
Οδηγός γρήγορης ρύθμισης
Ελληνικά  



Διαβάστε ολόκληρες τις οδηγίες χρήσης ή ολόκληρο τον κλινικό οδηγό Astral™ που διαθέτετε πριν από τη 
χρήση.

Η συσκευή Astral
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1. Θύρα προσαρμογέα 
Μπορεί να διαθέτει 
προσαρμογέα ενός σκέλους, 
προσαρμογέα διαρροής ενός 
σκέλους ή προσαρμογέα δύο 
σκελών (μόνο Astral 150)

2. Λαβή
3. Εισπνευστική θύρα  

(προς τον ασθενή)
4. Σύνδεσμος Ethernet  

(χρήση μόνο για σέρβις)
5. Σύνδεσμος USB (για λήψη 

από το ResScan και σύνδεση 
εγκεκριμένων παρελκομένων)

6. Υποδοχή σύνδεσης Mini 
USB για την υπομονάδα 
συνδεσιμότητας της ResMed 
(RCM) ή την υπομονάδα 
συνδεσιμότητας της ResMed 
για νοσοκομείο (RCMH)

7. Είσοδος συνεχούς ρεύματος
8. Πιεστικό κουμπί 

ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης συσκευής

9. Υποδοχή σύνδεσης 
αισθητήρα SpO2

10. Σύνδεσμος πέντε ακίδων 
απομακρυσμένου 
συναγερμού Remote alarm

11. Είσοδος χαμηλής ροής 
οξυγόνου (έως και 30 l/min)

12. Είσοδος αέρα (πλήρης με 
υποαλλεργικό φίλτρο)

Σημείωση: Ορισμένα 
παρελκόμενα ενδέχεται να 
μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις 
περιοχές.
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Η επιφάνεια εργασίας της συσκευής Astral

1. Touch screen
2. Power source indicators

AC (παροχή ρεύματος 
δικτύου)
DC (εξωτερική μπαταρία, 
προσαρμογέας 
παρελκόμενου αυτοκινήτου 
ή ResMed Power Station II)
Εσωτερική μπαταρία

3. Therapy on/off indicator

Η συσκευή είναι έτοιμη
Σταθερά πράσινη ένδειξη όταν η 
συσκευή είναι ενεργοποιημένη 
αλλά δεν χορηγεί αερισμό.

Η συσκευή χορηγεί αερισμό
Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα 
όταν η συσκευή χορηγεί αερισμό 
και η ρύθμιση της λυχνίας 
LED αερισμού είναι «ON». Σε 
διαφορετική περίπτωση είναι 
«OFF».

4. Κουμπί σίγασης συναγερμού/
επαναφοράς 
Φωτίζεται όταν ενεργοποιείται ένας 
συναγερμός και αναβοσβήνει όταν 
σιγήσ ει ο ήχος.

5. Γραμμή συναγερμών

Οθόνη αφής
1. Κουμπί πρόσβασης σε κλινική 

κατάσταση λειτουργίας 
 Κλειδωμένο   Ξεκλείδωτο

2. Το κουμπί μη αυτόματης 
αναπνοής εμφανίζεται 
μόνο εάν είναι 
ενεργοποιημένο

3. Γραμμή πληροφοριών
4. Δείκτης εσωτερικής μπαταρίας  

5. Κουμπί κλειδώματος οθόνης 
αφής

6. Γραμμή μενού
7. Κάτω γραμμή
8. Κουμπί έναρξης 

αερισμού
9. Κουμπί διακοπής 

αερισμού
10. Κύρια οθόνη
11. Υπομενού
12. Γραμμή πίεσης 2



Κυκλώματα ασθενών
Η συσκευή Astral υποστηρίζει κυκλώματα με ένα και δύο σκέλη, με χρήση εναλλάξιμων προσαρμογέων 
κυκλωμάτων.  
Τα αναπνευστικά κυκλώματα μπορεί να έχουν διάμετρο 10, 15 ή 22 mm. Για τα συνιστώμενα εξαρτήματα και 
συμβατά παρελκόμενα κυκλωμάτων ασθενών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.resmed.com/astral/circuits.

Υπάρχουν τρεις προσαρμογείς κυκλωμάτων:

Adapter For use with

1. Διαρροή με ένα 
σκέλος

Κύκλωμα με ένα σκέλος και σκόπιμη 
διαρροή ή κύκλωμα με επιστόμιο

2. Ένα σκέλος Κύκλωμα με ένα σκέλος και εκπνευστική 
βαλβίδα (η εκπνευστική βαλβίδα είναι 
ενσωματωμένη στο κύκλωμα)

3. Δύο σκέλη 
(μόνο συσκευή 
Astral 150)

Κύκλωμα με δύο σκέλη (η εκπνευστική 
βαλβίδα είναι ενσωματωμένη στον 
προσαρμογέα) Ή κύκλωμα με ένα σκέλος 
και σκόπιμη διαρροή ή κύκλωμα με 
επιστόμιο

Εφαρμογή προσαρμογέα κυκλώματος
Πριν από τη σύνδεση του κυκλώματος ασθενούς, πρέπει να εφαρμοστεί ο προσαρμογέας που είναι ειδικός για 
τον απαιτούμενο τύπο κυκλώματος.

Για να εφαρμόσετε τον προσαρμογέα:
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1. Αναποδογυρίστε τη συσκευή 
και τοποθετήστε την σε μαλακή 
επιφάνεια (για προστασία της 
οθόνης LCD).

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το κουμπί εξαγωγής. Τραβήξτε 
το κάλυμμα προς τα έξω, προς το 
μέρος σας.

3. Ανασηκώστε τον προσαρμογέα 
ώστε να τον αφαιρέσετε από την 
υποδοχή.

4. Αντικαταστήστε τον με νέο 
προσαρμογέα, διασφαλίζοντας 
ότι εφαρμόζει σταθερά μέσα στην 
υποδοχή.

5. Τοποθετήστε το κάλυμμα 
επάνω από το περίβλημα, 
διασφαλίζοντας ότι οι αυλακώσεις 
της συσκευής και του καλύμματος 
είναι ευθυγραμμισμένες. Σύρετε το 
κάλυμμα πάλι πίσω στη θέση του, 
μέχρι να «κουμπώσει» το μάνταλο.
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Ρύθμιση του κυκλώματος
Για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση του κυκλώματος, δείτε την ενότητα Συναρμολόγηση 
κυκλωμάτων ασθενών στον κλινικό οδηγό Astral. 

Κύκλωμα με ένα σκέλος και σκόπιμη διαρροή ή 
κύκλωμα με επιστόμιο

Κύκλωμα με ένα σκέλος και εκπνευστική βαλβίδα 
που χρησιμοποιεί το ιδιόκτητο κύκλωμα της ResMed 

Κύκλωμα με ένα σκέλος και εκπνευστική βαλβίδα 
που χρησιμοποιεί τυπικό κύκλωμα

Κύκλωμα με δύο σκέλη (Astral 150 μόνο) ή 
κύκλωμα με ένα σκέλος και σκόπιμη διαρροή ή 
κύκλωμα με επιστόμιο

Προς τον ασθενή

Εκτελέστε εκμάθηση κυκλώματος

Μη συνδέετε διασυνδέσεις ασθενούς πριν από την 
πραγματοποίηση της λειτουργίας εκμάθησης του 
κυκλώματος.

1. Από το κύριο μενού ρύθμισης, επιλέξτε το 
υπομενού κυκλώματος.

2. Πατήστε Έναρξη και ακολουθήστε τις εντολές 
που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η οθόνη Αποτελέσματα εμφανίζεται μόλις 
ολοκληρωθεί η Εκμάθηση κυκλώματος. Παρέχονται 
κωδικοί σφαλμάτων εάν αποτύχει η Εκμάθηση 
κυκλώματος και μπορείτε να τους βρείτε στον 
κλινικό οδηγό, για βοήθεια με την αντιμετώπιση 
προβλημάτων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση 
στα παλαιότερα αποτελέσματα των εξετάσεων 
επιλέγοντας το κουμπί Αποτελέσματα στο 
υπομενού Κύκλωμα.4



Ενεργοποίηση της συσκευής

Για ενεργοποίηση της συσκευής, απλά πατήστε 
τον πράσινο διακόπτη λειτουργίας (on/off )  
που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. 
Η συσκευή θα πραγματοποιήσει έλεγχο του 
συστήματος. 

Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου του 
συστήματος, εμφανίζεται η αρχική οθόνη ασθενούς 
και το ενεργό πρόγραμμα.

Εάν εμφανίζονται περισσότερα από ένα 
προγράμματα, το ενεργό πρόγραμμα θα 
επισημαίνεται με πορτοκαλί χρώμα.

Σημείωση: Κατά την έναρξη του αερισμού, 
θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν 
διαμορφωθεί στο ενεργό πρόγραμμα.

Πρόσβαση σε κλινική κατάσταση 
λειτουργίας

Για πρόσβαση σε κλινική 
κατάσταση λειτουργίας:
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην κλινική 
κατάσταση λειτουργίας από οποιαδήποτε οθόνη, 
είτε η συσκευή Astral παρέχει αερισμό είτε όχι.

1. Από την αρχική οθόνη ασθενούς, πατήστε 
και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 
3 δευτερόλεπτα.

2. Επιλέξτε 20 λεπτά ή Απεριόριστα.  
Το λουκέτο είναι ξεκλείδωτο και εμφανίζεται η 
οθόνη κύριων ρυθμίσεων. 

Για έξοδο από την κλινική 
κατάσταση λειτουργίας:
1. Πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη 

Έξοδος από την κλινική κατάσταση λειτουργίας.
2. Πατήστε Επιβεβαίωση. Το λουκέτο είναι 

κλειδωμένο και εμφανίζεται η αρχική οθόνη 
ασθενούς.

Σημείωση: Εάν δεν κάνετε επιλογή εντός 
7 δευτερολέπτων, η συσκευή επιστρέφει στην 
προηγούμενη οθόνη.
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Χρήση του βοηθού ρύθμισης

Για γρήγορη ρύθμιση της συσκευής Astral 
και έναρξη του αερισμού για νέο ασθενή, 
χρησιμοποιήστε το βοηθό ρύθμισης. 

1. Πρόσβαση σε κλινική κατάσταση 
λειτουργίας.

2. Από τη γραμμή μενού, πατήστε .
3. Επιλέξτε Βοηθός ρύθμισης και πατήστε 

Έναρξη. 
4. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης. 

Επιλέξτε Συνέχεια.
5. Επιλέξτε τον τύπο ασθενούς για να 

διαμορφωθούν αυτόματα οι συναγερμοί και 
τα εύρη ρυθμίσεων.

6. Επιλέξτε τον τύπο κυκλώματος που θα 
συνδεθεί.

7. Επιλέξτε Έναρξη για να πραγματοποιήσετε 
εκμάθηση του κυκλώματος.

8. Ακολουθήστε τις προτροπές που 
εμφανίζονται στην οθόνη για προσάρτηση 
και δοκιμή του κυκλώματος.

9. Επιλέξτε την απαιτούμενη κατάσταση 
λειτουργίας αερισμού που θέλετε. 
Εμφανίζονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
για αυτή την κατάσταση λειτουργίας.

10. Ελέγξτε και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις 
συναγερμών, όπως απαιτείται.

11. Πατήστε το κουμπί  για να 
ξεκινήσει ο αερισμός.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσαρμογή των παραμέτρων των ρυθμίσεων 
και των ρυθμίσεων συναγερμών, δείτε τις 
ενότητες Προσαρμογή ρυθμίσεων ασθενών 
και Προσαρμογή ρυθμίσεων συναγερμών 
στον κλινικό οδηγό Astral.
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Περιήγηση στα μενού

Παρακθηση  

Κυματομορφές Εμφανίζει τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα της 
πίεσης και της ροής του αεραγωγού του ασθενούς 
σε γράφημα. Το γράφημα ενημερώνεται σε 
πραγματικό χρόνο.

Παρακολούθηση Εμφανίζει όλες τις μετρούμενες παραμέτρους σε 
αριθμητική μορφή.

Τάσεις Εμφανίζει τις τάσεις των διαφόρων παραμέτρων τις 
τελευταίες 30 ημέρες.

 
Ρύθμιση

Προγράμματα*
Βοηθός ρύθμισης*
Κύκλωμα
Ρυθμίσεις Κύριες ρυθμίσεις 

Μη αυτόμ. αναπνοή 
Αναπνοή αναστεναγμού

USB Δεδομένα ασθενούς 
Ρυθμίσεις 
Αναβάθμιση**

Διαμόρφωση 
συσκευής

Συσκευή 
Ημερομηνία / Ώρα 
Μονάδες 
Πρόσβαση ασθενούς

 
Συναγερμοί

Συναγερμοί 1 & 2 Αναπνεόμενος όγκος (Vt) 
Κατά λεπτό αερισμός (Mv) 
Αναπν. ρυθμ.  
Πίεση 
Χαμηλή PEEP 
Διακοπή αερισμού 
Διαρροή 
Μάσ χωρ εξα/Επανεισ

Συναγερμός 3 FiO2 
SpO2 
Παλμός

Αναπν. ρυθμ. Ανταπ. σε άπνοια 
Ανίχν. Άπνοιας

Ένταση ήχου 
συναγερμού

Επίπεδο συναγερμού 
Ελάχιστη ένταση ήχου συναγερμού 
Δοκιμή συναγερμού

Συναγερμός 
αποσύνδεσης

Συναγερμός αποσύνδεσης

 
Πληροφορίες

Συμβάντα Συναγερμοί 
Ρυθμίσεις 
Σύστημα 
Διαγραφή*

Συσκευή Βασικές 
Πλήρεις

Μπαταρία Φορτίστε 
Συντήρηση

* Διατίθεται μόνο σε κλινική κατάσταση λειτουργίας  **Αναβαθμίσεις λογισμικού μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Η 
συσκευή Astral έχει τη δυνατότητα να αναβαθμιστεί με USB stick που περιέχει το κατάλληλο λογισμικό. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για 
περισσότερες πληροφορίες.

  

7



Ενεργοποίηση πρόσθετων προγραμμάτων

Η συσκευή Astral είναι προρυθμισμένη από 
το εργοστάσιο με ένα ενεργό πρόγραμμα. 
Μπορούν να ενεργοποιηθούν πρόσθετα 
προγράμματα.

1. Πρόσβαση σε κλινική κατάσταση 
λειτουργίας.

2. Από το κύριο μενού ρύθμισης, επιλέξτε 
Προγράμ.

3. Ενεργοποιήστε πρόσθετα προγράμματα 
πατώντας το συρόμενο ρυθμιστικό.

Σημείωση: Το τρέχον ενεργό πρόγραμμα 
επισημαίνεται με πορτοκαλί χρώμα και δεν 
μπορεί να απενεργοποιηθεί.

4. Μετονομάστε το πρόγραμμα πατώντας του 
κουμπί Μετονομ.

Στο παράθυρο Μετονομ., μπορείτε να 
επιλέξετε όνομα για το τρέχον ενεργό 
πρόγραμμα από τη λίστα που παρέχεται 
(π.χ., ΗΜΕΡΑ).

Σημείωση: Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα 
επιλεγμένο όνομα πατώντας το κουμπί 
διαγραφής .

5. Όταν επιλεγεί, το όνομα του προγράμματος 
εμφανίζεται στην ετικέτα του προγράμματος 
και στη γραμμή πληροφοριών όταν το 
πρόγραμμα είναι ενεργό.
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Ενεργοποίηση πρόσθετων προγραμμάτων

Η συσκευή Astral είναι προρυθμισμένη από 
το εργοστάσιο με ένα ενεργό πρόγραμμα. 
Μπορούν να ενεργοποιηθούν πρόσθετα 
προγράμματα.

1. Πρόσβαση σε κλινική κατάσταση 
λειτουργίας.

2. Από το κύριο μενού ρύθμισης, επιλέξτε 
Προγράμ.

3. Ενεργοποιήστε πρόσθετα προγράμματα 
πατώντας το συρόμενο ρυθμιστικό.

Σημείωση: Το τρέχον ενεργό πρόγραμμα 
επισημαίνεται με πορτοκαλί χρώμα και δεν 
μπορεί να απενεργοποιηθεί.

4. Μετονομάστε το πρόγραμμα πατώντας του 
κουμπί Μετονομ.

Στο παράθυρο Μετονομ., μπορείτε να 
επιλέξετε όνομα για το τρέχον ενεργό 
πρόγραμμα από τη λίστα που παρέχεται 
(π.χ., ΗΜΕΡΑ).

Σημείωση: Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα 
επιλεγμένο όνομα πατώντας το κουμπί 
διαγραφής .

5. Όταν επιλεγεί, το όνομα του προγράμματος 
εμφανίζεται στην ετικέτα του προγράμματος 
και στη γραμμή πληροφοριών όταν το 
πρόγραμμα είναι ενεργό.

Ενεργοποίηση της κατάστασης λειτουργίας «Μεγάλα κουμπιά»

Η συσκευή Astral προσφέρει μια ενισχυμένη 
δυνατότητα πρόσβασης (κατάσταση 
λειτουργίας «μεγάλων κουμπιών») που παρέχει 
ευκολότερη χρηστικότητα και προσβασιμότητα 
για την έναρξη και τη διακοπή του αερισμού, 
καθώς επίσης και για τη σίγαση συναγερμών.

Η κατάσταση λειτουργίας «μεγάλων 
κουμπιών» μπορεί να ενεργοποιηθεί και 
να απενεργοποιηθεί, όπως απαιτείται, είτε 
σε κλινική κατάσταση λειτουργίας είτε σε 
κατάσταση λειτουργίας ασθενούς.

1. Από το κύριο μενού πατήστε .
2. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόσβαση ασθενούς 

από το μενού Διαμ. συσκευής.
3. Μετακινήστε το συρόμενο ρυθμιστικό των 

«μεγάλων κουμπιών» στη θέση On.

Η δυνατότητα βελτιωμένης πρόσβασής σας 
είναι πλέον ενεργοποιημένη.
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Συναγερμοί
Όταν ενεργοποιείται ένας συναγερμός, η συσκευή Astral παρέχει ηχητικές και οπτικές ειδοποιήσεις, ενώ εμφανίζει ένα 
μήνυμα συναγερμού στην οθόνη συναγερμών στη γραμμή πληροφοριών.

Δείκτης Περιγραφή

1. Οθόνη 
συναγερμού

Εμφανίζει είτε το μήνυμα συναγερμού 
για τον ενεργό συναγερμό υψηλότερης 
προτεραιότητας είτε τον τελευταίο 
συναγερμό που δεν έχετε ακόμη 
μηδενίσει.
Πατήστε την οθόνη συναγερμού για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τον συναγερμό.
Ορισμένες καταστάσεις μπορεί να 
προκαλέσουν πολλαπλούς συναγερμούς. 
Η ένδειξη  υποδεικνύει 
ότι υπάρχουν πολλαπλοί ενεργοί 
συναγερμοί. 
Πατήστε  όταν εμφανιστεί για  
να δείτε όλους τους ενεργούς 
συναγερμούς και να ανταποκριθείτε 
κατάλληλα. Οι συναγερμοί εμφανίζονται 
κατά σειρά προτεραιότητας.

2. Οθόνη  
ενεργών 
συναγερμών

Εμφανίζει όλη την ομάδα των 
ενεργών συναγερμών. Θα εμφανιστεί 
αυτόματα κατά την ενεργοποίηση ενός 
συναγερμού σε κατάσταση λειτουργίας 
ασθενών.

3. Μενού 
πληροφοριών

Ορισμένοι συναγερμοί εκκαθαρίζονται 
αυτόματα. Για να προβάλλετε ένα 
ιστορικό συναγερμών, δείτε το αρχείο 
καταγραφής συναγερμών, μέσω του 
μενού πληροφοριών.

4. Κουμπί σίγασης/
επαναφοράς του 
συναγερμού

Κατάσταση:
καμία λυχνία – κανένας ενεργός 
συναγερμός
σταθερή λυχνία – ενεργός συναγερμός 
(ή συναγερμοί)
λυχνία που αναβοσβήνει –  
ενεργοποιημένη σίγαση συναγερμού.
Αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει επίσης να:
σιγήσετε μια ηχητική ειδοποίηση
μηδενίζει τον συναγερμό που 
εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή (εάν 
επιτρέπεται).

5. Γραμμή 
συναγερμών

Υποδεικνύει την προτεραιότητα του 
συναγερμού που εμφανίζεται στην 
οθόνη συναγερμών.

Προτεραιότητα 
συναγερμών

Γραμμή συναγερμών Ηχητική ειδοποίηση

Υψηλή Κόκκινη λυχνία που 
αναβοσβήνει

10 ήχοι «μπιπ» κάθε 
5 δευτερόλεπτα

Μεσαία Κίτρινη λυχνία που 
αναβοσβήνει

3 ήχοι «μπιπ» κάθε 
15 δευτερόλεπτα

Χαμηλή Σταθερά κίτρινη 2 ήχοι «μπιπ» κάθε 
25 δευτερόλεπτα
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Προσάρτηση υγραντήρα

1. Συνδέστε το ένα τμήμα 
της σωλήνωσης αέρα στην 
εισπνευστική θύρα της συσκευής.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο της 
σωλήνωσης αέρα στη θύρα 
εισόδου του υγραντήρα.

3. Συνδέστε το κύκλωμα ασθενούς 
στη θύρα εξόδου του υγραντήρα.

Προσάρτηση ενός εναλλάκτη  
θερμότητας-υγρασίας (HME)

Ένας HME μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με τη συσκευή Astral με κύκλωμα 
με δύο σκέλη ή με κύκλωμα με ένα 
σκέλος και ενσωματωμένη βαλβίδα.

Τοποθετήστε έναν HME μεταξύ του 
άκρου του κυκλώματος που συνδέεται 
στον ασθενή και της διασύνδεσης 
ασθενούς.

Μη συνδέετε διασυνδέσεις ασθενούς 
πριν από την πραγματοποίηση 
της λειτουργίας εκμάθησης του 
κυκλώματος.

Σύνδεση αντιβακτηριακού φίλτρου

1. Εφαρμόστε το αντιβακτηριακό 
φίλτρο στην εισπνευστική θύρα της 
συσκευής.

2. Συνδέστε τη σωλήνωση αέρα στην 
άλλη πλευρά του φίλτρου.

3. Εκτελέστε τη λειτουργία εκμάθησης 
κυκλώματος.

4. Συνδέστε τη διασύνδεση ασθενούς 
στο ελεύθερο άκρο της σωλήνωσης 
αέρα.

Για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά 
με τη σύνδεση παρελκομένων του 
κυκλώματος ασθενούς, δείτε την 
ενότητα Παρελκόμενα στον κλινικό 
οδηγό Astral.

Για πλήρη κατάλογο των παρελκομένων, μεταβείτε στα παρελκόμενα αερισμού, στον οδηγό παρελκομένων 
αερισμού στην ιστοσελίδα www.resmed.com. Αν δεν έχετε πρόσβαση στο Internet, παρακαλείστε να 
επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο της ResMed.

To patientΠρος τον 
ασθενή
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