Guia de configuração rápida
Português

Leia o manual do utilizador ou o manual clínico/ manual clínico do Astral™ 10 na íntegra antes de utilizar.

O dispositivo Astral
1. Porta do adaptador
Pode adaptar-se ao
adaptador de ramo único,
ao adaptador de ramo único
com fuga ou ao adaptador
de ramo duplo (apenas
Astral 150)
2. Pega
3. Porta inspiratória
(para o paciente)
4. Conector Ethernet
(apenas para utilização em
reparação)
5. Conector USB (destinandose a transferência para
o ResScan e ligação de
acessórios aprovados)
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6. Mini conector USB para o
Módulo de Conectividade
ResMed (RCM) ou
Hospital de Módulos de
Conectividade ResMed
(RCMH)
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7. Entrada de corrente CC
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8. Botão de pressão ligar/
desligar
9. Conector do sensor de SpO2
10. Conector de cinco pinos
para o controlo remoto
11. Entrada de oxigénio
de baixo fluxo
(até 30 l/min)
12. Entrada de ar
(completa com filtro
hipoalergénico)
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Nota: Alguns acessórios
podem não estar disponíveis
em todas as regiões.
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A interface do dispositivo Astral
1. Ecrã táctil
2. Indicadores da fonte de alimentação
CA (fonte de
alimentação da rede
eléctrica)
DC (bateria externa,
adaptador para
acessórios de
automóvel, ou ResMed
Power Station II)
Bateria interna
3. Indicador ligar/desligar terapia
Dispositivo pronto
Verde fixo quando o
dispositivo está ligado mas
não está a ventilar.
Dispositivo a ventilar
Pisca a azul quando o
dispositivo está a ventilar
e a definição LED de
ventilação está ‘LIGADA’.
De contrário, está
‘DESLIGADA’.
4. Botão silenciar/redefinir alarme
Acende quando é accionado um
alarme e pisca quando o som de
alarme está silenciado.
5. Barra de alarme

Ecrã táctil
1. Botão de acesso ao modo Clínico
Bloqueado
2.

Desbloqueado

O botão da respiração
manual só é apresentado se estiver
activado

3. Barra informativa
4. Indicador de bateria interna

5.

Botão Bloquear ecrã táctil

6. Barra de menus
7. Barra inferior
8.

Botão Iniciar a ventilação
Botão Parar a ventilação

9. Ecrã principal
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10. Submenus
11. Barra de pressão

Circuitos do paciente
O dispositivo Astral tem capacidade para circuitos de ramo único e duplo ramo mediante a utilização de
adaptadores de circuito interpermutáveis.
Os circuitos respiratórios podem ter 10, 15 ou 22 mm de diâmetro. Para os componentes de circuito do
doente e acessórios compatíveis, consultar www.resmed.com/astral/circuits.
Existem três adaptadores de circuito:
Adaptador

Para utilizar com

1. Circuito de
ramo único
com fuga

Circuito de ramo único com fuga
intencional

2. Ramo único

Circuito de ramo único com válvula
expiratória (válvula expiratória
integrada no circuito)

3. Duplo ramo
(apenas Astral
150)

Circuito de ramo duplo (válvula
expiratória integrada no adaptador)
OU circuito de ramo único com fuga
intencional

ou circuito da peça bucal

ou circuito da peça bucal

Encaixe do adaptador de circuito
Antes de ligar o circuito do paciente, é necessário encaixar o adaptador específico para esse tipo de
circuito.
Para encaixar o adaptador:
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1. Vire o dispositivo ao contrário e
coloque-o sobre uma superfície
macia (para proteger o ecrã
LCD).
2. Prima e mantenha premido o
botão de ejecção. Puxe a tampa
para fora, na sua direcção.
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3. Retire o adaptador para fora do
receptáculo.
4. Substitua pelo novo adaptador,
certificando-se de que fica
firmemente encaixado no
receptáculo.
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5. Ponha a tampa sobre a caixa,
certificando-se de que as calhas
do dispositivo e da tampa ficam
alinhadas. Faça deslizar a rampa
novamente para a posição
correcta até ouvir um estalido
do fecho.
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Configuração do circuito
Para obter todos os pormenores sobre a configuração do circuito, consulte a secção Montagem de
circuitos do paciente no Manual clínico do dispositivo Astral.

Circuito de ramo único com fuga intencional
ou circuito da peça bucal

Circuito de ramo único com válvula
expiratória utilizando o circuito proprietário
da ResMed

Circuito de ramo único com válvula
expiratória utilizando circuito padrão

Circuito de ramo duplo (Astral 150 apenas)
ou circuito de ramo único com fuga
intencional e circuito de peça bucal

Para o paciente

Execute a função Reconh circuito
Não ligue as interfaces dos pacientes antes de
efectuar o Reconh Circuito.
1. No menu principal Configuração, seleccione o
submenu Circuito.
2. Prima Início e siga as indicações do ecrã.

4

É apresentado um ecrã de resultados quando o
Reconhecimento de Circuito ficar concluído. São
fornecidos códigos de erro se o Reconhecimento
de Circuito falhar, que podem ser encontrados
no Guia Clínico para ajuda na Resolução de
Problemas. Os resultados de testes anteriores
podem ser acedidos seleccionando o botão
Resultados no sub-menu Circuito.

Ligação do dispositivo
Para ligar o dispositivo, prima o botão ligar/
na parte traseira
desligar verde existente
do dispositivo. O dispositivo irá realizar uma
verificação do sistema.
Quando conclui a verificação do sistema, é
apresentado o ecrã Inicial do paciente e o
programa activo.
Caso sejam apresentados mais do que um
programa, o programa activo é realçado a laranja.
Nota: As configurações utilizadas no programa
activo serão utilizadas quando a ventilação for
iniciada.

Acesso ao modo Clínico
Para aceder ao modo Clínico:
O acesso ao modo Clínico pode ser feito a partir
de qualquer ecrã, quer o dispositivo Astral esteja
ou não a ventilar.
1. No ecrã Inicial do paciente, prima
e mantenha premido
3 segundos.

durante

2. Seleccione 20 minutos ou Ilimitado.
O cadeado está aberto e é apresentado o
ecrã de configurações principais.

Para sair do modo Clínico:
1. Prima
. É apresentado o ecrã Sair do
modo clínico.
2. Prima Confirmar. O cadeado está fechado e
é apresentado o ecrã Inicial do paciente.
Nota: Se não fizer uma selecção no prazo de 7
segundos, o dispositivo regressa ao ecrã anterior.

5

Utilização do Assistente de configuração
Para configurar rapidamente o dispositivo
Astral e iniciar a ventilação de um
novo paciente, utilize o Assistente de
configuração.
1. Aceda ao modo Clínico.
2. Na barra de menus, prima

.

3. Seleccione Assist. configur. e prima
Início.
4. É apresentada uma mensagem de aviso.
Seleccione Continuar.
5. Seleccione o tipo de paciente para
configurar automaticamente os intervalos
dos alarmes e das definições.
6. Seleccione o tipo de circuito a ser ligado.
7. Seleccione Início para executar a função
Reconhecimento Circuito.
8. Siga as indicações no ecrã para ligar e
testar o circuito.
9. Seleccione o modo de ventilação
necessário. São apresentadas as
predefinições para esse modo.
10. Reveja e ajuste as configurações de
alarmes, conforme necessário.
11. Prima
ventilação.

para iniciar a

Para obter mais informações sobre o ajuste
dos parâmetros e das configurações de
alarme, consulte as secções Ajuste das
configurações do paciente e Ajuste das
configurações de alarme no Guia Clínico
Astral.
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Navegar nos menus
Formas de
curva

Apresenta os últimos 15 segundos da
pressão das vias aéreas do paciente e do
fluxo num gráfico. O gráfico é actualizado
em tempo real.

Monitorização

Apresenta todos os parâmetros medidos
sob a forma numérica.
Apresenta as tendências dos vários
parâmetros para os últimos 30 dias.

Monitor

Tendências

Configuração

Alarmes

Informações

Programas*
Assist. configur.*
Circuito
Configurações Configurações principais
Respiração manual
Respiração com suspiro
USB
Dados do paciente
Configurações
Upgrade**
Config. do
Dispositivo
dispositivo
Hora/Data
Unidades
Acesso do paciente
Alarmes 1 & 2 Volume corrente (Vt)
Ventilação por minuto (Vm)
Frequência respiratória
Pressão
PEEP baixa
Paragem da ventilação
Fuga
Máscara NV / Reinalação
Alarmes 3
FiO2
SpO2
Pulso
Resposta
Resposta apneia
apneia
Detecção de apneia
Volume do
Nível do alarme
Alarme
Volume do alarme mínimo
Teste do alarme
Alarme de
Alarme de desconexão
desconexão
Eventos
Alarmes
Configurações
Sistema
Eliminar*
Dispositivo
Básico
Avançado
Bateria
Cargas
Manutenção

* Disponível apenas em modo Clínico. **Os upgrades do software só podem ser realizados por um representante de manutenção
autorizado. Astral tem a capacidade de ser actualizado com uma pen USB que contenha o software apropriado. Contacte o seu agente
autorizado para mais informações.
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Activar programas adicionais
O dispositivo Astral vem predefinido
de fábrica com um programa activo. É
possível activar outros programas.
1. Aceda ao modo Clínico.
2. No menu principal Configuração,
seleccione Programas.
3. Active programas adicionais, premindo a
barra deslizante.
Nota: O programa actualmente activo
aparece realçado a laranja e não pode ser
desactivado.
4. Dê um outro nome ao programa premindo
o botão Renomear.
Dentro da janela Renomear, é possível
escolher um nome para o programa
activo actual a partir da lista fornecida (por
exemplo, DIA).
Nota: Um nome seleccionado pode ser
removido premindo o botão eliminar
.
5. Quando seleccionado, o nome do
programa é mostrado na etiqueta do
programa e na barra de informações
quando esse programa está activo.

8

Activar o modo ‘Botões grandes’
O dispositivo Astral oferece uma
funcionalidade de acesso melhorada
(Modo de “Botões grandes”) para facilitar
a utilização e a acessibilidade para iniciar
e parar a ventilação, bem como Silenciar
alarme.
O modo “Botões grandes” pode ser
activado e desactivado conforme
necessário no modo Clínico ou Paciente.
1. No menu Principal, prima

.

2. Seleccione o separador Acesso do
Paciente a partir do menu Config. do
Dispositivo.
3. Mover a barra deslizante Botões grandes
para Ligado.
A sua funcionalidade de acesso
melhorado já está activada.
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Alarmes
Quando um alarme é activado, o dispositivo Astral emite alertas sonoros e visuais e apresenta uma mensagem
de alarme na Visualização de alarmes na barra informativa.
Indicador

Descrição

1. Visualização
de alarmes

Apresenta a mensagem de alarme
para o alarme activo de prioridade
mais elevada ou o último alarme
que ainda não foi redefinido.
Prima o visor Alarme para mais
informações sobre o alarme.
Algumas condições podem resultar
indica
em múltiplos alarmes.
que existem múltiplos alarmes
activos.
quando mostrado
Prima
para ver todos os alarmes activos
e responder adequadamente. Os
alarmes são apresentados por
ordem de prioridade.

Prioridade
do alarme

Barra de alarme

Alta

Luz vermelha a piscar 10 avisos sonoros a
cada 5 segundos

Média

Luz amarela a piscar

3 avisos sonoros a
cada 15 segundos

Baixa

Luz amarela fixa

2 avisos sonoros a
cada 25 segundos

2. Ecrã
Alarmes
activos

Apresenta o conjunto de
alarmes completo. É visualizado
automaticamente aquando da
activação de um alarme no modo
Paciente..

3. Menu
informativo

Alguns alarmes desaparecem
automaticamente. Para visualizar o
histórico de alarmes, veja o registo
de alarmes no menu informativo.

4. Botão
silenciar/
redefinir
alarme

Estado:

Alerta sonoro

•

sem luz — nenhum alarme
activo

•

luz fixa — alarme(s)
activo(s)

•

luz a piscar —
silenciamento de alarmes
ligado.

Este botão permite-lhe:

5. Barra de
alarme
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•

silenciar o alerta sonoro;

•

redefinir o alarme actualmente
apresentado (se permitido).

Indica a prioridade do alarme na
Visualização de alarmes.

Ligação de um humidificador
1. Ligue uma extremidade da
tubagem de ar à porta inspiratória
do dispositivo.
2. Ligue a outra extremidade da
tubagem de ar à porta de entrada
do humidificador.
3. Ligue o circuito do paciente à
porta de saída do humidificador.

Ligação de um permutador de calor e
humidade (HME)
Um HME pode ser utilizado com o
dispositivo Astral com um circuito de
ramo duplo ou circuito de ramo único
com válvula integrada.
Coloque o HME entre a porta do
circuito do paciente e a interface do
paciente.

To
patient
Para
o

Não ligue as interfaces dos pacientes
antes de efectuar o Reconh Circuito.

paciente

Ligação de um filtro antibacteriano
1. Encaixe o filtro antibacteriano na
porta inspiratória do dispositivo.
2. Ligue a tubagem de ar ao outro
lado do filtro.
3. Ligue a interface do paciente à
extremidade livre da tubagem
de ar.
4. Execute a função Reconhecer
circuito.
Para obter todos os pormenores
sobre a fixação dos acessórios
do circuito, consulte a secção
Acessórios no Guia clínico Astral.

Para obter uma lista completa de acessórios, consulte o guia de acessórios de ventilação em
www.resmed.com. Se não tiver acesso à Internet, queira contactar o seu representante da ResMed.
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ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista NSW 2153 Australia

Consulte ResMed.com para conhecer outras localizações da ResMed a nível mundial. Astral é uma marca comercial e/
ou uma marca comercial registada do grupo de empresas ResMed. Para informações de patentes e outras informações
relativas a propriedade intelectual, consulte ResMed.com/ip. © 2018 ResMed Ltd. 278108/3 2018-07
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