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Lue Astral™-laitteen Käyttöopas tai Käyttöohjeet hoitohenkilökuntaa varten -opas kokonaan ennen 
käyttöä.

Astral-laite

1

2

3

1. Sovitinportti 
Tähän voidaan 
asentaa yksihaarainen 
sovitin, yksihaarainen 
ilmavuotosovitin tai 
kaksihaarainen sovitin  
(vain Astral 150)

2. Kahva

3. Sisäänhengitysportti 
(potilaaseen)

4. Ethernet-liitin  
(vain huoltokäyttöön)

5. USB-liitin  
(ResScan-ohjelmaan 
lataamista ja hyväksyttyjen 
lisävarusteiden liittämistä 
varten)

6. Mini-USB-liitin (ResMed-
yhteysmoduulia (RCM) 
tai sairaalan ResMed-
yhteysmoduulia (RCMH) 
varten)

7. Tasavirtaliitäntä

8. Laitteen käynnistyksen/
sammutuksen 
työntöpainike

9. SpO2-anturin liitin

10. Etähälytyksen 
viisinastainen liitin

11. Matalavirtauksisen hapen 
sisääntulo  
(enintään 30 l/min)

12. Ilmantuloaukko 
(täydennetään 
hypoallergeenisella 
suodattimella)

Huomautus: Joitakin 
lisävarusteita ei ehkä ole 
saatavilla kaikissa maissa.
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Astral-laitteen käyttöliittymä

1. Kosketusnäyttö

2. Virtalähteen osoittimet

Vaihtovirta 
(verkkovirtalähde)
Tasavirta (ulkoinen akku, 
auton lisävarustesovitin tai 
ResMed Power Station II)
Sisäinen akku

3. Hoito päällä / pois päältä -osoitin

Laite valmis
Jatkuva vihreä näyttö, kun 
laite on käynnistetty, mutta ei 
ventiloi.

Laite ventiloi

Vilkkuu sinisenä, kun laite 
ventiloi ja Ventilaation 
LED-merkkivalo -asetus on 
kohdassa Päällä. Voidaan ottaa 
pois päältä.

4. Hälytyksen vaimennus/nollaus 
-painike 
Valo syttyy, kun hälytys laukeaa, ja 
vilkkuu, kun ääni vaimennetaan.

5. Hälytyspalkki

Kosketusnäyttö

1. Kliiniseen tilaan siirtymisen painike 
 Lukittu Lukitsematon

2. Manuaalisen 
hengityksen painike 
näkyy vain, jos se on 
otettu käyttöön

3. Tietopalkki

4. Sisäisen akun osoitin  

5. Kosketusnäytön lukituspainike

6. Valikkopalkki

7. Alaosan palkki

8. Ventilaation 
käynnistyspainike 
Ventilaation 
pysäytyspainike

9. Päänäyttö

10. Alivalikot

11. Painepalkki 
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Potilasletkut
Astral-laite tukee yksi- ja kaksihaaraisia letkustoja keskenään vaihdettavien letkustosovittimien avulla. 
Hengitysletkut voivat olla läpimitaltaan 10, 15 tai 22 mm. Suositelluista potilasletkuston osista ja 
yhteensopivista lisävarusteista on lisätietoa osoitteessa www.resmed.com/astral/circuits.

Letkustosovittimia on kolme erilaista:

Sovitin Tarkoitettu letkustoon

1. Yksihaarainen, 
ilmavuoto

Yksihaarainen letkusto, jossa on 
tarkoituksellinen ilmavuoto 

tai suukappaleletkusto

2. Yksihaarainen Uloshengitysventtiilillä 
varustettu yksihaarainen letkusto 
(uloshengitysventtiili asennettu 
kiinteästi letkustoon)

3. Kaksihaarainen 
(vain Astral 150)

Kaksihaarainen letkusto 
(uloshengitysventtiili asennettu 
kiinteästi sovittimeen) TAI 
yksihaarainen letkusto, jossa on 
tarkoituksellinen ilmavuoto 

tai suukappaleletkusto

Letkustosovittimen asentaminen
Ennen kuin potilasletkusto yhdistetään, täytyy asentaa tarvittavalle letkuston tyypille ominainen 
sovitin.

Sovittimen asentaminen:

1 2

3 4

5

1. Käännä laite ympäri ja 
aseta se pehmeälle 
pinnalle (nestekidenäytön 
suojaamiseksi).

2. Paina poistopainiketta ja pidä 
sitä alhaalla. Vedä kantta ulos 
itseesi päin.

3. Nosta sovitin pois pidikkeestä.

4. Vaihda sovitin uuteen. 
Varmista, että sovitin on 
tiukasti paikallaan pidikkeessä.

5. Aseta kansi kotelon päälle. 
Varmista, että laitteen ja 
kannen ohjaimet ovat toisiinsa 
kohdistettuja. Liu’uta kansi 
takaisin paikalleen, kunnes 
salpa napsahtaa.
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Letkuston käyttöönotto
Katso letkuston käyttöönottoa koskevia täydellisiä tietoja hoitohenkilökuntaa varten tarkoitetun Astral-
käyttöohjeen kohdasta Potilasletkustojen kokoaminen. 

Yksihaarainen letkusto, jossa on 
tarkoituksellinen ilmavuoto tai 
suukappaleletkusto

Yksihaarainen letkusto, jossa on 
uloshengitysventtiili, ResMedin 
merkkiletkustoa käyttäen

Yksihaarainen letkusto, jossa on 
uloshengitysventtiili, tavallista letkustoa 
käyttäen

Kaksihaarainen letkusto (vain Astral 
150) tai yksihaarainen letkusto, 
jossa on tarkoituksellinen vuoto ja 
suukappaleletkusto

Potilaaseen

Testaa letkusto -toiminnon tekeminen

Potilasliitäntöjä ei saa yhdistää ennen Testaa 
letkusto -testin tekemistä.

1. Valitse Asetus-päävalikosta Letkusto-
alavalikko.

2. Paina Aloita ja noudata näytössä näkyviä 
kehotteita.

Kun Testaa letkusto -testi on valmis, näyttöön 
tulee testitulosnäyttö. Jos Testaa letkusto 
-testi epäonnistuu, siitä annetaan virhekoodit, 
ja ne löytyvät myös käyttöohjeesta 
vianmäärityksen avuksi. Edellisiin testituloksiin 
päästään valitsemalla Tulokset-painike 
Letkusto-alavalikosta.
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Virran kytkeminen laitteeseen

Kytke virta laitteeseen yksinkertaisesti 
painamalla laitteen takaosassa olevaa vihreää 
virran käynnistys-/sammutuskytkintä . Laite 
tekee järjestelmätarkistuksen. 

Järjestelmätarkistuksen päättyessä näkyviin 
tulee potilaan aloitusnäyttö ja aktiivinen 
ohjelma.

Jos näytössä näkyy useampi kuin yksi 
ohjelma, aktiivinen ohjelma on korostettu 
oranssilla värillä.

Huomautus: Aktiivisessa ohjelmassa 
määritettyjä asetuksia käytetään, kun 
ventilaatio aloitetaan.

Kliinisen tilan käyttö

Kliiniseen tilaan siirtyminen:
Kliiniseen tilaan voidaan päästä mistä tahansa 
näytöstä siitä huolimatta, ventiloiko Astral-laite 
tai ei.

1. Paina potilaan aloitusnäytöstä kuvaketta  
 ja pidä alhaalla 3 sekunnin ajan.

2. Valitse joko 20 minuuttia tai Rajoittamaton.  
Riippulukko on auki ja Pääasetukset-näyttö 
on näkyvissä. 

Kliinisestä tilasta poistuminen:

1. Paina . Näkyviin tulee Poistu 
kliinisestä tilasta -näyttö.

2. Paina Vahvista. Riippulukko on lukittu ja 
näkyviin tulee potilaan aloitusnäyttö.

Huomautus: Jos et tee valintaa 7 sekunnin 
kuluessa, laite palautuu edelliseen näyttöön.

5



Asetuksen avustajan käyttäminen

Astral-laite voidaan ottaa nopeasti käyttöön 
ja aloittaa ventilaatio uudelle potilaalle 
Asetuksen avustaja -toiminnon avulla. 

1. Siirry kliiniseen tilaan.

2. Paina valikkopalkista .

3. Valitse Asetuksen avustaja ja paina 
Aloita. 

4. Näyttöön tulee varoitusviesti. Valitse 
Jatka.

5. Voit määrittää hälytys- ja asetusrajat 
automaattisesti valitsemalla 
potilastyypin.

6. Valitse liitettävän letkuston tyyppi.

7. Tee Testaa letkusto -toiminto 
valitsemalla Aloita.

8. Noudata letkuston liittämistä ja 
testausta koskevia näyttökehotteita.

9. Valitse haluamasi ventilaation 
toimintamuoto. Toimintamuodon 
oletusasetukset esitetään näytössä.

10. Tarkista asetukset ja säädä tarvittaessa.

11. Aloita ventilaatio painamalla 
.

Katso asetusparametrien ja 
hälytysasetusten säätämistä koskevia 
lisätietoja hoitohenkilökuntaa varten 
tarkoitetun Astral-käyttöohjeen kohdasta 
Potilasasetusten säätäminen ja 
Hälytysasetusten säätäminen.
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Valikoiden selaaminen

Valvonta

Aaltomuodot Esittää kaaviona potilaan 
hengitystiepaineen ja virtauksen 
viimeisten 15 sekunnin aikana. Kaavio 
päivittyy reaaliaikaisesti.

Valvonta Esittää kaikki mitatut parametrit 
numeerisessa muodossa.

Trendit Esittää useiden parametrien trendit 
numeerisessa muodossa viimeisen 
30 päivän osalta.

 

Asetus

Ohjelmat*
Asetuksen avustaja*
Letkusto
Asetukset Pääasetukset 

Manuaal.heng. 
Huokaus

USB Potilastiedot 
Asetukset 
Päivitä**

Laiteasetukset Laite 
Päivämäärä/aika 
Yksiköt 
Potilasyhteys

 

Hälytykset

Hälytykset 
1 & 2

Kertahengitystilavuus (Vt) 
Minuuttiventilaatio (Mv) 
Heng.taaj.  
Paine 
Matala PEEP 
Ventilaation pysäytys 
Vuoto 
NV-maski/uudelleenhengittäminen

Hälytykset 3 FiO2 
SpO2 
Syke

Apneavaste Apneavaste 
Apnean tunnistus

Hälytyksen 
voimakkuus

Hälytystaso 
Hälytyksen vähimmäisvoimakkuus 
Hälytystesti

Liitos  
irti -hälytys

Liitos irti -hälytys

 

Tiedot

Tapahtumat Hälytykset 
Asetukset 
Järjestelmä 
Poista*

Laite Perus 
Edistynyt

Akku Lataus 
Ylläpito

*Käytettävissä vain kliinisessä tilassa  **Vain valtuutettu huoltoedustaja saa tehdä ohjelmistopäivityksiä. Astral-laitteessa on mahdollisuus 
päivittämiseen USB-tikulla, joka sisältää asianmukaisen ohjelmiston. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutettuun edustajaan.
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Lisäohjelmien käyttöönottaminen

Astral-laitteessa on tehtaan esiasetus ja 
yksi aktiivinen ohjelma. Muita ohjelmia 
voidaan ottaa käyttöön.

1. Siirry kliiniseen tilaan.

2. Valitse Asetus-päävalikosta kohta 
Ohjelmat.

3. Ota muut ohjelmat käyttöön painamalla 
liukukosketinta.

Huomautus: Tällä hetkellä aktiivinen 
ohjelma on korostettu oranssilla, eikä 
ohjelmaa voida ottaa pois käytöstä.

4. Anna ohjelmalle uusi nimi painamalla 
Vaihda nimi -painiketta.

Vaihda nimi -ikkunassa voidaan valita 
nykyiselle aktiiviselle ohjelmalle nimi 
annatusta luettelosta (esim. PÄIVÄ).

Huomautus: Valittu nimi voidaan 
poistaa painamalla poistopainiketta 

.

5. Kun ohjelman nimi on valittu, se 
näytetään ohjelmamerkinnässä ja 
tietopalkissa, kun kyseinen ohjelma on 
aktiivinen.
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Lisäohjelmien käyttöönottaminen

Astral-laitteessa on tehtaan esiasetus ja 
yksi aktiivinen ohjelma. Muita ohjelmia 
voidaan ottaa käyttöön.

1. Siirry kliiniseen tilaan.

2. Valitse Asetus-päävalikosta kohta 
Ohjelmat.

3. Ota muut ohjelmat käyttöön painamalla 
liukukosketinta.

Huomautus: Tällä hetkellä aktiivinen 
ohjelma on korostettu oranssilla, eikä 
ohjelmaa voida ottaa pois käytöstä.

4. Anna ohjelmalle uusi nimi painamalla 
Vaihda nimi -painiketta.

Vaihda nimi -ikkunassa voidaan valita 
nykyiselle aktiiviselle ohjelmalle nimi 
annatusta luettelosta (esim. PÄIVÄ).

Huomautus: Valittu nimi voidaan 
poistaa painamalla poistopainiketta 

.

5. Kun ohjelman nimi on valittu, se 
näytetään ohjelmamerkinnässä ja 
tietopalkissa, kun kyseinen ohjelma on 
aktiivinen.

”Suuret painikkeet” -tilan käyttöönottaminen

Astral-laitteessa on tehostetun pääsyn 
ominaisuus (”Suuret painikkeet” -tila), joka 
mahdollistaa helpomman käytettävyyden 
ja pääsyn ventilaation aloittamiseen 
ja lopettamiseen sekä hälytysten 
mykistämiseen.

”Suuret painikkeet” -tila voidaan 
käynnistää ja sammuttaa tarpeen mukaan 
joko kliinisessä tilassa tai potilaan tilassa.

1. Paina päävalikon kohtaa .

2. Valitse Laiteasetukset-valikosta 
Potilasyhteys-välilehti.

3. Siirrä Suuret painikkeet -liukusäädin 
asetukseen Päällä.

Nyt tehostetun pääsyn ominaisuus on 
otettu käyttöön.
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Hälytykset
Kun hälytys aktivoituu, Astral-laite antaa sekä ääni- että merkkivalohälytyksen ja esittää hälytysviestin 
tietopalkin hälytysnäytössä.

Osoitin Kuvaus

1. Hälytysnäyttö Esittää joko hälytysviestin 
korkeimman tason aktiiviselle 
hälytykselle tai viimeisen 
hälytyksen, jota ei ole vielä 
nollattu.

Saat lisätietoja hälytyksestä 
hälytysnäyttöä painamalla.

Tietyt olosuhteet saattavat 
aiheuttaa useita hälytyksiä. 

 osoittaa, että on useita 
aktiivisia hälytyksiä. 

Voit katsoa kaikkia aktiivisia 
hälytyksiä ja reagoida niihin 
asianmukaisesti painamalla 

 (kun se on näkyvissä). 
Hälytykset näytetään 
tärkeysjärjestyksessä.

2. Aktiiviset  
hälytykset 
-näyttö

Esittää aktiivisten hälytysten 
täydellisen joukon. Tulee 
automaattisesti näyttöön, kun 
hälytys aktivoituu Potilas-
toimintamuodossa.

3. Tiedot-valikko Jotkin hälytykset nollautuvat 
automaattisesti. Voit 
katsoa hälytysten historiaa 
tarkastelemalla hälytyslokia 
Tiedot-valikon kautta.

4. Hälytyksen 
vaimennus-/
nollauspainike

Tila:

• ei valoa – ei aktiivisia 
hälytyksiä

• tasainen valo – aktiivinen 
hälytys / hälytyksiä

• vilkkuva valo – hälytyksen 
vaimennus on päällä.

Tämän painikkeen avulla voit 
myös:

• vaimentaa äänihälytyksen 

• nollata tämänhetkisen 
esitetyn hälytyksen (jos 
sallittu).

5. Hälytyspalkki Osoittaa hälytyksen tärkeystason 
hälytysnäytössä.

Hälytyksen 
tärkeystaso

Hälytyspalkki Äänihälytys

Korkea Punainen vilkkuva 
valo

10 piippausta joka 
5. sekunti

Keskitaso Keltainen vilkkuva 
valo

3 piippausta joka 
15. sekunti

Matala Keltainen tasainen 
valo

2 piippausta joka 
25. sekunti
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Kostuttimen liittäminen

1. Liitä ilmaletkun toinen pää 
laitteen sisäänhengitysporttiin.

2. Liitä ilmaletkun toinen pää 
kostuttimen sisääntuloporttiin.

3. Yhdistä potilasletkusto 
kostuttimen ulostuloporttiin.

Kosteus-lämpövaihtimen (HME) yhdistäminen

HME:tä voidaan käyttää sellaisen 
Astral-laitteen kanssa, jossa 
on kaksihaarainen letkusto tai 
kiinteällä venttiilillä varustettu 
yksihaarainen letkusto.

Aseta HME letkuston potilaan 
puoleisen pään ja potilasliitännän 
väliin.

Potilasliitäntöjä ei saa yhdistää 
ennen Testaa letkusto -testin 
tekemistä.

Antibakteerisen suodattimen kiinnittäminen

1. Kiinnitä antibakteerinen 
suodatin laitteen 
sisäänhengitysporttiin.

2. Kiinnitä ilmaletku suodattimen 
toiselle puolelle.

3. Tee Testaa letkusto -toiminto.

4. Kiinnitä potilasliitäntä ilmaletkun 
vapaaseen päähän.

Katso potilasletkuston 
lisävarusteiden liittämistä 
koskevat täydelliset tiedot 
hoitohenkilökuntaa varten 
tarkoitetun Astral-käyttöohjeen 
kohdasta Lisävarusteet.

Katso lisävarusteiden täydellistä luetteloa verkkosivun www.resmed.com sisältämästä ventilaation 
lisävarusteoppaasta. Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, ota yhteys paikalliseen  
ResMed-edustajaan.

To patientPotilaaseen
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