alarm is 
geactiveerd en knippert wanneer 
het geluid wordt gedempt.

5. Alarmbalk

Aanraakscherm
1. Knop voor toegang tot klinische 

modus 
 Vergrendeld  
 

Ontgrendeld

2. Knop Handmatige 
ademhaling alleen 
weergegeven indien 
ingeschakeld

3. Informatiebalk

4. Indicator interne accu  

5. Knop Aanraakscherm 
vergrendelen

6. Menubalk

7. Onderbalk

8.  Knop Start ventilatie

 Knop Stop ventilatie

9. Hoofdscherm

10. Submenu’s

11. Drukbalk 
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Patiëntcircuits
Het Astral-apparaat ondersteunt circuits met enkele of dubbele slang met gebruik van verwisselbare 
circuitadapters.  
Ademhalingscircuits kunnen een diameter van 10, 15 of 22 mm hebben. Kijk op  
www.resmed.com/astral/circuits voor aanbevolen patiëntcircuitonderdelen en compatibele 
accessoires.

Er zijn drie circuitadapters:

Adapter Voor gebruik met

1. Enkele slang 
met lek

Circuit met enkele slang met 
opzettelijk lek 

of mondstukcircuit

2. Enkele slang Circuit met enkele slang 
met uitademingsventiel 
(uitademingsventiel geïntegreerd 
in het circuit)

3. Dubbele slang 
(alleen Astral 
150)

Circuit met dubbele slang 
(uitademingsventiel geïntegreerd 
in de adapter) OF circuit met 
enkele slang met opzettelijk lek 

of mondstukcircuit

De circuitadapter plaatsen
Voordat het patiëntcircuit wordt aangesloten, moet de specifieke adapter voor het benodigde 
circuittype worden geplaatst.

De adapter plaatsen:

1 2

3 4

5

1. Draai het apparaat om en leg 
het op een zachte ondergrond 
(om het LCD-scherm te 
beschermen).

2. Druk op de uitwerpknop en 
houd deze ingedrukt. Trek het 
deksel naar buiten naar u toe.

3. Haal de adapter uit zijn houder.

4. Vervang deze door de nieuwe 
adapter en zorg dat deze stevig 
in zijn houder zit.

5. Plaats het deksel op het vak 
en zorg dat de glijders van 
het apparaat en het deksel 
samenvallen. Schuif het deksel 
op zijn plaats terug totdat het 
slot klikt.
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Het circuit opstellen
Zie voor complete details over het opstellen van het circuit Patiëntcircuits samenstellen in de 
Astral-handleiding voor de arts 

Circuit met enkele slang met opzettelijk lek of 
mondstukcircuit

Circuit met enkele slang met uitademings-
ventiel met gebruik van merkeigen circuit 
van ResMed 

Circuit met enkele slang met uitademings-
ventiel  met gebruik van standaardcircuit

Circuit met dubbele slang (alleen Astral 150) 
of circuit met enkele slang met opzettelijk lek 
en mondstukcircuit

Naar patiënt

Een circuittest uitvoeren

Sluit geen patiëntinterfaces aan voordat u de 
circuittest hebt uitgevoerd.

1. Selecteer in het hoofdmenu Opstelling het 
submenu Circuit.

2. Druk op Starten en volg de aanwijzingen 
op het scherm.

Na voltooiing van de circuittest wordt een 
scherm met resultaten weergegeven. Als 
de circuittest mislukt, worden er foutcodes 
weergegeven. Deze zijn gespecificeerd in 
de handleiding voor de arts om u te helpen 
bij het oplossen van problemen. Om de 
resultaten van eerdere tests te bekijken, drukt 
u op de knop Resultaten in het submenu 
Circuit.
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Het apparaat aanzetten

Om het apparaat aan te zetten, drukt u 
gewoon op de groene aan/uit-schakelaar  
op de achterzijde van het apparaat.  
Het apparaat voert een systeemcontrole uit. 

Na voltooiing van de systeemcontrole worden 
het beginscherm van de patiëntmodus en het 
actieve programma weergegeven.

Als er meer dan één programma wordt 
weergegeven, is het actieve programma 
oranje gemarkeerd.

NB: De instellingen geconfigureerd in het 
actieve programma worden gebruikt als de 
beademing wordt gestart.

De klinische modus activeren

  Klinische modus openen
De klinische modus kan vanuit een willekeurig 
scherm worden geopend, ongeacht of het 
Astral-apparaat ventileert.

1. Druk vanuit het beginscherm van de 
patiëntmodus op en houd  3 seconden 
ingedrukt.

2. Selecteer 20 minuten of Onbeperkt. 
Het hangslot gaat open en het scherm 
Hoofdinstellingen wordt weergegeven.

Klinische modus afsluiten:

1. Druk op . Het scherm Klinische 
modus verlaten verschijnt.

2. Druk op Bevestigen. Het hangslot 
gaat dicht en het beginscherm van de 
patiëntmodus wordt weergegeven.

NB: Als u niet binnen 7 seconden een keuze 
maakt, keert het apparaat terug naar het 
vorige scherm.
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De Opstellingshulp gebruiken

Gebruik de Opstellingshulp om het Astral-
apparaat snel op te stellen en te beginnen 
met het beademen van een nieuwe 
patiënt. 

1. Open de klinische modus.

2. Druk in de menubalk op .

3. Selecteer Opstellingshulp en druk op 
Start. 

4. Er verschijnt een waarschuwingsbericht. 
Selecteer Doorgaan.

5. Selecteer het patiënttype om de alarm- 
en instellingsbereiken automatisch te 
configureren.

6. Selecteer het circuittype dat op het 
apparaat wordt aangesloten.

7. Selecteer Start om de circuittest uit te 
voeren.

8. Volg de aanwijzingen op het scherm om 
het circuit aan te sluiten en te testen.

9. Selecteer de vereiste ventilatiemodus. 
De standaardinstellingen voor de 
modus worden weergegeven.

10. Controleer de instellingen en stel deze 
zo nodig bij.

11. Druk op  om de ventilatie 
te starten.

Zie Patiëntinstellingen wijzigen en 
Alarminstellingen wijzigen in de 
Astral-handleiding voor de arts voor 
meer informatie over het wijzigen van 
instellingsparameters en alarminstellingen.
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Door de menu’s navigeren

Monitor 

Golfvormen In dit scherm worden de luchtwegdruk en 
flow van de patiënt gedurende de laatste 
15 seconden weergegeven in een grafiek. 
De grafiek wordt in real time bijgewerkt.

Metingen In dit scherm worden alle gemeten 
parameters in getallen weergegeven.

Trends In dit scherm worden de trends van 
verschillende parameters gedurende de 
laatste 30 dagen weergegeven.

 

Opstelling

Programma’s*

Opstel lings hulp*

Circuit

Instellingen Hoofdinstellingen 
Handmatige ademhaling 
Zuchtademh.

USB Patiëntgegevens 
Instellingen 
Upgrade**

Configuratie 
apparaat

Apparaat 
Datum/Tijd 
Eenheden 
Patiënttoegang

 

Alarmen

Alarm 1 & 2 Teugvolume (Vt) 
Minuutventilatie (MV) 
Ademfrequentie  
Druk 
Lage PEEP 
Ventilatie gestopt 
Lekkage 
NV-masker/Rebreathing

Alarm 3 FiO2 
SpO2 
Pols

Apneurespons Apneurespons 
Apneudetectie

Alarmvolume Alarmniveau 
Alarm minimaal volume 
Alarmtest

Ontkoppeling-
salarm

Ontkoppelingsalarm

 
Informatie

Gebeurtenissen Alarmen 
Instellingen 
Systeem 
Verwijderen*

Apparaat Basis 
Gevorderd

Accu Lading 
Onderhoud

*Alleen beschikbaar in klinische modus  **Software-upgrades mogen alleen door een bevoegde onderhoudsvertegenwoordiger 
worden uitgevoerd. Astral heeft de mogelijkheid om te worden geüpgradet met een USB-stick waarop de geschikte software staat. 
Neem voor nadere informatie contact op met een bevoegde agent.
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Extra programma’s inschakelen

Het Astral-apparaat is in de fabriek 
ingesteld op één actief programma. 
Er kunnen extra programma’s worden 
ingeschakeld.

1. Open de klinische modus.

2. Selecteer in het hoofdmenu Opstelling 
het submenu Programma’s.

3. Schakel extra programma’s in door op 
de schuifknop te drukken.

NB: Het huidige actieve programma is 
oranje gemarkeerd en kan niet worden 
uitgeschakeld.

4. Herbenoem het programma via de knop 
Hernoem.

In het venster Hernoem kan een naam 
voor het huidige actieve programma 
worden gekozen uit de weergegeven 
lijst (bv. DAG).

NB: Om een geselecteerde naam 
te verwijderen drukt u op de knop 
Verwijderen .

5. Indien geselecteerd, wordt de 
programmanaam getoond op 
het programmalabel en op de 
informatiebalk wanneer dat programma 
actief is.
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De modus ‘Grote knoppen’ inschakelen

Het Astral-apparaat biedt een functie 
voor eenvoudige toegang (modus ‘Grote 
knoppen’) voor een groter gebruiksgemak 
en verbeterde toegankelijkheid voor het 
starten en stoppen van de ventilatie en 
voor alarmonderdrukking.

De functie ‘Grote knoppen’ kan naar 
behoefte worden in- en uitgeschakeld 
in zowel de klinische modus als de 
patiëntmodus.

1. Druk in het hoofdmenu op .

2. Selecteer het tabblad Patiënttoegang 
van het menu Config. apparaat.

3. Schuif de schuifknop voor Grote 
knoppen in de stand Aan.

De functie voor eenvoudige toegang is 
nu ingeschakeld.
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Alarmen
Wanneer een alarm wordt geactiveerd, geeft het Astral-apparaat zowel hoorbare als visuele 
waarschuwingen en geeft het een alarmbericht weer in het alarmvak op de informatiebalk. 

Indicator Beschrijving

1. Alarmvak Geeft het alarmbericht voor het 
actieve alarm met de hoogste 
prioriteit weer of het laatste 
alarm dat nog niet is gereset.

Druk op het alarmvak voor 
nadere alarminformatie.

Onder bepaalde omstandigheden 
kunnen meerdere alarmen 
worden geactiveerd.

 duidt aan dat er meerdere 
actieve alarmen zijn.
Druk op , indien 
weergegeven, om alle alarmen 
te bekijken en op de juiste wijze 
te reageren. Alarmen worden 
weergegeven in volgorde van 
prioriteit.

2. Scherm 
Actieve 
alarmen

In dit scherm wordt de 
volledige groep actieve 
alarmen weergegeven. Wordt 
automatisch weergegeven bij 
activering van een alarm in 
patiëntmodus.

3. Menu Info Sommige alarmen worden 
automatisch opgeheven. Om een 
alarmgeschiedenis te bekijken, 
bekijkt u het alarmlogboek via 
het menu Info.

4. Knop Alarm 
onderdrukken/ 
resetten

Status:
• brandt niet – geen actieve 

alarmen

• brandt constant – een of 
meer actieve alarmen

• knippert – alarmonderdrukking 
aan

Met deze knop kunt u ook:
• de attentietoon onderdrukken 

• het op dat moment 
weergegeven alarm (indien 
toegestaan) resetten

5. Alarmbalk Duidt de prioriteit van het alarm 
in het alarmvak aan.

Prioriteit van 
alarmen

Alarmbalk Attentietoon

Hoog Red flashing light 10 pieptonen elke 
5 seconden

Gemid deld Yellow flashing 
light

3 pieptonen elke 
15 seconden

Laag Yellow steady 2 pieptonen elke 
25 seconden
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Een bevochtiger aansluiten

1. Sluit het ene uiteinde van 
de luchtslang aan op de 
inademingspoort van het 
apparaat.

2. Sluit het andere uiteinde van de 
luchtslang aan op de inlaatpoort 
van de bevochtiger.

3. Sluit het patiëntcircuit aan op de 
uitlaatpoort van de bevochtiger.

Een warmte- en vochtwisselaar (HME) 
aansluiten

Een HME kan worden gebruikt in 
combinatie met het Astral-apparaat 
met een circuit met dubbele slang 
of een circuit met enkele slang met 
geïntegreerd ventiel.

Plaats de HME tussen het 
patiëntuiteinde van het circuit en de 
patiëntinterface.

Sluit geen patiëntinterfaces aan 
voordat u de circuittest hebt 
uitgevoerd.

Een antibacterieel filter aansluiten

1. Sluit het antibacteriële filter aan 
op de inademingspoort van het 
apparaat.

2. Sluit de luchtslang op de andere 
zijde van het filter aan.

3. Voer de functie Circuittest uit.

4. Bevestig de patiëntinterface 
op het vrije uiteinde van de 
luchtslang.

Zie Accessoires in de Astral-
handleiding voor de arts voor volledige 
details over het bevestigen van 
patiëntcircuitaccessoires.

Raadpleeg voor een volledige lijst met ventilatieaccessoires de accessoirecatalogus op  
www.resmed.com. Als u niet over internet beschikt, neem dan contact op met uw  
ResMed-vertegenwoordiger.

To patientNaar  
patiënt
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