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Kullanım öncesinde tüm Astral™ Kullanıcı Kılavuzu veya Klinik Kılavuzu okuyun.

Astral cihazı
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1. Adaptör portu 
Tek uzantılı adaptör, tek 
uzantılı kaçak adaptörü 
veya çift uzantılı adaptör 
yerleştirilebilir  
(sadece Astral 150)

2. Sap
3. İnspiratuar port (hastaya)
4. Ethernet konektörü  

(sadece servis kullanımı)
5. USB konektörü  

(ResScan’e indirme ve 
onaylanmış aksesuarların 
bağlanması için)

6. ResMed Bağlantı Modülü 
(RCM) veya ResMed 
Hastane İçin Bağlantı 
Modülü (RCMH) İçin Mini 
USB konektörü

7. DC güç girişi
8. Cihaz açma/kapama 

düğmesi
9. SpO2 Sensörü konektörü
10. Uzak alarm beş pinli 

konektörü
11. Düşük akış oksijen girişi  

(30 L/dk’ya kadar)
12. Hava girişi  

(hipoalerjenik filtre ile 
komple)

Not: Bazı aksesuarlar tüm 
bölgelerde bulunmayabilir.
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Astral cihazı arayüzü

1. Dokunmatik ekran
2. Güç kaynağı göstergeleri

AC (ana şebeke güç 
besleme)
DC (harici batarya, araba 
aksesuar adaptörü veya 
ResMed Power Station II 
(Güç İstasyonu))
Dahili batarya

3. Tedavi açık/kapalı gösterges

Cihaz hazır
Cihaz açıldığında ama 
ventilasyon yapmadığında 
sabit yeşil görüntü.
Cihaz ventilasyon yapıyor
Cihaz ventilasyon yaptığında 
ve Ventilasyon LED ayarı 
‘AÇIK’ olduğunda mavi yanıp 
söner. Aksi halde ‘KAPALI’ 
durumdadır.

4. Alarm sessiz/sıfırla düğmesi 
Bir alarm tetiklendiğinde yanar 
ve ses sessiz hale getirildiğinde 
yanıp söner.

5. Alarm çubuğu

Dokunmatik ekran

  

1. Klinik mod erişim düğmesi 
 Kilitli  Kilitsiz

2. Manuel nefes 
düğmesi sadece 
etkinleştirilmişse 
gösterilir

3. Bilgi çubuğu
4. Dahili batarya göstergesi  

5. Dokunmatik ekranı kilitle 
düğmesi

6. Menü çubuğu
7. Alt çubuk
8. Ventilasyonu 

başlatma düğmesi 
Ventilasyonu 
durdurma düğmesi

9. Ana ekran
10. Alt menüler
11. Basınç çubuğu 2



Hasta devreleri
Astral cihazı değiştirilebilir devre adaptörleri kullanımıyla tek ve çift uzantılı devreleri destekler.  
Solunum devrelerinin çapı 10, 15 veya 22 mm olabilir. Önerilen hasta devresi bileşenleri ve uyumlu 
aksesuarlar için aşağıdaki adrese bakın: www.resmed.com/astral/circuits.

Üç devre adaptörü vardır:

Adaptör Şununla kullanım için:

1. Tek uzantılı 
kaçak

Bilinçli Kaçaklı tek uzantılı devre  

veya Ağızlık devresi

2. Tek uzantılı Ekspiratuar valfli tek uzantılı 
devre (ekspiratuar valf devreye 
entegredir)

3. Çift uzantılı 
(sadece 
Astral 150)

Çift uzantılı devre (ekspirasyon 
valfi adaptöre entegredir) VEYA 
bilinçli kaçaklı tek uzantılı devre 

veya Ağızlık devresi

Devre adaptörünün takılması
Hasta devresini bağlamadan önce gerekli devre tipine spesifik adaptör takılmalıdır.

Adaptörü yerleştirmek için:
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1. Cihaz ters çevirin ve yumuşak 
bir yüzeye koyun (LCD ekranı 
korumak için).

2. Çıkar düğmesine basın ve 
tutun. Kapağı kendinize doğru 
dışarıya çekin.

3. Adaptörü soketten çıkarın.
4. Yeni adaptörü sokete sıkıca 

oturduğundan emin olarak 
yerleştirin.

5. Muhafaza kapağını yerleştirip 
cihaz ve kapak üzerindeki 
kanalların hizalandığından 
emin olun. Kapağı sürgü 
kilitleninceye kadar yerine 
kaydırın.
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Devreyi kurma
Devreyi kurmanın tüm ayrıntıları için Astral Klinik Kılavuzu içinde Hasta devrelerini kurma kısmına 
bakınız.  

Bilinçli kaçaklı tek uzantılı devre veya Ağızlık 
devresi

ResMed şirkete özel devresini kullanan 
ekspiratuar valfli tek uzantılı devre  

Standart devre kullanan ekspiratuar valfli tek 
uzantılı devre

Çift uzantılı devre (sadece Astral 150) veya 
bilinçli kaçaklı tek uzantılı devre ve Ağızlık 
devresi

Hastaya

Devre Öğrenme yapma

Devre Öğrenme işlevini gerçekleştirmeden 
önce hasta arayüzlerini bağlamayın.

1. Kurulum menüsünden Devre alt menüsünü 
seçin.

2. Başlat kısmına basın ve ekrandaki 
komutları izleyin.

Devre Öğrenme tamamladıktan sonra bir 
Sonuçlar ekranı gösterilir. Devre Öğrenme 
başarısız olursa hata kodları sunulur ve sorun 
gidermeye yardım için bunların anlamları 
Klinik Kılavuzda bulunmaktadır. Önceki test 
sonuçlarına, Devre alt menüsünde Sonuçlar 
düğmesi seçilerek erişilebilir.
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Cihazın gücünü açma

Cihazı açmak için cihaz arkasındaki yeşil 
güç açma/kapama anahtarına  basmanız 
yeterlidir. Cihaz bir sistem kontrolü yapacaktır. 

Sistem kontrolü tamamlandığında Hasta Ana 
ekranı ve aktif program gösterilir.

Birden fazla program gösterilirse aktif program 
turuncu vurgulanacaktır.

Not: Aktif programda konfigüre edilen ayarlar 
ventilasyon başladığında kullanılır.

Klinik Moda Erişme

Klinik moda erişmek için:
Klinik moda Astral cihazı ventilasyon yapıyor 
olsun veya olmasın herhangi bir ekrandan 
erişilebilir.

1. Hasta ana ekranından  kısmına basıp  
3 saniye basılı tutun.

2. 20 dakika veya Sınırsız seçin.  
Kilit açılır ve Ana Ayarlar ekranı gösterilir. 

Klinik moddan çıkmak için:
1.  kısmına basın. Klinik Moddan Çık 

ekranı gösterilir.
2. Doğrula kısmına basın. Kilit kilitlenir ve 

Hasta Ana ekranı gösterilir.

Not: 7 saniye içinde bir seçim yapmazsanız 
cihaz önceki ekrana döner.
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Kurulum Asistanını Kullanma

Yeni bir hasta için Astral cihazını hızlı bir 
şekilde kurmak ve ventilasyonu başlatmak 
üzere Kurulum Asistanını kullanın. 

1. Klinik moda erişin.
2. Menü çubuğundan  kısmına basın.
3. Kurulum Asistanı seçin ve Başlat 

kısmına basın. 
4. Bir uyarı mesajı görüntülenir. Devam 

kısmına basın.
5. Alarm ve ayar aralıklarını otomatik olarak 

konfigüre etmek için hasta tipini seçin.
6. Bağlanacak devre tipini seçin.
7. Devre Öğren çalıştırmak için Başlat 

seçin.
8. Devreyi takmak ve test etmek için 

ekrandaki komutları izleyin.
9. Gerekli Ventilasyon modunuzu seçin. 

Mod için varsayılan ayarlar gösterilir.
10. Ayarları gerektiği şekilde gözden geçirin 

ve ayarlayın.
11. Ventilasyonu başlatmak için 

 kısmına basın.

Ayar parametrelerini ve alarm ayarlarını 
ayarlamakla ilgili daha fazla bilgi için 
Astral Klinik Kılavuzunda Hasta ayarlarını 
ayarlama ve Alarm ayarlarını ayarlama 
kısımlarına bakınız.
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Menülerde navigasyon

İzleme 

Dalga 
Formları

Son 15 saniyelik hasta havayolu 
basıncını ve akımını bir grafikte 
gösterir. Grafik gerçek zamanlı olarak 
güncellenir.

İzleme Tüm ölçülen parametreleri sayısal 
şekilde gösterir.

Trendler Çeşitli parametrelerin son 30 gündeki 
trendini gösterir.

 
Kurulum

Programlar*

Kurulum Asistanı*

Devre

Ayarlar Ana Ayarlar 
Manuel Nefes 
İç çekme nefesi

USB Hasta Verileri 
Ayarlar 
Yükseltme**

Cihaz Konfig. Cihaz 
Tarih / Zaman 
Birimler 
Hasta erişimi

 
Alarmlar

Alarm 1 ve 2 Tidal Hacim (Vt) 
Dakika Ventilasyonu (Mv) 
Solunum Hızı  
Basınç 
Düşük PEEP 
Ventilasyon Durdur 
Kaçak 
Ventsz maske / Tekrar solunum

Alarm 3 FiO2 
SpO2 
Nabiz

Apne Cevabı Apne Cevabı 
Apne Saptama

Alarm Ses 
Yüksekliği

Alarm Seviyesi 
Minimum Alarm Sesi Yüksekliği 
Alarm Testi

Ayrılma Alarmı Ayrılma Alarmı

 
Bilgi

Olaylar Alarmlar 
Ayarlar 
Sistem 
Sil*

Cihaz Temel 
İleri

Batarya Bakım  
Şarj

* Sadece Klinik modda bulunmaktadır.  **Yazılım yükseltmeleri sadece yetkili bir servis temsilcisi tarafından yapılabilir. Astral’in uygun yazılımı 
içeren USB bellek yoluyla yükseltilebilme özelliği vardır. Lütfen daha fazla bilgi için yetkili temsilcinizle irtibat kurun.
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Ek Programları etkinleştirme

Astral cihazı bir aktif programla fabrikada 
önceden ayarlanmış olarak gelir. Ek 
programlar etkinleştirilebilir.

1. Klinik moduna erişin.
2. Kurulum ana menüsünden Programlar’ı 

seçin.
3. Kaydırıcıya basarak ek programları 

etkinleştirin.

Not: Halen aktif program turuncu olarak 
vurgulanır ve devre dışı bırakılamaz.

4. Programın adını İsim Değiştir 
düğmesine basarak değiştirin.

İsim Değiştir penceresinde mevcut aktif 
program için sağlanan listeden bir isim 
(örn., GÜNDÜZ) seçilebilir.

Not: Seçilen bir isim sil düğmesine  
basılarak silinebilir.

5. Seçildiğinde program adı program 
etiketinde ve o program aktif olduğunda 
bilgi çubuğunda gösterilir.
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Ek Programları etkinleştirme

Astral cihazı bir aktif programla fabrikada 
önceden ayarlanmış olarak gelir. Ek 
programlar etkinleştirilebilir.

1. Klinik moduna erişin.
2. Kurulum ana menüsünden Programlar’ı 

seçin.
3. Kaydırıcıya basarak ek programları 

etkinleştirin.

Not: Halen aktif program turuncu olarak 
vurgulanır ve devre dışı bırakılamaz.

4. Programın adını İsim Değiştir 
düğmesine basarak değiştirin.

İsim Değiştir penceresinde mevcut aktif 
program için sağlanan listeden bir isim 
(örn., GÜNDÜZ) seçilebilir.

Not: Seçilen bir isim sil düğmesine  
basılarak silinebilir.

5. Seçildiğinde program adı program 
etiketinde ve o program aktif olduğunda 
bilgi çubuğunda gösterilir.

‘Büyük düğmeler’ modunu etkinleştirme

Astral cihazı Alarmı sessiz hale getirme ve 
ayrıca ventilasyonu başlatma ve durdurma 
açısından daha kolay kullanılabilirlik ve 
erişilebilirlik sağlamak üzere bir gelişmiş 
erişim özelliğine (‘Büyük düğmeler’ modu) 
sahiptir.
‘Büyük düğmeler’ modu Klinik veya Hasta 
modunda gerektiği şekilde açılabilir ve 
kapatılabilir.

1. Ana menüden  kısmına basın. 

2. Cihaz Konfig. menüsünden Hasta 
Erişimi sekmesini seçin.

3. Büyük düğmeler kaydırıcısını Açık 
durumuna getirin.

Geliştirilmiş erişim özelliğiniz artık 
etkindir.
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Alarmlar
Bir alarm aktive edildiğinde Astral cihazı hem sesli hem görsel uyarılar sağlar ve Bilgi çubuğunun Alarm 
ekranında bir alarm mesajı gösterir.

 

Gösterge Açıklama

1. Alarm 
ekranı

En yüksek öncelikli aktif alarm 
veya henüz sıfırlanmamış son 
alarm için alarm mesajı gösterir.
Ek alarm bilgisi için Alarm 
ekranına basınız.
Bazı durumlar birden fazla 
alarmla sonuçlanabilir. 

 birden fazla aktif alarm 
olduğuna işaret eder. 
Tüm aktif alarmları görmek ve 
uygun şekilde cevap vermek için 
gösterildiğinde  kısmına 
basın. Alarmlar öncelik sırasıyla 
gösterilir.

2. Aktif 
Alarmlar 
ekranı

Aktif alarmların tam setini 
gösterir. Hasta modunda bir 
alarmın aktive olmasının 
ardından otomatik olarak 
görüntülenir.

3. Bilgi 
menüsü

Bazı alarmlar otomatik olarak 
silinir. Alarm geçmişini görmek 
için Bilgi menüsü yoluyla alarm 
günlüğüne bakın.

4. Alarm 
sessiz/
sıfırla 
düğmesi

Durum:
• ışık yok – aktif alarm yok
• sabit ışık – aktif alarm(lar)
• yanıp sönen ışık – alarm 

sessiz açık.
Bu düğme şunları yapmanızı 
mümkün kılar:

• sesli ikazı sessiz hale 
getirme 

• halen gösterilen alarmı 
sıfırlama (izin verilirse).

5. Alarm 
çubuğu

Alarm ekranındaki alarmın 
önceliğine işaret eder.

Alarm önceliği Alarm çubuğu Duyulabilir ikaz

Yüksek Kırmızı yanıp sönen 
ışık

5 saniyede bir 
10 bip

Orta Sarı yanıp sönen 
ışık

15 saniyede bir 
3 bip

Düşük Sarı sürekli 25 saniyede bir 
2 bip
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Bir nemlendirici takılması

1. Cihazın inspiratuar portuna bir 
hava hortumu takın.

2. Hava hortumunun diğer ucunu 
nemlendiricinin giriş portuna 
takın.

3. Hasta devresini nemlendirici 
üzerindeki çıkış portuna takın.

Isı Nem Değiştirici (HME) Takılması

Bir HME entegre valfli tek uzantılı 
devresi veya çift uzantılı devresi 
olan Astral cihazıyla kullanılabilir.

HME’yi devre hasta ucu ile hasta 
arayüzü arasına koyun.

Devre Öğrenme işlevini 
gerçekleştirmeden önce hasta 
arayüzlerini bağlamayın

Bir antibakteriyel filtre takılması

1. Antibakteriyel filtreyi cihazın 
inspiratuar portuna takın.

2. Hava hortumunu filtrenin diğer 
tarafına takın.

3. Devre Öğren işlevini yapın.
4. Hasta arayüzünü hava 

hortumunun serbest ucuna 
takın.

Hasta devresi aksesuarlarını 
takmanın tüm ayrıntıları için Astral 
Klinik Kılavuzunda Aksesuarlar 
kısmına bakınız.

Tam bir aksesuar listesi için www.resmed.com adresindeki Ventilasyon aksesuarları kılavuzuna 
bakınız. İnternet erişiminiz yoksa lütfen ResMed temsilcinizle irtibat kurun.

HastayaTo patient
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