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Įvadas 
„Astral“ prietaisas mechaniškai ventiliuoja tiek nuo ventiliacijos priklausomus, 
tiek-nepriklausomus pacientus. Jis tiekia slėgio ir tūrio ventiliaciją per kontūrą su vožtuvu arba 
nuotėkio kontūrą ir yra suderinamas su įvairiais priedais, skirtais konkretiems naudojimo 
atvejams. 

Šiame vadove pateikta informacija taikoma tiek „Astral 100“, tiek „Astral 150“ prietaisams. Jei 
informacija taikoma tik vienam iš šių prietaisų, nurodomas tas prietaisas. 

Pastaba. Jūsų prietaise kai kurių funkcijų gali nebūti. 

Naudotojo vadovas skirtas pacientams arba slaugytojams, jame taip pat pateikiamas įvadinis 
turinys sveikatos priežiūros specialistams (klinikiniams naudotojams).  Naudotojo vadove yra tik 
dalis klinikiniame vadove pateiktos informacijos. 
 

 ĮSPĖJIMAS 

• Prieš naudodami „Astral“ prietaisą, perskaitykite visą vadovą. 

• „Astral“ prietaisą naudokite tik pagal savo gydytojo arba kito sveikatos priežiūros 
specialisto nurodymus. 

• Naudokite „Astral“ prietaisą tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove. Šiame 
vadove pateikti patarimai nepakeičia gydančio gydytojo nurodymų. 

• „Astral“ prietaisą įrenkite ir konfigūruokite pagal šiame vadove pateiktas instrukcijas.  
 
 

Naudojimo indikacijos 
„Astral“ 100 / 150 tiekia nepertraukiamąjį arba pertraukiamąjį ventiliacijos palaikymą 
pacientams, sveriantiems daugiau nei 5 kg, kuriems reikalinga mechaninė ventiliacija. „Astral“ 
prietaisas skirtas naudoti namuose, įstaigoje / ligoninėje invazinei ir neinvazinei ventiliacijai, taip 
pat kai reikia pernešti iš vienos vietos į kitą. 

 PERSPĖJIMAS 

„Astral“ prietaisas neskirtas naudoti kaip skubios pagalbos ventiliatorius gabenimo metu. 
 
 

Klinikinė nauda 
Klinikinė neinvazinės mechaninės ventiliacijos nauda ūmiais atvejais gali būti: mirčių skaičiaus 
ligoninėje sumažėjimas, endotrachėjinės intubacijos sumažėjimas, trumpesnis gulėjimo 
intensyviosios terapijos skyriuje (ITS) laikas, nepavykusio atpratinimo nuo ventiliacijos ar 
nepavykusios ekstubacijos ir su ventiliacija susijusios pneumonijos atvejų sumažėjimas bei 
fiziologinių parametrų (pvz., kraujo dujų ir kvėpavimo darbo) pagerėjimas. 

Klinikinė neinvazinės mechaninės ventiliacijos nauda lėtiniais atvejais gali būti: bendro 
išgyvenamumo pagerėjimas, dienos simptomų (pvz., mieguistumo ir nuovargio) sumažėjimas, 
fiziologinių parametrų (pvz., kraujo dujų ir plaučių funkcijos) pagerėjimas, su sveikata susijusios 
gyvenimo kokybės ir miego kokybės pagerėjimas, hospitalizavimo ir dusulio sumažėjimas. 
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Klinikinė invazinės mechaninės ventiliacijos nauda yra gyvybės palaikymas arba ją galima 
naudoti kaip neinvazinės mechaninės ventiliacijos alternatyvą, kai neinvazinė mechaninė 
ventiliacija kontraindikuotina. 
 

Numatoma pacientų populiacija / medicininės sąlygos 
Numatoma pacientų populiacija, naudojant „Astral“ prietaisus, yra pacientai, kuriems reikalinga 
mechaninė ventiliacija. Mechaninė ventiliacija indikuotina, kai pacientas negali pasiekti tinkamo 
ventiliacijos lygio, kad būtų išlaikyta tinkama dujų apykaita ir rūgščių bei bazių pusiausvyra. 
Mechaninė ventiliacija gali būti naudojama tiek ūmiais, tiek lėtiniais atvejais ir gali būti 
naudojama kaip invazinė arba neinvazinė pacientams, kurie gali būti nepriklausomi arba yra 
priklausomi nuo ventiliacijos.  

Ūmūs atvejai, kai pacientams reikalinga mechaninė ventiliacija, gali būti: 

• Ūminis kvėpavimo nepakankamumas 

• Lėtinių kvėpavimo sutrikimų paūmėjimas  

• Koma 

• Nervų ir raumenų ligos 

Lėtiniai atvejai, kai pacientams reikalinga mechaninė ventiliacija, gali būti:  

• Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas 

• Kai pacientai, pasveikę nuo ūminių ligų ir ūminio kvėpavimo nepakankamumo, nereaguoja į 
pakartotinius bandymus atjungti nuo ventiliatoriaus. 

• Lėtinėmis ligomis sergantys pacientai, kuriems mechaninė ventiliacija reikalinga tik dalį 
dienos, bet kurie gali savarankiškai palaikyti spontaninę ventiliaciją kelias valandas per dieną. 

• Pacientai, kuriems reikalinga nuolatinė ventiliatoriaus pagalba gyvybei palaikyti. 
 

Kontraindikacijos 
„Astral“ prietaisas kontraindikuojamas pacientams su tokiais jau esamais sveikatos sutrikimais: 

• pneumotoraksas arba pneumomediastinumas; 

• patologiškai žemas kraujospūdis, ypač jei jis susijęs su kraujo tūrio sumažėjimu; 

• stuburo smegenų skysčio ištekėjimas, neseniai atlikta kaukolės operacija arba trauma; 

• sunki buliozinė plaučių emfizema; 

• dehidratacija. 
 

 ĮSPĖJIMAS 

Naudojant invazinę sąsają, „AutoEPAP“ naudoti draudžiama. 
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Nepageidaujamas poveikis 
Gydytojui praneškite apie neįprastą skausmą krūtinės srityje, stiprų galvos skausmą arba 
sustiprėjusį dusulį. Naudojant prietaisą gali pasireikšti toks šalutinis poveikis: 

• nosies, burnos arba gerklės gleivinės sausėjimas; 

• kraujavimas iš nosies; 

• vidurių pūtimas; 

• diskomfortas ausyse arba ančiuose; 

• akių dirginimas; 

• odos bėrimas. 
 

Bendrieji įspėjimai ir perspėjimai 
Toliau pateikiami bendrieji įspėjimai ir perspėjimai. Kiti konkretūs įspėjimai, perspėjimai ir 
pastabos pateikiami šalia atitinkamų instrukcijų vadove. 

Įspėjimas įspėja apie galimą sužalojimą. 

 ĮSPĖJIMAS 

• Jei pastebėjote kokių nors nepaaiškinamų prietaiso veikimo pokyčių, jei jis skleidžia 
neįprastus ar nemalonius garsus, jei prietaisas ar maitinimo šaltinis buvo nukritę ar 
netinkamai naudojami, toliau nebenaudokite ir kreipkitės į savo sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėją. 

• Nuo ventiliatoriaus priklausomiems pacientams visada turėkite alternatyvią 
ventiliacijos įrangą, pvz., atsarginį ventiliatorių, rankinį gaivinimo aparatą ar panašų 
prietaisą. To nepadarius, pacientas gali būti sužalotas arba mirti. 

• „Astral“ prietaisas yra medicinos prietaisas, kurio naudojimui taikomi apribojimai, jis 
yra skirtas naudoti kvalifikuotiems, išmokytiems darbuotojams, vadovaujamiems 
gydytojo. Intensyviosios slaugos / intensyviosios terapijos skyriaus aplinkoje 
reikalinga klinikinė priežiūra. 

• Nuo ventiliatoriaus priklausomus pacientus turi nuolat stebėti kvalifikuoti darbuotojai 
arba tinkamai išmokyti slaugytojai. Šie darbuotojai ir slaugytojai turi būti pajėgūs imtis 
būtinų taisomųjų veiksmų atsiradus ventiliatoriaus įspėjamajam signalui ar gedimo 
atveju. 

• Vidinis akumuliatoriaus nėra skirtas naudoti kaip pagrindinis maitinimo šaltinis. Jis 
turėtų būti naudojamas tik tada, kai nėra kitų maitinimo šaltinių, arba trumpą laiką, kai 
tai būtina, pvz., keičiant maitinimo šaltinius. 

• „Astral“ prietaisu negali naudotis asmenys (įskaitant vaikus) su silpnesniais fiziniais, 
jutiminiais arba protiniais gebėjimais, jei jie nėra tinkamai prižiūrimi už paciento saugą 
atsakingo asmens. 

• „Astral“ prietaisas neskirtas naudoti pacientams, nebent už paciento saugą atsakingas 
asmuo juos tinkamai instruktuotų, kaip prietaisą naudoti. 

• „Astral“ prietaiso negalima naudoti šalia MRT arba diatermijos aparato. 
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 ĮSPĖJIMAS 

• Ventiliacijos ir įspėjamųjų signalų efektyvumas turi būti patikrintas, įskaitant po bet 
kurio ventiliacijos ar įspėjamojo signalo nuostatos pakeitimo, bet kokio kontūro 
konfigūracijos pakeitimo arba po tuo pačiu metu atliekamos terapijos pakeitimo (pvz., 
įpurškimo, deguonies srauto). 

• Naudojimo metu „Astral“ prietaisas ir kintamosios srovės maitinimo šaltinis gali 
įkaisti. Kad išvengtumėte galimo odos pažeidimo, nepalikite „Astral“ prietaiso ar 
kintamosios srovės maitinimo šaltinio taip, kad jis ilgą laiką turėtų tiesioginį kontaktą 
su pacientu. 

• Prietaisas gali teikti terapiją, kuri paprastai taikoma tiek pacientams, kurie priklausomi 
nuo ventiliatoriaus, tiek pacientams, kurie nuo ventiliatoriaus nepriklausomi. 
Ventiliacijos režimą, kontūro tipą ir įspėjamųjų signalų strategijas reikia pasirinkti 
kliniškai įvertinus kiekvieno paciento poreikius. 

• Prietaiso negalima naudoti didesniame nei 9842 pėdų (3000 m) aukštyje arba už         
0–40 °C temperatūros diapazono ribų. Jei prietaisas naudojamas nesilaikant šių 
sąlygų, gali pablogėti prietaiso veikimas, todėl pacientas gali būti sužalotas arba mirti. 

• Prietaiso negalima naudoti greta kitos įrangos arba įrenginius sudėjus vieną ant kito. 
Jei būtina naudoti greta arba sudėjus, reikia stebėti, ar prietaisas veikia normaliai 
esant konfigūracijai, pagal kurią bus naudojamas. 

• Nerekomenduojama naudoti kitų nei specialiai šiam prietaisui nurodytų priedų. Jie 
gali padidinti spinduliuotę ar sumažinti prietaiso atsparumą. 

• Papildoma įranga, prijungta prie elektrinės medicinos įrangos, turi atitikti reikiamus 
IEC arba ISO standartus. Be to, visos konfigūracijos turi atitikti elektrinių medicinos 
sistemų reikalavimus (žr. IEC 60601-1). Bet kuris asmuo, prijungiantis papildomą 
įrangą prie elektrinės medicinos įrangos, konfigūruoja medicinos sistemą, todėl atsako 
už tai, kad sistema atitiktų elektrinių medicinos sistemų reikalavimus. Taip pat reikia 
atsižvelgti į tai, kad vietiniams įstatymams teikiama pirmenybė prieš pirmiau minėtus 
reikalavimus. Jei abejojate, kreipkitės į vietinį atstovą arba techninės priežiūros skyrių. 

• Nešiojamoji RD ryšio įranga (įskaitant periferinius įrenginius, pvz., antenų kabelius ir 
išorines antenas) turi būti naudojama ne arčiau kaip 30 cm (12 col.) atstumu nuo bet 
kurios prietaiso dalies, įskaitant gamintojo nurodytus kabelius. Kitu atveju gali 
pablogėti šios įrangos veikimas. 

 
 

Pastaba. Apie visus rimtus incidentus, įvykusius dėl šio prietaiso, reikia pranešti „ResMed“ ir 
savo šalies kompetentingai institucijai. 
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Perspėjime paaiškinamos specialios priemonės, kaip saugiai ir efektyviai naudoti prietaisą. 

 PERSPĖJIMAS 

• Prietaiso remontą ir techninę priežiūrą gali atlikti tik įgaliotasis „ResMed“ techninės 
priežiūros atstovas. 

• Prietaiso generuojamo kvėpavimui skirto oro srauto temperatūra gali būti iki 6 ºC 
aukštesnė nei patalpos temperatūra. Jei patalpos temperatūra yra aukštesnė nei 35 ºC, 
prietaisą reikia naudoti atsargiai. 

• Naudodami prietaisą, netaikykite per daug jėgos, nenumeskite ir nepurtykite. 

• Dulkėtoje aplinkoje prietaiso veikimas gali pablogėti. 

• „Astral“ prietaisas gali patirti trukdžių, jei yra šalia elektroninio objektų stebėjimo 
(EAS) įrenginio. Laikykite „Astral“ prietaisą bent 20 cm atstumu nuo EAS. 

 
 

Pastaboje nurodomos specialios gaminio funkcijos. 

Pastabos. 
 

• Jei reikia pagalbos ar norite pranešti apie problemas, susijusias su „Astral“ prietaisu, 
kreipkitės į savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėją arba įgaliotąjį „ResMed“ atstovą. 
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„Astral“ prietaisas 
Toliau pateiktuose paveikslėliuose aprašomi „Astral“ prietaiso komponentai. 

 

 

 Aprašymas 

1 Adapterio prievadas 
Gali būti naudojamas su viengubo kontūro adapteriu, viengubo kontūro su nuotėkiu adapteriu arba dvigubo 
kontūro adapteriu (tik „Astral 150“). 

2 Rankena 

3 Įkvėpimo srauto anga (skirta pacientui) 
Tai suslėgtojo oro, kuris tiekiamas pacientui per paciento kontūrą, išleidimo anga. Jei naudojamas „Astral“ 150 
modelis, pridedamas FiO2 jutiklis. Jei naudojamas „Astral“ 100 modelis, FiO2 jutiklį galima pasirinkti kaip priedą. 
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 Aprašymas 

4 Eterneto jungtis (skirta tik techninei priežiūrai) 

5 USB jungtis (skirta atsisiųsti į „ResScan“ ir prijungti patvirtintus priedus) 

6 Mini USB jungtis (skirta RCM arba RCMH prijungti) 

7 Nuolatinės srovės maitinimo lizdas 

8 Prietaiso įjungimo / išjungimo mygtukas 

9 SpO2 jutiklio jungtis 

10 Nuotolinio įspėjamojo signalo penkių kontaktų jungtis 

11 Mažo srauto deguonies įleidimo anga (iki 30 l/min.) 

12 Oro įleidimo anga (su hipoalerginiu filtru) 
 

 

„Astral“ prietaiso sąsaja 
„Astral“ prietaiso sąsają sudaro kelios skirtingos funkcijos, aprašytos tolesniame paveikslėlyje. 

 

 Aprašymas 

1 Jutiklinis ekranas 

2 Maitinimo šaltinio indikatoriai 
 Kintamoji srovė (elektros tinklo maitinimo šaltinis) 
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 Aprašymas 

 Nuolatinė srovė (išorinis akumuliatorius arba automobilio priedų 
adapteris, arba RPSII) 

 Vidinis akumuliatorius 
 

3 Terapijos įjungimo / išjungimo indikatorius 

 
Prietaisas paruoštas 

Šviečia ištisinė žalia, kai prietaisas yra įjungtas, bet neventiliuoja. 

 
Prietaisas ventiliuoja 

Mirksi mėlynai, kai prietaisas ventiliuoja, o nuostata „Ventilation LED“ (ventiliacijos 
šviesos diodas) yra ON (įjungta). Priešingu atveju yra OFF (išjungta). 

 

4 Įspėjamojo signalo nutildymo / nustatymo iš naujo mygtukas 

Pradeda šviesti, kai suaktyvinamas įspėjamasis signalas, ir mirksi, kai garsas nutildomas. 

5 Įspėjamųjų signalų juosta 

  Mirksi raudonai Didelės svarbos įspėjamasis signalas 

   Mirksi geltonai Vidutinės svarbos įspėjamasis signalas 

   Ištisinė geltona Mažos svarbos įspėjamasis signalas 
 

 
 

Jutiklinis ekranas 
Pagrindinis būdas sąveikauti su „Astral“ prietaisu yra per jutiklinį ekraną. Jutikliniame ekrane 
rodomas vaizdas kinta pagal atliekamą funkciją. 
 

 
 

 Aprašymas 

1 Klinikinio režimo prieigos mygtukas 

 
 Užrakinta Atrakinta 
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 Aprašymas 

2 Neautomatinio įkvėpimo mygtukas 

 rodomas tik tada, jei įjungtas 

3 Informacijos juosta 

4 Vidinio akumuliatoriaus indikatorius 

 

     

5 Jutiklinio ekrano užrakinimo mygtukas 

6 Meniu juosta 

7 Apatinė juosta 

8 Ventiliacijos pradėjimo / sustabdymo mygtukas 

9 Pagrindinis ekranas 

10 Antriniai meniu 

11 Slėgio juosta 
 
 

Pastaba. Nejunkite režimo „Clinical“ (klinikinis),  nebent taip nurodė gydytojas. 
 

Informacijos juosta 
Informacijos juosta rodoma jutiklinio ekrano viršuje. Informacijos juostoje rodoma prietaiso 
darbinė būsena, įskaitant paciento tipą, esamą kontūro konfigūraciją, programas, informacinius 
pranešimus, ventiliacijos būseną, įspėjamuosius signalus ir maitinimo būseną. 

 

 Aprašymas 

 
Paciento tipas – suaugusysis 

 
Paciento tipas – vaikas  

 
Kontūro tipas – viengubas kontūras su numatyto nuotėkio funkcija 

 
Kontūro tipas – viengubas kontūras su iškvėpimo vožtuvu 

 
Kontūro tipas – dvigubas kontūras 

 
Kontūro tipas – kandiklis  
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 Aprašymas 

P1:DAY 

(A)CV 

Programos numeris ir pavadinimas 

Ventiliacijos režimas 

 
Vienu metu aktyvūs keli įspėjamieji signalai. Pirmiausia rodomas didžiausios svarbos aktyvus įspėjamasis 
signalas.  

Pranešimų 
langas 

Jame rodomi įspėjamieji signalai ar informacija. Pirmiau pateiktame paveikslėlyje parodytas prietaisas 
veikia režimu „Standby“ (budėjimas). (Rodoma, kai prietaisas įjungtas, bet neventiliuoja.) Data ir laikas 
rodomi, kai prietaisas ventiliuoja ir nėra aktyvių įspėjamųjų signalų. 

Informaciniuose pranešimuose rodomas mėlynos spalvos tekstas. Jei prietaiso įspėjimo tono nuostata yra 
„On“ (įjungta), apie naujus informacinius pranešimus būsite įspėti vienu pyptelėjimu. 

 

Meniu juosta 
Iš meniu juostos galite pasiekti keturis pagrindinius „Astral“ prietaiso meniu. 

 
Monitors menu (stebėjimo duomenų meniu) 

Peržiūrėkite tikralaikius paciento duomenis, įskaitant slėgį, srautą, nuotėkį, kvėpuojamąjį tūrį, 
sinchronizavimą ir oksimetriją, kaip kreivę arba stebėjimo formatu. 

 
Setup menu (sąrankos meniu) 

Konfigūruokite ir peržiūrėkite ventiliacijos terapijos arba prietaiso nuostatas ir 
importuokite / eksportuokite duomenis. 

 
Alarms menu (įspėjamųjų signalų meniu) 

Konfigūruokite ir peržiūrėkite įspėjamuosius signalus, įskaitant įspėjamojo signalo garsumą. 

 Information summary menu (informacijos suvestinės meniu) 

Peržiūrėkite terapijos statistiką, naudojimo trukmę, įvykius, priminimus ir prietaiso informaciją. 
 

 

Apatinė juosta 
Apatinė juosta keičiasi pagal prietaiso funkciją. 

Joje gali būti rodomi mygtukai „Stop“ (sustabdyti) arba „Start“ (pradėti), skirti ventiliacijai 
sustabdyti ar pradėti, taip pat funkcijos „Apply“ (taikyti) arba „Cancel“ (atšaukti). 

 

 
 

Pagrindinis ekranas 
Pagrindiniame ekrane rodomi stebėjimo duomenys, ventiliacijos ir prietaiso valdikliai. Kiekviena 
funkcija pasiekiama per įvairius meniu ir skirtukus. 
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Slėgio juosta 
Kol „Astral“ prietaisas ventiliuoja, slėgio juostoje rodomi tikralaikiai terapijos duomenys. 

Paciento spaudimas rodomas kaip stulpelinė diagrama. Didžiausias įkvėpimo slėgis rodomas 

kaip skaitinė vertė ir vandenženklis. Spontaninį įkvėpimo sužadinimą ir ciklą nurodo   ir  
. 

Tolesniame pavyzdyje rodoma slėgio juosta, kai pacientas kvėpuoja spontaniškai. 

 

 Aprašymas 

1 Didžiausio įkvėpimo slėgio (PIP) vertė 

2  Spontaninio perėjimo prie kito ciklo kvėpavimo žymeklis – rodo paciento 
perėjimo prie kito ciklo kvėpavimą 

3 Didžiausio įkvėpimo slėgio žymeklis 

4 Esamas slėgis  

5 Teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje (PEEP) nuostata 

6   Spontaniškai sužadinto įkvėpimo žymeklis – rodo paciento sužadintą įkvėpimą 
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„Astral“ prietaiso naudojimas 

 ĮSPĖJIMAS 

Įsitikinkite, kad vieta aplink prietaisą yra sausa, švari, nėra patalynės, drabužių ar kitų 
daiktų, kurie galėtų blokuoti oro įleidimo angą. Užblokavus aušinimo angas, prietaisas 
gali perkaisti. Užblokavus oro įleidimo angą, gali būti sužalotas pacientas. 
 

 

 PERSPĖJIMAS 

• Kad apsaugotumėte ventiliatorių nuo sugadinimo, visada pritvirtinkite jį prie stovo 
arba padėkite ant lygaus, stabilaus paviršiaus. Kai ventiliatorių reikia pernešti į kitą 
vietą, užtikrinkite, kad „Astral“ prietaisas būtų įdėtas į gabenimo krepšį. 

• Jei prietaisas naudojamas lauke, įsitikinkite, kad jis apsaugotas nuo vandens. 
 

 
 

„Astral“ prietaiso naudojimas pirmą kartą 
Naudojant „Astral“ prietaisą pirmą kartą, „ResMed“ rekomenduoja pirmiausia atlikti veikimo 
patikrą. Veikimo patikra užtikrins, kad prietaisas tinkamai veikia prieš pradedant terapiją. 
Informacija, padėsianti išspręsti bet kokias problemas, pateikiama skyriuje „Trikčių šalinimas“ 
(žr. psl. 74). 

 PERSPĖJIMAS 

Jei kuri nors iš toliau nurodytų patikrų nepavyksta, kreipkitės pagalbos į sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėją arba „ResMed“. 

Norėdami atlikti veikimo patikrą: 

1. Išjunkite prietaisą paspausdami maitinimo jungiklį galinėje prietaiso dalyje. 

2. Patikrinkite prietaiso ir priedų būklę.  

Patikrinkite prietaisą ir visus priedus. Pažeistų komponentų naudoti negalima. 

3. Patikrinkite paciento kontūro sąranką. 

Patikrinkite paciento kontūro vientisumą (prietaisą ir pateiktus priedus) ir ar visos jungtys yra 
saugios. 

4. Įjunkite prietaisą ir patikrinkite įspėjamuosius signalus. 

 ĮSPĖJIMAS 

Jei neskamba joks įspėjamasis signalas, ventiliatoriaus nenaudokite. 

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite maitinimo jungiklį galinėje prietaiso dalyje. 
Patikrinkite, ar įspėjamieji signalai du kartus supypsi ir ar mirksi įspėjamojo signalo šviesos 
diodai bei įspėjamojo signalo nutildymo / nustatymo iš naujo mygtukas. Prietaisas paruoštas 
naudoti, kai rodomas ekranas „Patient Home“ (pagrindinis paciento puslapis).   

5. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir išorinio akumuliatoriaus (jei naudojamas), kad 
maitinimą prietaisui tiektų vidinis akumuliatorius. Patikrinkite, ar rodomas akumuliatoriaus 
naudojimo įspėjamasis signalas ir ar šviečia akumuliatoriaus šviesos diodas. 
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Pastaba. Jei vidinio akumuliatoriaus įkrovos lygis per mažas, įsijungia įspėjamasis signalas. 
Žr. skyrių „Trikčių šalinimas“ (žr. psl. 74). 

6. Vėl prijunkite išorinį akumuliatorių (jei naudojamas) ir patikrinkite, ar šviečia nuolatinės 
srovės maitinimo šaltinio šviesos diodas. Bus rodomas įspėjamasis signalas „External DC 
Power Use“ (išorinės nuolatinės srovės naudojimas) ir pradės šviesti įspėjamojo signalo 
šviesos diodas.  

7. Vėl prijunkite prietaisą prie elektros tinklo. 

8. Patikrinkite pulsoksimetro jutiklį (jei naudojamas). 

Pritvirtinkite priedus pagal sąrankos aprašymus. Meniu „Monitoring“ (stebėjimas) eikite į 
ekraną „Monitoring“ (stebėjimas). Patikrinkite, ar rodomos SpO2 ir pulso vertės. 

9. Patikrinkite deguonies jungtį (jei naudojama). Patikrinkite, ar nepažeistos žarnos ir ar nėra 
nuotėkių. Patikrinkite, kiek deguonies liko deguonies balionuose. 

10. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 
 

Prietaiso įjungimas 
Norėdami įjungti „Astral“ prietaisą, paprasčiausiai paspauskite žalią maitinimo įjungimo / 
išjungimo mygtuką galinėje prietaiso dalyje. Prietaisas atliks sistemos patikrą, kaip parodyta 
pagrindiniame ekrane. 

Baigus sistemos patikrą, rodomas ekranas „Patient Home“ (pagrindinis paciento puslapis) ir 
aktyvi programa. 
 

Pastaba. Pradėjus ventiliaciją, bus naudojamos sukonfigūruotos aktyvios programos nuostatos. 
 

 
 

Naudingas patarimas! 

Jei ekrane „Patient Home“ (pagrindinis paciento puslapis) rodoma daugiau nei viena programa, 
aktyvi programa bus paryškinta oranžine spalva. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Programos“ 
(žr. psl. 21). 

Informacijos apie „Astral“ prietaiso maitinimą žr. skyriuje „Maitinimas“. 
 
 

Prietaiso išjungimas 
„Astral“ prietaisą galima išjungti tik sustabdžius ventiliaciją. 

Atjungus kintamosios srovės maitinimą, prietaisas neišjungiamas. Prietaisą ir toliau maitina 
vidinis akumuliatorius. 
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Prietaisą reikia išjungti patiems ir tai reikia padaryti prieš atjungiant prietaisą nuo kintamosios 
srovės ilgesniam laikui. To nepadarius, akumuliatorius gali išsekti ir suaktyvinti įspėjamuosius 
signalus. 

Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite žalią įjungimo / išjungimo mygtuką galinėje prietaiso 
dalyje ir vadovaukitės ekrane pateikiamais raginimais. Norėdami įsitikinti, kad prietaisas visiškai 
išjungtas, palieskite ekraną. 

Pastaba. Jei prietaisas lieka prijungtas prie išorinio elektros tinklo, vidinis akumuliatorius toliau 
įkraunamas. 
 

Patobulintos prieigos funkcija 
„Astral“ prietaisas turi patobulintos prieigos funkciją (režimas „Big buttons“ (dideli mygtukai)), 
kad būtų lengviau naudoti ir pasiekti funkcijas. Režimas „Big buttons“ (dideli mygtukai) gali būti 
naudojamas ventiliacijai pradėti ir sustabdyti, taip pat įspėjamiesiems signalams nutildyti. 

 ĮSPĖJIMAS 

Kad išvengtumėte netyčinio įspėjamojo signalo nutildymo ar nustatymo iš naujo, 
prižiūrėkite, kad pacientas nenaudotų prietaiso ekrano. 
 

 

 
 
 

Norėdami įjungti režimą „Big buttons“ (dideli mygtukai): 

1. Pagrindiniame meniu paspauskite sąrankos piktogramą . Rodomas sąrankos meniu. 
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2. Meniu Device Config. (prietaiso konfigūracija) pasirinkite skirtuką Patient Access (paciento 
prieiga). 

 
3. Pastumkite slankiklį „Big buttons“ (dideli mygtukai) į padėtį On (įjungta). 

 
Patobulintos prieigos funkcija įjungta. 

 
Kai ši funkcija įjungta, režimą „Big buttons“ (dideli mygtukai) galima perjungti į standartinį ir 
atvirkščiai. Tiesiog pasirinkite pagrindinio ekrano mygtuką kairiajame apatinės juostos kampe. 

Ekrane mygtukai vėl bus standartinio dydžio, o pagrindinio ekrano piktogramą pakeis didelių 

mygtukų piktograma . 



„Astral“ prietaiso naudojimas 
 

16 
 

Norėdami grįžti į režimą „Big buttons“ (dideli mygtukai), tiesiog pasirinkite didelių mygtukų 
piktogramą apatinėje juostoje. 

 
Pastaba. Įjungus patobulintos prieigos funkciją, ekranas grįš į režimą „Big buttons“ (dideli 
mygtukai), kai ekranas užsirakins (po dviejų minučių neaktyvumo). 
 

Ventiliacijos pradėjimas ir sustabdymas 
Gydytojas nustatė vieną ar daugiau ventiliacijos programų, skirtų jūsų terapijai. Jei nustatyta 
daugiau nei viena programa, vadovaukitės gydytojo nurodymais, kada ir kaip naudoti kiekvieną 
programą. 
 

Pastaba. Jei prietaisą naudojate pirmą kartą, „ResMed“ rekomenduoja prieš pradedant 
ventiliaciją atlikti veikimo patikrą. Žr. skyrių „Astral“ prietaiso naudojimas pirmą kartą (žr. psl. 
12). 
 

Norėdami pradėti ventiliaciją: 

1. Paspauskite žalią įjungimo / išjungimo mygtuką galinėje prietaiso dalyje (jei maitinimas dar 
neįjungtas). 

2. Paspauskite . Ventiliacija pradėta.  

3. Jei reikia, pridėkite deguonies. 
 

Norėdami sustabdyti ventiliaciją, atlikite tolesnius veiksmus. 

Ventiliaciją galima sustabdyti bet kuriuo metu ir bet kuriame ekrane. 

1. Jei prijungtas deguonis, deguonį išjunkite. 

2. Paspauskite ir nuspaudę laikykite . 

3. Atleiskite  , kai būsite paraginti. 

4. Paspauskite Confirm (patvirtinti). Ventiliacija sustabdyta. 
 

Jutiklinio ekrano užrakinimas ir atrakinimas 
Jutiklinį ekraną galima atrakinti bet kuriuo metu. 

Norėdami patys užrakinti jutiklinį ekraną, informacijos juostoje paspauskite . Kai jutiklinis 
ekranas užrakintas, mygtukas paryškinamas oranžine spalva. 



 „Astral“ prietaiso naudojimas 
 

 Lietuvių kalba 17 
 

Jutiklinio ekrano atrakinimas 

Palieskite ekraną bet kurioje vietoje ir vykdykite ekrane pateikiamus raginimus. 
 

Naršymas meniu 
„Astral“ prietaisas turi keturis meniu, kuriuos galima pasiekti iš meniu juostos. Kiekvienas 
meniu toliau skirstomas į įvairius antrinius meniu. 
 

Stebėjimo duomenų meniu   
Meniu „Monitors“ (stebėjimo duomenys) galima peržiūrėti tikralaikius ventiliacijos duomenis. 
Jis yra sudarytas iš trijų antrinių meniu: 

• „Waveforms“ (bangos formos) 

• „Monitoring“ (stebėjimas) 

• „Trends“ (tendencijos) 
 

„Waveforms“ (bangos formos)  

Ekrane „Waveforms“ (bangos formos) rodomas grafikas, kuriame vaizduojami pastarųjų 15 
sekundžių paciento kvėpavimo takų slėgis ir srautas. Grafikas atnaujinamas tikruoju laiku ir, jei 
reikia, vertikali ašis automatiškai nustato mastelį, kad grafikas būtų pakoreguotas pagal 
amplitudės pokyčius. 

 
 
 

 Aprašymas 

1   Spontaninio sužadinimo įkvėpimo žymeklis – rodo paciento sužadintą įkvėpimą 

2 Pertrūkis grafike – rodo esamą padėtį ir juda iš kairės į dešinę. 
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Stebėjimo ekranas 

Ekrane „Monitoring“ (stebėjimas) visi išmatuoti parametrai rodomi skaitine forma. 

 
 

Naudingas patarimas! 

Jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas gali paprašyti, kad retkarčiais peržiūrėtumėte šį 
ekraną ir praneštumėte, kokios yra rodomos vertės. 
 
 

Tendencijų ekranas 

Ekrane „Trends“ (tendencijos) rodomos 5-ojo ir 95-ojo procentilių vertės, taip pat pastarųjų     
30 dienų kiekvieno iš šių parametrų mediana: 

• Nuotėkis 

• Minutinis ventiliacijos tūris 

• Didžiausias įkvėpimo slėgis 

• Kvėpuojamasis tūris 

• Kvėpavimo dažnis 

• Įkvėpimo trukmė 

• SpO2 

• Pulso dažnis 

• FiO2 

• Alveolinė ventiliacija. 
 

 
 

Informacija rodoma kaip stulpelinės diagramos, po dvi diagramas ekrane. 

Peržiūrėkite grafikus naudodami slinkties rodykles aukštyn ir žemyn. 
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Sąrankos meniu  
Meniu „Setup“ (sąranka) rodomi šeši skirtingi antriniai meniu: 

• „Circuit“ (kontūras) – kontūrui peržiūrėti. 

• „Settings“ (nuostatos) – ventiliacijos režimui peržiūrėti ir ekranams „Manual Breath“ 
(neautomatinis įkvėpimas) ir „Sigh Breath“ (atodūsio įkvėpimas) pasiekti. 

• USB – paciento duomenims įrašyti ir importavimo / eksportavimo nuostatoms 

• „Device Config.“ (prietaiso konfigūracija) – prietaiso konfigūracijai keisti. 

 

Naudingas patarimas! 

Terapijos ir įspėjamųjų signalų nuostatas galima peržiūrėti tik kaip skaitomas, kai naudojamas 

režimas „Patient“ (pacientas) (t. y. kai režimas „Clinical“ (klinikinis) yra užrakintas) . 
 
 

Įspėjamųjų signalų meniu   
Meniu „Alarms“ (įspėjamieji signalai) rodomos kiekvieno suaktyvinamo įspėjamojo signalo 
atskiros slenkstinės vertės. Tikralaikės vertės rodomos tarp viršutinės ir apatinės slenkstinių 
verčių. 
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Informacijos meniu   

Meniu „Information“ (informacija) sudaro trys antriniai meniu: 

• „Events“ (įvykiai) – rodoma visa užregistruota įvykusio įvykio veikla. Taip pat galima 
peržiūrėti konkrečių įspėjamųjų signalų, nuostatų arba sistemos įvykių išklotinę. 

• „Device“ (prietaisas) – rodoma informacija apie faktinį prietaisą, pvz., modelio ir serijos 
numeriai, programinės įrangos versija ir kitos techninės priežiūros terminas. 

• „Battery“ (akumuliatorius) – rodoma informacija apie prijungtų vidinių ir išorinių 
akumuliatorių įkrovos būseną, įskaitant bendrą akumuliatoriaus įkrovą. 

 
 

Prietaiso nuostatos 
Konfigūruojamos nuostatos aprašytos toliau pateiktoje lentelėje. 

Prietaiso nuostata Aprašymas 

„Alert tone“ (įspėjimo tonas) Įjungia arba išjungia įspėjimo tonus. 

Numatytoji: „On“ (įjungta) 

„Alarm Volume“ (įspėjamojo 
signalo garsumas) 

Nustatomas įspėjamųjų signalų sistemos garsumo lygis. 

Nuostatos: 1, 2, 3, 4 arba 5. 

Numatytoji: 3 

„Auto power off“ (automatinis 
išjungimas) 

Automatiškai išjungia prietaisą po 15 minučių neaktyvumo. 

Sąlygos: prietaisas veikia ventiliacijos budėjimo režimu (neventiliuojama), energija 
tiekiama iš vidinio arba išorinio akumuliatoriaus ir nėra aktyvių įspėjamųjų signalų. 

Numatytoji: „On“ (įjungta) 

„Display Brightness“ (ekrano 
ryškumas) 

Nustatomas ekrano ryškumas: „Auto“ (automatinis) ir penkių skirtingų ryškumo lygių 
pasirinkimas. 

Numatytoji: „Auto“ (automatinis) 

„Backlight timeout“ (ekrano 
apšvietimo skirtasis laikas) 

Leidžia išjungti ekrano apšvietimą (ekranas tampa juodas), jei ekranas nebuvo 
liečiamas dvi minutes ar ilgiau ir nėra aktyvių įspėjamųjų signalų. 

Nustačius į „Off“ (išjungta), ekrano apšvietimas bus įjungtas visą laiką. 

Numatytoji: „On“ (įjungta) 
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Prietaiso nuostata Aprašymas 

„Rotate display“ (ekrano 
pasukimas) 

Apsuka šiuo metu rodomą ekrano padėtį. 

„Device Vent LED“ (prietaiso 
ventiliacijos šviesos diodas) 

Aktyvią ventiliaciją nurodančio šviesos diodo būsena ventiliuojant nustatoma kaip 
„On“ (įjungta) arba „Off“ (išjungta). 

Numatytoji: „On“ (įjungta) 

„Date“ (data) Leidžia nustatyti dabartinės datos dieną, mėnesį ir metus. 

„Time“ (laikas) Leidžia nustatyti dabartinio laiko valandas ir minutes. 

„Language“ (kalba) Nustatoma dabartinė prietaiso kalba, pasirinkta iš galimų kalbų sąrašo. 

 
 

Prietaiso nuostatų koregavimas 
Meniu  Setup  (sąranka) pasiekite koreguojamas prietaiso nuostatas ir pasirinkite Device 
Config. (prietaiso konfigūracija). 

 
Šiuo metu aktyvūs pasirinkimai paryškinami oranžine spalva. 

Norėdami nuostatas pakeisti, tiesiog pasirinkite kitą iš galimų parinkčių. Pataisyta nuostata 
paryškinama oranžine spalva. 
 

Programos 
„Astral“ prietaiso programas gydytojas gali sukonfigūruoti taip, kad suteiktų alternatyvias 
gydymo parinktis. Pavyzdžiui, gydytojas gali nustatyti programas miegui palyginti su naudojimu 
dienos metu arba programas, skirtas naudoti fizinės veiklos ar fizioterapijos metu. Programos 
leidžia nustatyti skirtingas kontūro, ventiliacijos ir įspėjamųjų signalų nuostatas. 

„Astral“ prietaisas pristatomas su viena standartine aktyvia programa. Gydytojas gali 
sukonfigūruoti iki trijų papildomų programų (jei yra). 

Jei gydytojas nustatė papildomų programų, jas galima pasirinkti pagrindiniame paciento ekrane. 
Galite perjungti programas, kol „Astral“ prietaisas ventiliuoja. Perjungiant programas taip pat 
pasikeis ventiliacijos bei įspėjamųjų signalų nuostatos pagal tai, kaip sukonfigūravo gydytojas. 
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Programos nuostatos išsaugomos net išjungus prietaisą ar įvykus maitinimo triktims. 
 

 
 

Norėdami programas pakeisti: 

1. Ekrane „Patient home“ (pagrindinis paciento puslapis) pasirinkite programą, kurią norite 
naudoti. Bus parodyta programos nuostatų santrauka. 

 
2. Norėdami keitimą tęsti, paspauskite Confirm (patvirtinti). Pasirinkta programa tampa aktyvi 

ir yra paryškinta oranžine spalva. 

 
Pastaba. Norėdami įjungti programą su kito tipo kontūru, ventiliaciją turėsite sustabdyti. Pakeitę 
kontūrą ir programą, galite iš naujo pradėti ventiliaciją. 
 

Naudingas patarimas! 

Jei nustatyta daugiau nei viena programa, vadovaukitės gydytojo nurodymais, kada ir kaip 
naudoti kiekvieną programą. 
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Funkcija „Manual Breath“ (neautomatinis įkvėpimas) 
Jūsų gydytojas galėjo įjungti funkciją „Manual Breath“ (neautomatinis įkvėpimas). Ši funkcija 
leidžia tiekti didesnį nei įprastas įkvėpimą. 

Norėdami naudoti neautomatinio įkvėpimo funkciją, paspauskite  . 
 

Funkcija „Sigh Breath“ (atodūsio įkvėpimas) 
Jūsų gydytojas galėjo įjungti funkciją „Sigh Breath“ (atodūsio įkvėpimas). Ši funkcija užtikrina 
didesnį „atodūsio“ įkvėpimą reguliariais intervalais. 

Jei sukonfigūruota, prieš atodūsio įkvėpimą „Astral“ prietaisas pyptelės kartu su atodūsio 
įspėjimu. 
 

Norėdami įjungti arba išjungti „Sigh Alert“ (atodūsio įspėjimas), atlikite tolesnius 
veiksmus. 

1. Meniu „Setup“ (sąranka) pasirinkite Settings (nuostatos). 

2. Įjunkite arba išjunkite atodūsio įspėjimą. 

3. Norėdami keitimą tęsti, paspauskite Apply (taikyti). 
 

Keliavimas su „Astral“ prietaisu 

 ĮSPĖJIMAS 

„Astral“ prietaiso negalima naudoti, kai jis įdėtas į nešiojimo krepšį. Norėdami ventiliuoti 
kelionės metu, naudokite gabenimo krepšį arba „SlimFit“ gabenimo krepšį. 

 
Kai keliaujate su „Astral“ prietaisu: 

• Kai „Astral“ prietaisas nenaudojamas, jis visada turi būti įdėtas į nešiojimo krepšį, kad būtų 
apsaugotas nuo apgadinimo.  

• Nešiojimo krepšys gali būti naudojamas tik kaip rankinis bagažas. Nešiojimo krepšys 
neapsaugos „Astral“ prietaiso, jei jis bus padėtas į registruoto bagažo skyrių. 

• Kad būtų lengviau patikrų metu, gali būti naudinga „Astral“ prietaiso nešiojimo krepšyje 
turėti išspausdintą naudotojo vadovą, kuris padėtų apsaugos darbuotojams suprasti, koks tai 
prietaisas, be to, jie pamatytų toliau pateiktą pranešimą. 

• „ResMed“ patvirtina, kad „Astral“ prietaisas atitinka JAV Federalinės aviacijos 
administracijos (FAA) reikalavimus (RTCA/DO-160, 21 skirsnis, M kategorija), taikomus 
visiems oro skrydžių etapams. 

• Maitinimo valdymo patarimų žr. skyriuje „Maitinimo valdymas“ (žr. psl. 45). 
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Paciento kontūrų surinkimas 

Kontūro parinktys 
„Astral“ prietaisas yra suderinamas su įvairiais kontūrais (prietaisas ir priedai yra surenkami 
kartu), kad atitiktų individualius paciento poreikius. Prietaise naudojami sukeičiami kontūrų 
adapteriai. 

Tolesnė lentelė gali padėti pasirinkti tinkamus kontūrus ir nuostatas pagal skirtingus pacientų 
tipus: 

Kvėpuojamojo tūrio 
ribos 

Rekomenduojama nuostata pagal 
paciento tipą 

Tinkami kontūrų skersmenys 

Nuo 50 ml iki 300 ml Vaikai 10 mm, 15 mm arba 22 mm 

> 300 ml Suaugusieji 15 mm arba 22 mm 

 
 

 ĮSPĖJIMAS 

• Iškvėptiems tūriams tiesiogiai matuoti naudokite dvigubą kontūrą. Esant šiai 
konfigūracijai, iškvėptas tūris grąžinamas į ventiliatorių, kad būtų atliktas 
nepriklausomas matavimas. (tik „Astral 150“) 

• „Astral“ prietaisas nepalaiko iškvėptų tūrių stebėjimo, kai naudojamas su viengubu 
kontūru su iškvėpimo vožtuvu. 

• Paciento kontūras turi būti įrengtas taip, kad netrukdytų pacientui judėti ir nekeltų 
pasismaugimo pavojaus. 

• Naudokite tik tuos kontūro komponentus, kurie atitinka reikiamus saugos standartus, 
įskaitant ISO 5356-1 ir ISO 5367. 

 

 PERSPĖJIMAS 

Jei naudojate vaikams, įsitikinkite, kad paciento kontūro tipas tinka ir yra tinkamas 
naudoti vaikui. Vaikams skirtą tipą naudokite pacientams, kurie sveria mažiau nei 23 kg ir 
kuriems paprastai reikia mažiau nei 300 ml kvėpuojamojo tūrio. 
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Yra trys kontūrų adapteriai: 

 
 Adapteris   Naudoti su 

1 Viengubas 
kontūras su 
nuotėkio funkcija 

 
Viengubu kontūru su numatyto nuotėkio funkcija arba kandiklio kontūru 

2 Viengubas  
 

Viengubu kontūru su iškvėpimo vožtuvu (iškvėpimo vožtuvas integruotas į kontūrą) 

3 Dvigubas  
(tik „Astral“ 150)  

Dvigubu kontūru (iškvėpimo vožtuvas integruotas į adapterį) ARBA viengubu 
kontūru su numatyto nuotėkio funkcija arba kandiklio kontūru 

„Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) turi būti atliktas po bet kokio kontūro pakeitimo. „Astral“ užtikrins tikslą terapiją 
tik jei bus atliktas „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). Daugiau informacijos žr. „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) 
(žr. psl. 32) 
 
 

 ĮSPĖJIMAS 

Nuotėkis gali turėti įtakos paciento iškvepiamų dujų tūrio matavimui. 
 

 

Naudingas patarimas! 

Adapterius ir kontūrus naudokite tik taip, kaip nurodė gydytojas. 
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Kontūro adapterio prijungimas 
Prieš prijungiant paciento kontūrą, turi būti prijungtas konkrečiai reikiamam kontūro tipui skirtas 
adapteris. 

Adapterio prijungimas: 

1. Apverskite prietaisą ir padėkite ant minkšto paviršiaus (kad būtų apsaugotas LCD ekranas). 

2. Paspauskite ir nuspaudę laikykite išstūmimo mygtuką. Patraukite dangtelį į save. 

3. Iškelkite adapterį iš lizdo. 

4. Įdėkite naują adapterį ir įsitikinkite, kad jis tvirtai įstatytas į lizdą. 

5. Uždėkite dangtelį ant gaubto ir įsitikinkite, kad prietaiso bėgeliai ir dangtelis yra sulygiuoti. 
Stumkite dangtelį atgal į vietą, kol spragtelės fiksatorius. 

 

    

 

   
 

Viengubo kontūro su numatyto nuotėkio funkcija sujungimas 
Linijoje gali būti numatytas nuotėkis naudojant „ResMed“ nuotėkio vožtuvą arba per integruotą 
kaukės ventiliacijos angą. 

Naudojant kontūrą su numatyto nuotėkio funkcija, paciento kvėpavimo srauto įvertinimą 
pagerina „ResMed“ automatinė nuotėkio valdymo funkcija „Vsync“. „Vsync“ technologija 
leidžia prietaisui įvertinti paciento kvėpavimo srautą ir kvėpuojamąjį tūrį esant nenumatytam 
nuotėkiui. 

 ĮSPĖJIMAS 

• Esant žemam slėgiui, srautas per kaukės oro angas gali būti nepakankamas visoms 
iškvepiamoms dujoms išvalyti, todėl, naudojant viengubą kontūrą su numatyto 
nuotėkio funkcija, gali įvykti pakartotinis įkvėpimas. 

• Įsitikinkite, kad oro angos kaukėje arba „ResMed“ nuotėkio vožtuve neužsikimšusios. 
Įsitikinkite, kad oro angų neblokuoja patalynė, drabužiai ar kiti objektai ir kad jos nėra 
nukreiptos tiesiai į pacientą. 
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Viengubo kontūro su numatyto nuotėkio funkcija sujungimas: 

1. Patikrinkite, ar prietaise įrengtas viengubo kontūro su nuotėkiu adapteris. Priešingu atveju 
adapterį pakeiskite. 

Pastaba. „Astral“ 150 taip pat suderinamas su viengubu kontūru su numatyto nuotėkio 
funkcija, kai naudojamas dvigubo kontūro adapteris.  

2. Prijunkite įkvėpimo kontūrą prie įkvėpimo srauto angos. 

3. Prijunkite visus reikiamus kontūro priedus (pvz., drėkintuvą arba filtrą). 

4. Pasirinkite kontūro tipą ir atlikite procedūrą „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

5. Jei naudojate neventiliuojamąją kaukę arba tracheostomijos jungtį, prijunkite „ResMed“ 
nuotėkio vožtuvą prie oro vamzdelio laisvo galo užtikrindami, kad nuotėkio vožtuvas būtų kuo 
arčiau paciento. 

6. Prijunkite paciento sąsają (pvz., kaukę) prie nuotėkio vožtuvo arba oro vamzdelio laisvo galo 
ir pakoreguokite kaukės tipo nuostatą „Astral“ prietaise. 

 
 

Viengubo kontūro sujungimas norint naudoti invaziniu būdu 

 PERSPĖJIMAS 

Visada nustatykite „ResMed“ nuotėkio vožtuvą kvėpavimo kontūre taip, kad rodyklės ir 
simbolis, rodantys oro srauto iš „Astral“ prietaiso kryptį, būtų nukreipti į pacientą. 
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Atliekant invazinę ventiliaciją, kadangi paciento viršutinių kvėpavimų takų sistemą apeina 
dirbtinis kvėpavimo takų prietaisas (pavyzdžiui, endotrachėjinis arba tracheostomijos vamzdelis), 
įkvepiamas dujas reikia drėkinti, kad plaučiai būtų apsaugoti nuo sužalojimo. 
 

Viengubo kontūro su iškvėpimo vožtuvu sujungimas 
Norėdami greitai ir tiksliai sujungti, naudokite „Astral“ spartaus sujungimo viengubą kontūrą. Šis 
pasirenkamas priedas su integruotu proksimaliniu slėgio jutikliu ir iškvėpimo vožtuvo valdymo 
linija specialiai sukurtas naudoti su „Astral“ ventiliatoriais. 
 

Norėdami sujungti „Astral“ spartaus sujungimo viengubą kontūrą su iškvėpimo vožtuvu: 

1. Patikrinkite, ar prietaise įrengtas viengubo kontūro adapteris (priešingu atveju adapterį 
pakeiskite). 

2. Prijunkite oro vamzdelį prie prietaise esančios įkvėpimo srauto angos. 

3. Prijunkite „Astral“ spartaus sujungimo kontūrą prie prietaise esančio viengubo kontūro 
adapterio (žr. toliau pateiktą schemą). 

4. Prijunkite visus reikiamus kontūro priedus (pvz., drėkintuvą arba filtrą). 

5. Pasirinkite kontūro tipą ir atlikite procedūrą „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

6. Prijunkite paciento sąsają (pvz., kaukę) prie pneumatiniame vožtuve esančios jungties. 
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Norėdami prijungti standartinį viengubą kontūrą su vožtuvu prie „Astral“: 

1. Prijunkite proksimalinę slėgio liniją prie „Astral“ prietaiso viengubo kontūro adapterio 
viršutinės jungties. 

2. Prijunkite PEEP valdymo liniją prie „Astral“ prietaiso viengubo kontūro adapterio apatinės 
jungties. 

3. Prijunkite oro vamzdelį prie prietaiso įkvėpimo srauto angos. 

4. Prijunkite visus reikiamus kontūro priedus (pvz., drėkintuvą arba filtrą). 

5. Pasirinkite kontūro tipą ir atlikite procedūrą „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

6. Prijunkite paciento sąsają (pvz., kaukę) prie pneumatiniame vožtuve esančios jungties. 
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Dvigubo kontūro sujungimas (tik „Astral 150“) 
„Astral“ prietaisas matuoja per dvigubo kontūro adapterį tekantį iškvėptą orą. Tai leidžia tiksliai 
išmatuoti ir stebėti paciento iškvepiamą kvėpuojamąjį tūrį. 
 

Norėdami prijungti dvigubą kontūrą: 

1. Įsitikinkite, kad prietaise įrengtas dvigubo kontūro adapteris (priešingu atveju adapterį 
pakeiskite). 

2. Oro vamzdelio galus prijunkite prie prietaise esančių įkvėpimo srauto ir adapterio angų. 

3. Prijunkite visus reikiamus kontūro priedus (pvz., drėkintuvą arba filtrą). 

4. Pasirinkite kontūro tipą ir atlikite procedūrą „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

5. Prijunkite paciento sąsają (pvz., kaukę) prie oro vamzdelio galo. 
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Kandiklio kontūro sujungimas 
Kandiklio kontūras yra viengubas kontūras be iškvėpimo vožtuvo ar numatyto nuotėkio 
funkcijos. Šis kontūras neskirtas nuolatiniam iškvėpimui į kontūrą palaikyti. Pacientams, kurie 
gali pageidauti nuolat iškvėpti į kontūrą, reikia apsvarstyti galimybę naudoti kontūrą su 
iškvėpimo vožtuvu arba numatytu nuotėkiu. 

Norėdami sujungti kandiklio grandinę: 

1. Patikrinkite, ar prietaise įrengtas viengubo kontūro su nuotėkiu adapteris. Priešingu atveju 
adapterį pakeiskite. 

Pastaba. „Astral 150“ taip pat gali būti suderinamas su kandiklio korpusu, kai naudojamas 
dvigubo kontūro adapteris. 

2. Prijunkite įkvėpimo kontūrą prie įkvėpimo srauto angos. 

3. Prijunkite visus reikiamus kontūro priedus (pvz., filtrą). 

4. Pasirinkite kontūro tipą ir atlikite procedūrą „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

5. Prijunkite paciento sąsają (pvz., kandiklį) prie oro vamzdelio laisvo galo, kaip reikia. 
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„Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) 
Kad palaikytų įvairias kontūrų konfigūracijas ir priedus, „Astral“ prietaisas turi funkciją „Learn 
Circuit“ (kontūro išmokimas), kuri nustato kontūro charakteristikas. Kaip dalį „Learn Circuit“ 
(kontūro išmokimas) funkcijos, „Astral“ atlieka automatinę prietaiso patikrą ir FiO2 jutiklio (jei 
yra) kalibravimą. 

 PERSPĖJIMAS 

Siekiant užtikrinti optimalų ir tikslų veikimą, rekomenduojama funkciją „Learn Circuit“ 
(kontūro išmokimas) atlikti kaskart, kai pakeičiama kontūro konfigūracija, ir reguliariais 
intervalais ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. 

 

Neprijunkite paciento sąsajų, kol neatlikote funkcijos „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 
Paciento sąsajas sudaro bet kurie komponentai, esantys už viengubo kontūro iškvėpimo 
vožtuvo ar iškvepiamo srauto angos arba dvigubo kontūro Y formos dalies (pvz., HMEF, 
kateterio laikiklis, kaukė, tracheostomijos vamzdelis). 
 

Norėdami atlikti „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas): 

1. Pagrindiniame Setup (sąranka) meniu pasirinkite antrinį meniu Circuit (kontūras). 

2. Paspauskite Start (pradėti) ir vykdykite ekrane pateikiamus raginimus. 

 
Pastaba. Sužadinimo tipas nustato, ar, pasirinkus dvigubą kontūrą, naudojama slėgiu 
pagrįsta ar srautu pagrįsta sužadinimo slenkstinė vertė. 

Raginimai padės atlikti įvairius veiksmus, įskaitant toliau nurodytus: 

- Kai paciento sąsaja atjungta nuo paciento prijungimo angos, „Astral“ prietaisas apibūdins 
įkvėpimo kelio pasipriešinimą. 

- Kai paciento prijungimo anga yra sandari, „Astral“ prietaisas apibūdins bendrą kontūro 
nuolaidumą, o tada – iškvėpimo kelio pasipriešinimą. 
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Atlikus šiuos veiksmus, rodomas patikros rezultatų ekranas. Rezultatų ekraną galėsite pasiekti 
vėliau, naudodami kontūro nustatymo ekrane esantį mygtuką „Results“ (rezultatai). 

 
 

Toliau nurodytos piktogramos naudojamos procedūros „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) 
rezultatams pateikti. 

„Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) rezultatai 

Piktograma Aprašymas 

 Procedūra „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) baigta. 

 Procedūra „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) nepatikrinta. Bus taikomos numatytosios kontūro 
charakteristikos. Gali būti netenkinami valdymo tikslumo ir stebėjimo reikalavimai. Prieš tęsdami toliau 
užtikrinkite, kad ventiliacija ir įspėjamieji signalai veikia. 

 
Procedūra „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) baigta. Didelis kontūro pasipriešinimas. Prietaise bus 
naudojamos įsimintos kontūro charakteristikos. Gali būti netenkinami valdymo tikslumo ir stebėjimo 
reikalavimai.  

Jei gydytojas sukonfigūravo prietaisą pagal šį kontūro patikros rezultatą, galite tęsti pagal gydytojo 
nurodymus. Tačiau jei šį rezultatą matote pirmą kartą, pasitarkite su gydytoju, ar saugu naudoti šią 
kontūro konfigūraciją.  

 „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) nepavyko. Bus taikomos numatytosios kontūro charakteristikos.  

Toliau pateikiami bendrieji veiksmai, kaip išspręsti „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) problemą. 
Norėdami sužinoti siūlomus veiksmus pagal šį klaidos kodą, žr. „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) 
trikčių šalinimas (žr. psl. 79). 
1. Apžiūrėkite kontūrą ir proksimalines linijas, ar neatsijungę ir ar nėra per didelio nuotėkio. 
2. Patikrinkite, ar kontūras tinkamai sujungtas ir ar sutampa su pasirinktu kontūro tipu. 
3. Patikrinkite, ar įrengtas pasirinktam kontūro tipui tinkamas kontūro adapteris. 
4. Patikrinkite, ar modulis, mėlyna membrana bei jutiklis iki galo įspausti ir jų paviršius yra viename 

lygmenyje su gaubtu. 

Valdymo tikslumas ir stebėjimas suprastės. Prieš tęsdami toliau užtikrinkite, kad ventiliacija ir 
įspėjamieji signalai veikia. 

 
 



Paciento kontūrų surinkimas 
 

34 
 

Prietaiso patikros rezultatai 

Piktograma Aprašymas 

 Prietaiso patikra pavyko. 

 Prietaiso patikra neatlikta. Taip nutinka tik nustatant naują terapijos programą. 

 Prietaiso patikra nepavyko. Nepavyksta paleisti „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas).  

Toliau pateikiami bendrieji veiksmai, kaip išspręsti „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) problemą. 
Norėdami sužinoti siūlomus veiksmus pagal šį klaidos kodą, žr. „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) 
trikčių šalinimas (žr. psl. 79). 
1. Apžiūrėkite, ar oro įleidimo angoje nėra pašalinių medžiagų. 
2. Apžiūrėkite oro filtrą ir, jei reikia, pakeiskite. Daugiau instrukcijų žr. skyriuje „Valymas ir priežiūra“. 
3. Išimkite iškvėpimo modulį ir apžiūrėkite modulį bei mėlyną membraną, ar nėra pašalinių medžiagų. 
4. Modulį įdėkite iš naujo ir užtikrinkite, kad jis tvirtai laikosi savo vietoje. 
5. Pakartokite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). Jei problema išlieka, norėdami sužinoti siūlomus 

veiksmus pagal šį klaidos kodą, žr. „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) trikčių šalinimas (žr. psl. 
79). 

Jei pasirinksite ventiliaciją tęsti, suprastės valdymo tikslumas ir stebėjimas. Prieš tęsdami toliau 
užtikrinkite, kad ventiliacija ir įspėjamieji signalai veikia. 

 
 

 

Deguonies (FiO2) jutiklio rezultatai 

Piktograma Aprašymas 

 Pavyko sukalibruoti deguonies jutiklį. 

 Deguonies jutiklis nepatikrintas arba neįrengtas.  
1. Jei prietaisas buvo pateiktas be deguonies jutiklio, nepaisykite šio pranešimo ir terapiją tęskite.   
2. Jei galite, patikrinkite, ar deguonies jutiklis tvirtai prijungtas, kaip aprašyta skyriuje „Deguonies 

jutiklio keitimas“. 
3. Pakartokite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). Jei deguonies jutiklis vis tiek neaptinkamas, 

grąžinkite prietaisą įgaliotajam „ResMed“ techninės priežiūros centrui, kad atliktų techninės 
priežiūros darbus. 

 Deguonies jutiklio sukalibruoti nepavyko.  

Toliau pateikiami bendrieji veiksmai, kaip išspręsti deguonies jutiklio problemą. Norėdami sužinoti 
siūlomus veiksmus pagal šį klaidos kodą, žr. „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) trikčių šalinimas (žr. 
psl. 79). 
1. Jei galite, deguonies jutiklį pakeiskite, kaip aprašyta skyriuje „Deguonies jutiklio keitimas“. 
2. Pakartokite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). Jei problema išlieka, grąžinkite prietaisą 

įgaliotajam „ResMed“ techninės priežiūros centrui, kad atliktų techninės priežiūros darbus. 

Jei pasirinksite ventiliaciją tęsti, FiO2 įspėjamieji signalai bus išjungti. Reikalingas alternatyvus FiO2 
stebėjimo metodas. 
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Iškvepiamo srauto jutiklio rezultatai 

Piktograma Aprašymas 

 Pavyko sukalibruoti iškvepiamo srauto jutiklį. 

 Iškvepiamo srauto jutiklis nepatikrintas arba neįrengtas.  

 Iškvepiamo srauto jutiklio sukalibruoti nepavyko.  

Toliau pateikiami bendrieji veiksmai, kaip išspręsti iškvepiamo srauto jutiklio problemą. Norėdami 
sužinoti siūlomus veiksmus pagal šį klaidos kodą, žr. „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) trikčių 
šalinimas (žr. psl. 79). 
1. Išimkite adapterį, sandariklį ir iškvepiamo srauto jutiklį. 
2. Apžiūrėkite modulį, sandariklį ir srauto jutiklį, ar nėra pašalinių medžiagų. 
3. Modulį ir srauto jutiklį įdėkite iš naujo ir užtikrinkite, kad jie tvirtai laikosi savo vietoje. 
4. Jei galite, iškvepiamo srauto jutiklį pakeiskite, kaip aprašyta skyriuje „Iškvepiamo srauto jutiklio 

keitimas“. 
5. Pakartokite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). Jei problema išlieka, grąžinkite prietaisą 

įgaliotajam „ResMed“ techninės priežiūros centrui, kad atliktų techninės priežiūros darbus. 

Jei pasirinksite ventiliaciją tęsti, patikrinkite, ar veikia Vte ir MVe įspėjamieji signalai. 

Priedai 
Išsamų priedų sąrašą žr. svetainės www.resmed.com puslapyje „Products“ (produktai), skiltyje 
„Ventilation accessories“ (ventiliacijos priedai). Jei neturite prieigos prie interneto, kreipkitės į 
„ResMed“ atstovą. 
 

 ĮSPĖJIMAS 

Prieš naudodami bet kokį priedą, visada perskaitykite pridedamą naudotojo vadovą. 
 
 

Naudingas patarimas! 

Priedus naudokite tik taip, kaip nurodė gydytojas. Priedus keiskite pagal gamintojo instrukcijas. 
 
 

Maitinimo priedai 

 ĮSPĖJIMAS 

• „Astral“ prietaisą galima naudoti tik su „ResMed“ rekomenduojamais priedais. 
Prijungus kitus priedus, galima sužaloti pacientą arba sugadinti prietaisą. 

• Prijungus „Astral“ prietaisą prie akumuliatoriumi maitinamo neįgaliojo vežimėlio 
akumuliatoriaus, gali pablogėti prietaiso veikimas ir būti sužalotas pacientas. 

„Astral“ prietaisą galima prijungti prie įvairių priedų, kaip nurodyta toliau. 

• Išorinis „Astral“ akumuliatorius 

• „ResMed Power Station II“ 

• „Astral“ nuolatinės srovės adapteris 

• „ResMed Remote Alarm II“ 

• Pulsoksimetras. 
 



Priedai 
 

36 
 

Papildomi priedai 
„Astral“ prietaisą galima naudoti su įvairiais pasirenkamais priedais, kaip nurodyta toliau. 

• „Astral“ gabenimo krepšys 

• „Astral SlimFit“ gabenimo krepšys 

• „ResMed“ priežiūros namuose stovas su ratukais 

• „Astral“ stalo stovas 

• „Aerogen®“ purkštuvas 

• „ResMed“ prijungimo modulis (RCM) 

• „ResMed“ prijungimo prie ligoninės sistemų modulis (RCMH) 

• Kandiklio ventiliacijos (MPV) laikiklis 

Pastaba. Kai kurie priedai tam tikruose regionuose gali būti neparduodami. 
 

Paciento kontūro priedų prijungimas 

 ĮSPĖJIMAS 

• Pridėjus arba nuėmus kontūro komponentus, gali būti neigiamai paveiktos 
ventiliacijos charakteristikos. „ResMed“ rekomenduoja atlikti „Learn Circuit“ (kontūro 
išmokimas) kiekvieną kartą, kai prie paciento kontūro pridedamas priedas ar 
komponentas arba nuo kontūro nuimamas. Pakeitus kontūro konfigūraciją, reikia 
patikrinti, ar tinkamai veikia atsijungimo įspėjamasis signalas. 

• Nenaudokite elektrai laidžių arba antistatinių oro vamzdelių. 
 
 

Drėkintuvo prijungimas 
Su „Astral“ prietaisu rekomenduojama naudoti drėkintuvą arba HME. 

 ĮSPĖJIMAS 

• Atliekant invazinę ventiliaciją, kadangi paciento viršutinių kvėpavimų takų sistemą 
apeina dirbtinis kvėpavimo takų prietaisas (pavyzdžiui, endotrachėjinis arba 
tracheostomijos vamzdelis), įkvepiamas dujas reikia drėkinti, kad plaučiai būtų 
apsaugoti nuo sužalojimo. 

• Drėkintuvą visada padėkite ant lygaus paviršiaus žemiau prietaiso ir paciento, kad į 
kaukę ir vamzdelius nepatektų vandens. 

• Naudokite tik tuos drėkintuvus, kurie atitinka reikiamus saugos standartus, įskaitant 
ISO 8185, ir nustatykite drėkintuvą pagal gamintojo instrukcijas. 

• Stebėkite, ar oro vamzdeliuose nėra vandens kondensato ir (arba) išsiliejusio skysčio 
iš drėkintuvo. Imkitės atitinkamų atsargumo priemonių (pvz., naudokite vandens 
gaudyklę), kad kontūre esantis vanduo nebūtų perduotas pacientui. 

Naudojant neinvazinę ventiliaciją, jei pacientas jaučia nosies, gerklės ar burnos gleivinės 
sausumą, įkvepiamų dujų drėkinimas apsaugo nuo tolesnio dirginimo ir diskomforto. 
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 PERSPĖJIMAS 

Prieš gabendami drėkintuvą įsitikinkite, kad vandens vonelė tuščia ir kruopščiai 
išdžiovinta. 

 

Norėdami prijungti drėkintuvą prie paciento kontūro: 

1. Prijunkite oro vamzdelio atkarpą prie prietaise esančios įkvėpimo srauto angos. 

2. Kitą oro vamzdelio galą prijunkite prie drėkintuvo įleidimo angos. 

3. Prijunkite paciento kvėpavimo kontūrą prie drėkintuvo išleidimo angos. 

Toliau pateiktame paveikslėlyje parodyta, kaip tinkamai naudoti drėkintuvą su dvigubu kontūru. 

 
 

Naudojant šildomą drėkinimą su dvigubu kontūru, iškvepiamo srauto jutiklyje gali susidaryti 
kondensatas, jei oras atvėsinamas iki žemesnės nei rasos taško temperatūros. Kondensatas 
taip pat gali susidaryti paciento kvėpavimo kontūre. Labiausiai tikėtina, kad jis susidarys esant 
didelei drėgmei ir žemai aplinkos temperatūrai. 

Jei iškvepiamo srauto jutiklyje susidaro kondensatas, gali būti prarastas iškvepiamo srauto 
matavimas ir pakenkta terapijai (t. y. gali įvykti automatinis sužadinimas, padidėti PEEP ir būti 
suaktyvintas nuotėkio įspėjamasis signalas). 

Kad iškvepiamo srauto jutiklyje nesusidarytų kondensatas, visada vadovaukitės drėkintuvo 
gamintojo instrukcijomis, kaip apsisaugoti nuo kondensacijos, ir reguliariai tikrinkite, ar paciento 
kontūre nesusidarė kondensatas. 

Siekiant užtikrinti tikslią terapiją, prieš užpildant vandens vonelę, reikia atlikti „Astral“ funkciją 
„Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 
 

Šilumos ir drėgnio keitiklio (HME) prijungimas 
HME yra pasyvi drėkinimo sistema, kuri, naudodama vidinę membraną, sulaiko paciento 
iškvepiamų dujų šilumą ir drėgmę.  HME negalima naudoti esant aktyviam drėkinimui. HME 
galima naudoti su „Astral“ prietaisu naudojant dvigubą kontūrą arba viengubą kontūrą su 
integruotu vožtuvu. 
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 ĮSPĖJIMAS 

Naudokite tik tuos HME, kurie atitinka reikiamus saugos standartus, įskaitant ISO 9360-1 ir 
ISO 9360-2. 
 

 
 

Uždėkite HME tarp kontūro paciento galo ir paciento sąsajos. 

 
Neprijunkite paciento sąsajų, kol neatlikote funkcijos „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 
Paciento sąsajas sudaro bet kurie komponentai, esantys už viengubo kontūro iškvėpimo 
vožtuvo ar iškvepiamo srauto angos arba dvigubo kontūro Y formos dalies (pvz., HMEF, 
kateterio laikiklis, kaukė, tracheostomijos vamzdelis). 
 

Filtro nuo bakterijų / virusų prijungimas 

 ĮSPĖJIMAS 

• Reguliariai tikrinkite filtrą nuo bakterijų / virusų ir iškvėpimo vožtuvą, ar nėra drėgmės 
ar kitų teršalų požymių, ypač purškimo ar drėkinimo metu. To nepadarius, gali 
padidėti kvėpavimo sistemos pasipriešinimas ir (arba) gali būti netiksliai 
išmatuojamos iškvepiamos dujos. 

• Naudokite tik tuos filtrus nuo bakterijų / virusų, kurie atitinka reikiamus saugos 
standartus, įskaitant ISO 23328-1 ir ISO 23328-2. 

 

 PERSPĖJIMAS 

Filtras nuo bakterijų / virusų turi būti naudojamas ir keičiamas pagal gamintojo 
specifikacijas. 
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Norėdami prijungti filtrą nuo bakterijų / virusų: 

1. Prijunkite filtrą nuo bakterijų / virusų prie prietaise esančios įkvėpimo srauto angos. 

2. Prijunkite oro vamzdelį prie kitos filtro pusės. 

3. Atlikite funkciją „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

4. Prijunkite paciento sąsają prie oro vamzdelio laisvo galo. 

 

 ĮSPĖJIMAS 

• Siekiant išvengti kryžminio užteršimo pavojaus, filtras nuo bakterijų / virusų yra 
būtinas, jei prietaisas bus naudojamas keliems pacientams. 

• Iškvėpimo modulis, vidinis filtras nuo bakterijų / virusų, iškvepiamo srauto jutiklis ir 
mėlyna membrana liečiasi su iškvepiamomis dujomis, bet nėra įkvėpimo kelio dalis. 

 
 

Papildomo deguonies pridėjimas 
Deguonis gali būti paskirtas gydytojo. 

„Astral“ prietaisas sukurtas taip, kad būtų suderinamas su papildomo deguonies lygiais iki 
30 l/min. 

Esant fiksuotam papildomo deguonies srautui, įkvėpto deguonies koncentracija kinta, 
atsižvelgiant į ventiliacijos režimą ir nuostatas, paciento kvėpavimo būdą, kaukę, jos uždėjimo 
vietą ir sandarumą. 
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 ĮSPĖJIMAS 

• Naudokite tik medicininės paskirties deguonies šaltinius. 

• Prieš įjungdami deguonies tiekimą visada įsitikinkite, kad prietaisas ventiliuoja. 

• Kai prietaisas neventiliuoja, deguonies srautas turi būti išjungtas, kad deguonis 
nesikauptų prietaiso korpuse. Paaiškinimas: susikaupęs deguonis kelia gaisro pavojų. 
Tai taikoma daugumai ventiliatorių tipų. 

• Deguonis gali sukelti degimo procesus. Deguonies negalima naudoti rūkant ar prie 
atviros liepsnos šaltinių. Deguonį naudokite tik gerai vėdinamose patalpose. 

• Papildomas deguonis turi būti leidžiamas į „Astral“ deguonies įleidimo angą galinėje 
prietaiso dalyje. Leidžiant deguonį kitur, t. y. į kvėpavimo sistemą per šoninę angą ar 
kaukę, gali pablogėti sužadinimas ir terapijos / stebėjimo tikslumas bei pablogėti 
įspėjamieji signalai (pvz., didelio nuotėkio, neventiliuojamosios kaukės įspėjamieji 
signalai). 

• Paciento kvėpavimo kontūras ir deguonies šaltinis turi būti laikomi mažiausiai 2 m 
atstumu nuo bet kokių uždegimo šaltinių. 

• Stebėkite papildomą deguonį naudodami integruotą FiO2 jutiklį ir įspėjamuosius 
signalus arba naudokite išorinį O2 monitorių, atitinkantį ISO 80601-2-55. 

• Kai „Astral“ naudojate jam esant gabenimo krepšyje, nepridėkite daugiau nei 6 l/min. 
papildomo deguonies. 

• „Astral“ neskirtas naudoti su heliokso, azoto monoksido ar anestetinėmis dujomis. 

• Nedėkite „Astral“ prietaiso ant šono, nes tai gali turėti įtakos FiO2 stebėjimo tikslumui. 

 

Norėdami pridėti papildomo deguonies: 

1. Atblokuokite mažo srauto deguonies įleidimo angą galinėje prietaiso dalyje, spausdami 
blokavimo spaustuką aukštyn. 

2. Įkiškite vieną deguonies tiekimo vamzdelio galą į deguonies angos jungtį. Vamzdelis savo 
vietoje užsifiksuos automatiškai. 

3. Kitą deguonies tiekimo vamzdelio galą prijunkite prie deguonies šaltinio. 

4. Ventiliacijos pradėjimas 

5. Įjunkite deguonį ir pakoreguokite (deguonies šaltinyje) iki paskirto srauto arba FiO2 lygio. 
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Papildomas deguonis taip pat gali būti tiekiamas iš deguonies baliono. Šiuo atveju turi būti 
įrengtas srauto reguliatorius, užtikrinantis, kad tiekiamo deguonies vertė išliks 30 l/min. arba 
mažesnė. 
 

Prieš išleisdami iš prietaiso papildomą deguonį, įsitikinkite, kad deguonies tiekimas išjungtas. 

Norėdami išleisti papildomą deguonį: 

1. Atblokuokite mažo srauto deguonies įleidimo angą galinėje prietaiso dalyje, spausdami 
blokavimo spaustuką aukštyn. 

2. Atjunkite deguonies angos jungtį nuo mažo srauto deguonies įleidimo angos. 

  
 

Tiekiamo deguonies stebėjimas 
FiO2 jutiklis yra standartinė „Astral 150“ dalis ir pasirenkamas „Astral 100“ priedas. Jutiklis 
matuoja į kontūrą per įkvėpimo angą tiekiamo deguonies vidurkį procentais. 

Prieš atliekant FiO2 stebėjimą, reikia atlikti „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas), kad būtų 
sukalibruotas jutiklis. Pakartotinai kalibruokite reguliariais intervalais bent kartą per tris 
mėnesius.  

Pastaba. Įjungus prietaisą po to, kai jis buvo išjungtas ar kai nešvietė nė vienas maitinimo 
šaltinio indikatorius, gali praeiti iki 30 minučių, kol FiO2 jutiklio rodmenys pasieks nurodytą 
tikslumą. 

FiO2 jutiklio veikimui neigiamą poveikį gali turėti santykinė drėgmė, ant jutiklio susidaręs 
kondensatas arba nežinomi dujų mišiniai. 

 ĮSPĖJIMAS 

Nedėkite „Astral“ prietaiso ant šono, nes tai gali turėti įtakos FiO2 stebėjimo tikslumui. 
 

Purkštuvo pritvirtinimas 
Jei reikia, su „Astral“ prietaisu galima naudoti purkštuvą. „ResMed“ rekomenduoja „Aerogen®“ 
purkštuvo gaminius, sukurtus veikti kartu su standartiniais ventiliatoriaus kontūrais ir 
mechaniniais ventiliatoriais, nekeičiant ventiliatoriaus parametrų ir nepertraukiant ventiliacijos. 
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 ĮSPĖJIMAS 

• Visada filtrą nuo bakterijų / virusų prijunkite ir prie „Astral“ prietaise esančios 
įkvėpimo srauto angos, ir prie iškvėpimo srauto angos, kad apsaugotumėte prietaisą. 

• Reguliariai tikrinkite filtrą nuo bakterijų / virusų ir iškvėpimo vožtuvą, ar nėra drėgmės 
ar kitų teršalų požymių, ypač purškimo ar drėkinimo metu. To nepadarius, gali 
padidėti kvėpavimo sistemos pasipriešinimas ir (arba) gali būti netiksliai 
išmatuojamos iškvepiamos dujos. 

• Purkštuvą naudokite tik tada, kai prietaisas ventiliuoja. Jei ventiliacija yra sustabdyta, 
purkštuvą išjunkite. 

• Naudojant dujų čiurkšlinį purkštuvą gali sumažėti ventiliatoriaus tikslumas. Stebėkite 
pacientą ir atitinkamai kompensuokite dujų čiurkšlinio purkštuvo tiekiamą dujų tūrį. 

• Išsamią informaciją apie purkštuvo naudojimą žr. su juo pateiktame naudotojo 
vadove. 

 

 

 
 

Prieš naudodami pacientui, prijunkite purkštuvą su trišakiu vamzdeliu prie kvėpavimo kontūro 
įkvėpimo dalies. Jei naudojamas vienas iš „Aerogen“ purkštuvo modelių (t. y. „Aerogen Solo“ ir 
„Aerogen Pro“), jam maitinimą galima tiekti per USB jungtį, esančią „Astral“ prietaiso gale, arba 
per „Aerogen“ USB kintamosios srovės / nuolatinės srovės adapterį. 

 
 

Paveikslėlis viršuje: linijoje naudojamas „Aerogen® Solo“ 

Išsamias naudojimo instrukcijas žr. „Aerogen Solo“ sistemos instrukcijų vadove. 
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Kitų priedų prijungimas 

Pulsoksimetro prijungimas 

 ĮSPĖJIMAS 

• Naudokite tik suderinamus NONIN™ piršto pulso jutiklius*. 

• Pulsoksimetro jutiklių negalima naudoti ilgą laiką esant per dideliam slėgiui, nes gali 
būti sužalotas pacientas. 

• Reikia patikrinti pulsoksimetro jutiklio ir kabelio suderinamumą su „Astral“, kitaip 
pacientas gali būti sužalotas. 

 

 PERSPĖJIMAS 

Veiksniai, galintys pabloginti pulsoksimetro veikimą arba paveikti matavimo tikslumą, yra 
šie: per didelė aplinkos šviesa, per didelis judėjimas, elektromagnetiniai trukdžiai, 
kraujotaką ribojančios priemonės (arteriniai kateteriai, kraujospūdžio manžetės, infuzijos 
linijos ir t. t.), drėgmė jutiklyje, netinkamai uždėtas jutiklis, netinkamo tipo jutiklis, prasta 
pulso kokybė, venų pulsacija, anemija arba maža hemoglobino koncentracija, indocianino 
žali arba kiti intravaskuliniai dažai, karboksihemoglobinas, metemoglobinas, disfunkcinis 
hemoglobinas, dirbtiniai nagai arba nagų lakas, arba jutiklis, esantis ne širdies lygyje. 

Norėdami prijungti pulsoksimetrą: 

1. Piršto pulso jutiklio kištuką prijunkite prie pulsoksimetro kištuko. 

2. Prijunkite pulsoksimetro kištuką prie SpO2 (pulsoksimetro) jungties prietaiso gale.  

 
* Informacijos apie oksimetro priedų, kurių suderinamumas patvirtintas, dalių numerius rasite 
svetainės www.resmed.com puslapyje „Products“ (gaminiai). Informacijos, kaip naudoti šiuos 
priedus, žr. su šiais priedais pateiktame naudotojo vadove. 
 

Prijungus pulsoksimetrą, informacijos juostoje trumpam pasirodys pranešimas. Tikralaikius SpO2 

ir pulso rodmenis galima peržiūrėti stebėjimo meniu. 

Pastabos.  

• SpO2 jutiklio verčių vidurkis nustatomas pagal 4 širdies dūžius. 

• Pridedamas SpO2 jutiklis yra sukalibruotas funkciniam prisotinimui deguonimi rodyti. 
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• Įspėjamasis signalas „No SpO2 monitoring“ (nestebimas SpO2) suaktyvinamas tuo atveju, 
jei pulsoksimetras buvo išjungtas, ilgiau nei 10 sekundžių skleidžia blogą signalą arba buvo 
atjungtas. 

 
 

 

„Remote Alarm“ prijungimas 
„ResMed Remote Alarm II“ sukurtas naudoti su „Astral“ prietaisais. „Remote Alarm II“ 
generuoja įspėjamąjį signalą, į kurį reikia nedelsiant atkreipti dėmesį. Jis suaktyvina garsinį ir 
vaizdinį įspėjamąjį signalą, kai įspėjamąjį signalą suaktyvina „Astral“ prietaisas. Išsamias 
instrukcijas apie „Remote Alarm II“ naudojimą žr. prie prietaiso pridėtame naudotojo vadove. 

Norėdami prijungti „Remote Alarm II“ prie „Astral“ prietaiso: 

1. Prijunkite vieną įspėjamojo signalo kabelio galą prie „Remote Alarm“ įvesties jungties (3 
kontaktų). 

2. Kitą galą prijunkite prie išvesties jungties (5 kontaktų), esančios galinėje „Astral“ prietaiso 
dalyje.  

 

 PERSPĖJIMAS 

Norėdami atjungti kabelį, tvirtai patraukite už jungties. Nesukite. 
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Maitinimo valdymas 
Naudingi patarimai! 

• Kai tik įmanoma, prijunkite ventiliatorių prie elektros tinklo. Sugedus akumuliatoriui, 
nedelsdami prijunkite jį prie elektros tinklo, kad būtų atnaujinta ventiliacija.  

• Naudojant nuo ventiliacijos priklausomiems pacientams, visada turi būti pasiekiamas išorinis 
maitinimo šaltinis (išorinis „Astral“ akumuliatorius ar RPSII).  

• Išorinis maitinimo šaltinis (išorinis „Astral“ akumuliatorius ar RPSII) turėtų būti naudojamas 
tada, kai prietaisą reikia gabenti, taip pat kai elektros tinklas nepasiekiamas ar nutrūko 
elektros tiekimas. Nepasikliaukite tik vidiniu akumuliatoriumi, skirtu naudoti, kai prietaisą 
reikia gabenti.  

• Prieš naudodami išorinį akumuliatorių su gabenamu prietaisu įsitikinkite, kad jis pakankamai 
įkrautas. 

 ĮSPĖJIMAS 

• Saugokitės, kad nenutrenktų elektra. Nei prietaiso, nei maitinimo šaltinio, nei 
maitinimo laido nemerkite į vandenį.  

• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ir kištukas yra geros būklės ir kad įranga nepažeista. 

• Laikykite maitinimo laidą atokiau nuo karštų paviršių. 

• Sprogimo pavojus – nenaudokite šalia degių anestetikų. 

 
„Astral“ prietaisą galima naudoti su skirtingais maitinimo šaltiniais:  

• Elektros tinklas  

• Išorinis „Astral“ akumuliatorius 

• Išorinis nuolatinės srovės maitinimo šaltinis (pvz., automobilio 12 V maitinimo lizdas) 

• „ResMed Power Station II“ 

• Vidinis akumuliatorius 

Informacijos apie maitinimo šaltinius ieškokite skyriuje „Techninės specifikacijos“ (žr. psl. 84). 
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Prijungimas prie elektros tinklo 

 ĮSPĖJIMAS 

Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nekelia pavojaus užkliūti ar uždusti. 

Norėdami prijungti prie elektros tinklo: 

1. Įkiškite pateikto „ResMed“ išorinio maitinimo bloko nuolatinės srovės kištuką galinėje 
„Astral“ prietaiso dalyje. 

2. Prieš prijungdami maitinimo laidą prie „ResMed“ maitinimo bloko, įsitikinkite, kad maitinimo 
laido jungties galas tinkamai sulygiuotas su maitinimo bloko įvesties lizdu. 

3. Kitą maitinimo laido galą prijunkite prie elektros tinklo lizdo. 

 
Pastaba. Maitinimo laidas turi stūmimo ir traukimo fiksavimo jungtį. Norėdami ištraukti, 
suimkite už maitinimo laido korpuso ir atsargiai ištraukite jungtį iš prietaiso. Nesukite jo išorinio 
korpuso ir netraukite už laido. 
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Išorinio „Astral“ akumuliatoriaus prijungimas 
Išorinis „Astral“ akumuliatorius specialiai sukurtas naudoti su „Astral“ serijos ventiliatoriais. Jis 
skirtas „Astral“ ventiliatoriams aštuonias valandas tiekti maitinimą įprasto naudojimo metu. 

Išsamią informaciją apie išorinį „Astral“ akumuliatorių žr. išorinio akumuliatoriaus naudotojo 
vadove.  

 
 

Išorinio akumuliatoriaus naudojimas 

Prie „Astral“ prietaiso prijungtas visiškai įkrautas išorinis akumuliatorius įprastai naudojamą 
prietaisą maitina 8 valandas. Prie „Astral“ prietaiso galima prijungti antrą visiškai įkrautą išorinį 
akumuliatorių, kad įprastai naudojamas prietaisas būtų maitinamas papildomas 8 valandas. Prie 
„Astral“ prietaiso iš viso galima prijungti du išorinius akumuliatorius. 

Prie „Astral“ prietaiso prijungus išorinį akumuliatorių, naudotojo sąsajoje pradės šviesti 
nuolatinės srovės elektros tinklo indikatorius. 
 

 ĮSPĖJIMAS 

• Nebandykite prijungti daugiau nei dviejų išorinių akumuliatorių. Su akumuliatoriumi 
susiję pranešimai ir įspėjamieji signalai, suaktyvinami „Astral“ prietaise, neveiks 
jokiems papildomiems įrenginiams. 

• Jei mažai tikėtinu atveju išorinis akumuliatorius patirs problemą, „Astral“ pradės 
skleisti garsinį įspėjamąjį signalą, kuris įspės naudotoją, kad prietaisą maitina vidinis 
akumuliatorius. Ventiliacija bus tęsiama, tačiau naudotojas kaip įmanoma greičiau 
turėtų prijungti alternatyvų išorinį maitinimo šaltinį (pvz., kintamosios srovės 
maitinimo šaltinį ar kitą išorinį akumuliatorių). 

 
Kartais taip pat gali būti suaktyvinami įspėjamieji signalai ir pranešimai, susiję su išoriniu 
akumuliatoriumi. Visa pranešimo informacija bus rodoma „Astral“ naudotojo sąsajoje, kartu su 
pranešimu pasigirs ir garsinis signalas. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Įspėjamųjų signalų 
trikčių šalinimas“. 
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Prijungimas prie „ResMed Power Station II“ 
RPSII įprastai naudojamą „Astral“ prietaisą maitina aštuonias valandas. Norėdami naudoti, 
prijunkite RPSII maitinimo laidą prie prietaiso nuolatinės srovės įėjimo prievado. 

 PERSPĖJIMAS 

• Kai „Astral“ prietaisas naudojamas su RPSII, vidinis akumuliatorius nėra įkraunamas. 

• Nenaudokite RPSII kartu su išoriniu akumuliatoriumi. 

 

 
 

Prijungimas prie išorinio nuolatinės srovės maitinimo šaltinio 

 PERSPĖJIMAS 

• Jei naudojate automobilio pagalbinį adapterį, užveskite automobilį prieš prijungdami 
prietaiso nuolatinės srovės adapterį. 

• Jei išorinio nuolatinės srovės šaltinio įtampa nukris žemiau 11 V, „Astral“ bus 
pradėtas maitinti iš vidinio akumuliatoriaus. 

• Kai prie nuolatinės srovės adapterio prijungtas prietaisas yra išjungiamas, elektros 
energiją jis ima iš išorinio nuolatinės srovės maitinimo šaltinio. 
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Norėdami prijungti nuolatinės srovės maitinimą: 

1. Įkiškite nuolatinės srovės išorinio maitinimo bloko nuolatinės srovės kištuką galinėje 
prietaiso dalyje. 

2. Kitą maitinimo laido galą prijunkite prie elektros tinklo lizdo. 

 
 

Vidinio akumuliatoriaus naudojimas 
Vidinis akumuliatorius yra pridėtas prie „Astral“ prietaiso. Jis užtikrina nuolatinį maitinimo 
tiekimą, kai nutrūksta elektros tiekimas, o prie prietaiso neprijungtas joks išorinis 
akumuliatorius. Kai „Astral“ pradeda naudoti vidinį akumuliatorių kaip maitinimo šaltinį, 
parodomas įspėjimas Using internal battery (naudojamas vidinis akumuliatorius) ir aktyvinamas 
vidinio akumuliatoriaus maitinimo šaltinio indikatorius.  

Įprastomis sąlygomis vidinis akumuliatorius veikia maždaug aštuonias valandas. Ventiliacijos 
metu įspėjamieji signalai įspėja naudotoją apie mažą akumuliatoriaus įkrovos lygį. Veikiant 
budėjimo režimui, įspėjamieji signalai nėra aktyvinami. Naudotojas turi reguliariai tikrinti 
akumuliatoriaus būseną. 

 ĮSPĖJIMAS 

• Kai „Astral“ prietaisas naudojamas kaip atsarginis ventiliatorius, vidinio 
akumuliatoriaus įkrovos lygis turi būti reguliariai tikrinamas. 

• Akumuliatoriui senstant, jo talpa mažėja. Kai likusi akumuliatoriaus talpa yra nedidelė, 
nepasikliaukite vidiniu akumuliatoriumi kaip pagrindiniu maitinimo šaltiniu. 

• Vidinis akumuliatoriaus nėra skirtas naudoti kaip pagrindinis maitinimo šaltinis. Jis 
turėtų būti naudojamas tik tada, kai nėra kitų maitinimo šaltinių, arba trumpą laiką, kai 
tai būtina, pvz., keičiant maitinimo šaltinius. 
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 PERSPĖJIMAS 

• Kai likusi akumuliatoriaus talpa yra nedidelė, vėl prijunkite prie kintamosios srovės 
elektros tinklo. 

• Vidinis akumuliatorius gali būti nebeįkraunamas, kai pasiekiama 35 °C ar aukštesnė 
aplinkos temperatūra. Tokiu atveju bus rodomas įspėjamasis pranešimas „Power 
fault/No charging“ (maitinimo tiekimo gedimas / neįkraunama). 

• Vidinis akumuliatorius bus išeikvotas, jei nenaudojamas prietaisas bus laikomas ilgą 
laiką. Laikymo metu vidinis akumuliatorius turi būti pakartotinai įkraunamas kas šešis 
mėnesius. 

• Jei „Astral“ prietaisas laikomas aukštesnėje nei 50 °C temperatūroje ilgą laiką, 
akumuliatorius pradės greičiau senti. Tai neturės įtakos akumuliatoriaus ar prietaiso 
saugai. 

• Vidinį akumuliatorių reikia keisti kas dvejus metus arba anksčiau, jei visiškai įkrovus 
pastebimai sutrumpėja naudojimo trukmė. 

 
Kai prietaisas prijungtas prie elektros tinklo ir yra naudojamas ar veikia budėjimo režimu, vidinis 
akumuliatorius toliau įkraunamas. 

Daugiau informacijos apie numatomą vidinio akumuliatoriaus veikimo laiką žr. techninėse 
specifikacijose. 
 

Akumuliatoriaus veikimo trukmė 

Vidinis akumuliatorius maitina „Astral“ prietaisą aštuonias sąlygas, kai jis naudojamas 
įprastomis sąlygomis nuo ventiliatoriaus priklausomam pacientui namuose, kai reikalinga 
nuolatinė ventiliacija. 

Vidinio akumuliatoriaus veikimo trukmė nustatoma pagal: 

• įkrovos lygį procentais; 

• aplinkos sąlygas (pvz., temperatūra ir aukštis virš jūros lygio); 

• akumuliatoriaus būklę ir amžių; 

• prietaiso nuostatas; 

• paciento kontūro sąranką ir nenumatytą nuotėkį.  

Vidinį akumuliatorių reikia keisti kas dvejus metus arba anksčiau, jei visiškai įkrovus pastebimai 
sutrumpėja naudojimo trukmė. 
 

Laikymas ir įkrovimas 

Jei vidinis akumuliatorius nenaudojamas, jį reikia įkrauti kas šešis mėnesius. 

Išeikvotas vidinis akumuliatorius visiškai įkraunamas per maždaug keturias valandas, tačiau 
įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo aplinkos sąlygų ir prietaiso darbinės būsenos.  
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Norėdami paruošti vidinį akumuliatorių ilgalaikiam laikymui: 

1. Patikrinkite, ar akumuliatoriaus įkrovos lygis yra nuo 50 iki 100%. Jei ne, prieš laikymą 
įkraukite prietaisą bent 50%. 

2. Atjunkite maitinimo laidą nuo „Astral“. 

3. Išjunkite prietaisą. 
 

Norėdami pakartotinai įkrauti vidinį akumuliatorių: 

1. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo. 

2. Įkrovimas pradedamas, kai informacijos juostoje pradeda mirksėti akumuliatoriaus įkrovimo 
indikatoriaus simbolis. 

Pastabos. 

• Kai įkraunamas visiškai išeikvotas akumuliatorius, užtruks iki 30 minučių, kol akumuliatoriaus 
talpa padidės nuo 0% iki 1%. 

• Jei prietaisas buvo laikomas už darbinės temperatūros diapazono ribų, gali pasirodyti 
įspėjamasis pranešimas (Power fault / No charging (maitinimo tiekimo gedimas / 
neįkraunama)). Vis tiek galite toliau naudoti prietaisą, tačiau jei įspėjamasis signalas išlieka 
ilgiau nei 2 valandas, akumuliatorių gali reikėti pakeisti. 
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Prietaiso maitinimo šaltinio indikatoriai 
Informaciją apie sistemos ir akumuliatoriaus įkrovos lygius galima rasti vienu iš dviejų būdų: 

1. Akumuliatoriaus indikatorius 

Visų prijungtų akumuliatorių talpa bus pridėta prie indikatoriaus „RunTime“ „Astral“ sąsajos 
informacijos juostoje. (Tai gali užtrukti kelias minutes.) Bendrą vertę sudaro „Astral“ vidinio 
akumuliatoriaus ir vieno arba dviejų išorinių akumuliatorių verčių suma. 

Įprastomis darbinėmis sąlygomis ventiliatoriuje bus rodoma toliau nurodyta informacija. 

- Bendra sistemos įkrovos būsena procentais, kai sistema veikia ventiliacijos budėjimo 
režimu arba yra prijungta prie elektros tinklo.   

- Apytikslė likusi naudojimo trukmė taikant terapiją. 

Ekranas Aprašymas 

 

Kai naudojamas išorinis arba vidinis akumuliatorius, bet prietaisas neventiliuoja, rodomas 
akumuliatoriaus įkrovos lygis. Akumuliatoriaus įkrovos lygio procentai yra visų prie 
sistemos prijungtų akumuliatorių įkrovos vidurkis. Išsamią informaciją apie atskirų 
akumuliatorių talpą žr. akumuliatoriaus informacijos puslapyje.  

 

Kai ventiliacijos metu naudojamas išorinis arba vidinis akumuliatorius, likusi rodoma 
naudojimo trukmė yra apskaičiuota atsižvelgiant į dabartines darbines sąlygas. Bendrą 
vertę sudaro visi prie sistemos prijungti akumuliatoriai. 

 

Kai įkraunamas vidinis arba išorinis akumuliatorius, rodomas įkraunamo akumuliatoriaus 
simbolis ir įkrovos procentas. 

Pastaba. Atliekant akumuliatoriaus indikatoriaus skaičiavimus, įtraukiami tik „Astral“ išorinis 
ir vidinis akumuliatoriai. RPSII akumuliatoriaus lygiai nerodomi. 

 

2. Akumuliatoriaus informacija 

Akumuliatoriaus informaciją galima pasiekti informacijos meniu antriniame meniu „Battery“ 
(akumuliatorius). Šiame meniu yra du skirtukai: 

- „Charge“ (įkrova) – rodomas dabartinis visų šiuo metu sistemos aptiktų akumuliatorių 
įkrovos lygis (0–100%) ir bendras sistemos įkrovos lygis. 

- „Maintenance“ (priežiūra) – rodoma bendra šiuo metu sistemos aptiktų akumuliatorių 
talpa ir įkrovimo ciklų skaičius. 

 
Reguliariai tikrinkite vidinio akumuliatoriaus ir prijungtų išorinių akumuliatorių įkrovos lygį. Bet 
kuriuos akumuliatorius rekomenduojama pakeisti po 400 įkrovimo ciklų. 
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„Astral“ nešiojimo krepšys 
Kai „Astral“ prietaisas nenaudojamas, jis visada turi būti įdėtas į nešiojimo krepšį, kad būtų 
apsaugotas nuo apgadinimo. 

 ĮSPĖJIMAS 

„Astral“ negalima naudoti, kai jis įdėtas į nešiojimo krepšį. Norėdami ventiliuoti kelionės 
metu, naudokite „Astral“ gabenimo krepšį arba „SlimFit“ gabenimo krepšį. 

Nešiojimo krepšio naudojimas 

1. Prieš dėdami prietaisą į nešiojimo krepšį, atjunkite: 

- maitinimo jungtį nuo galinės prietaiso dalies; 

- visus paciento kontūro komponentus; 

- visus priedus, įskaitant „Remote Alarm“ ir oksimetrą; 

- USB atmintuką. 

2. Atsargiai įdėkite „Astral“ prietaisą į nešiojimo krepšį taip, kad rankena būtų viršuje, o 
ekranas būtų atsuktas į išspausdintą vaizdą ant krepšio. 

3. Pritvirtinkite „Astral“ prietaisą „Velcro“ juosta. (Kad užtikrintumėte saugiausią padėtį, 
prakiškite „Velcro“ juostą pro rankeną ir priklijuokite.) 

4. Maitinimo bloką ir visus sunkius komponentus įdėkite į šoninę kišenę su užtrauktuku. 

5. Prieš pakeldami nešiojimo krepšį įsitikinkite, kad visi užtrauktukai iki galo užtraukti, o 
prietaisas – pritvirtintas. 

 PERSPĖJIMAS 

Nedėkite jokių sunkių ar didelių daiktų į kišenę su užtrauktuku krepšio priekyje, vidinėje 
dalyje. Galite sugadinti LCD jutiklinį ekraną. 
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Įspėjamieji signalai 
„Astral“ prietaisas suaktyvina įspėjamuosius signalus, įspėjančius apie sąlygas, į kurias reikia 
atkreipti dėmesį, kad būtų užtikrinta paciento sauga. Suaktyvinus įspėjamąjį signalą, „Astral“ 
prietaisas pateikia ir garsinius, ir vaizdinius įspėjimus, įspėjamasis pranešimas taip pat rodomas 
įspėjamojo signalo rodinyje informacijos juostoje. 
 

Kaip dalį įspėjamųjų signalų sistemos (pvz., apsauga nuo viršslėgio ir sistemos įspėjamieji 
signalai), „Astral“ gali atlikti automatinį paleidimą iš naujo. Automatinis paleidimas iš naujo 
patikrina sistemas ir užtikrina tinkamą įspėjamųjų signalų veikimą. 
 

Kai tik pasiekiamos sąlygos įspėjamajam signalui aktyvinti, „Astral“ prietaisas nedelsiant 
pateikia ir garsinius, ir vaizdinius įspėjimus. 
 

 
 

 Indikatorius Aprašymas  

1 Įspėjamojo signalo rodinys Rodomas arba didžiausios svarbos aktyvaus įspėjamojo signalo 
įspėjamasis pranešimas arba paskutinis įspėjamasis signalas, kuris dar 
nėra nustatytas iš naujo. 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie įspėjamąjį signalą, paspauskite 
įspėjamojo signalo rodinį. 

Tam tikromis sąlygomis gali būti suaktyvinti keli įspėjamieji signalai.  

 rodo, kad yra keli aktyvūs įspėjamieji signalai. Paspauskite , kai 
rodomas, kad peržiūrėtumėte visus įspėjamuosius signalus ir tinkamai 
reaguotumėte. Įspėjamieji signalai rodomi pagal svarbą. 

2 Aktyvių įspėjamųjų signalų 
ekranas 

Rodo visus aktyvius įspėjamuosius signalus. Bus automatiškai rodomas, 
kai įspėjamasis signalas suaktyvinamas veikiant paciento režimui. 
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 Indikatorius Aprašymas  

3 Informacijos meniu Kai kurie įspėjamieji signalai automatiškai išvalomi. Norėdami peržiūrėti 
įspėjamųjų signalų istoriją, peržiūrėkite įspėjamųjų signalų žurnalą, kurį 
pasieksite informacijos meniu. 

4 Įspėjamojo signalo nutildymo / 
nustatymo iš naujo mygtukas 

Būsena: 
• nešviečia – nėra aktyvių įspėjamųjų signalų; 
• šviečia ištisai – aktyvus (-ūs) įspėjamasis (-ieji) signalas (-ai); 
• mirksi – įspėjamojo signalo nutildymas įjungtas. 

Šis mygtukas taip pat leidžia: 
• nutildyti garsinį įspėjimą; 
• iš naujo nustatyti dabar rodomą įspėjamąjį signalą (jei leidžiama). 

5 Įspėjamųjų signalų juosta Rodo įspėjamojo signalo svarbą įspėjamojo signalo rodinyje. 
 
 

Įspėjamojo signalo svarba 
Įspėjamieji signalai skirstomi į atitinkamos svarbos (didelė, vidutinė ir maža) įspėjamuosius 
signalus pagal įspėjamojo signalo sąlygos rimtumą ir skubumą. Reaguokite į visus 
įspėjamuosius signalus. Į didelės svarbos įspėjamąjį signalą turite reaguoti nedelsdami. 

Įspėjamojo signalo 
svarba  Įspėjamųjų signalų juosta Garsinis įspėjimas 

High (didelės svarbos)  Raudona mirksinti lemputė 10 pyptelėjimų kas 5 sekundes 

Medium (vidutinės 
svarbos) 

 Geltona mirksinti lemputė 3 pyptelėjimai kas 15 sekundžių 

Low (mažos svarbos)  Ištisa geltona 2 pyptelėjimai kas 25 sekundes 
 

 
 

Naudingas patarimas! 

Pasiūlymų, kaip pašalinti dažniausiai pasitaikančius įspėjamuosius signalus, žr. skyriuje 
„Įspėjamųjų signalų trikčių šalinimas“. 
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Toliau pateiktas įspėjamųjų signalų sąrašas surikiuotas pagal atitinkamą svarbą. 

Didelės svarbos įspėjamieji 
signalai 

Vidutinės svarbos įspėjamieji 
signalai 

Mažos svarbos įspėjamieji 
signalai 

„Total power failure“ (visiškai nutrūko 
maitinimo tiekimas)* 

„High pressure protection“ (apsauga 
nuo aukšto slėgio) 

„Circuit disconnection“ (kontūro 
atsijungimas) 

„Low Pressure“ (žemas slėgis) 

„Obstruction“ (obstrukcija) 

„High Pressure“ (aukštas slėgis) 

„Apnoea“ (apnėja) 

„Low MVe“ (mažas MVe) 

„Low MVi“ (mažas MVi) 

„High MVi“ (didelis MVi) 

„High MVe“ (didelis MVe) 

„Low Vte“ (mažas Vte) 

„High Vte“ (didelis Vte) 

„Low Vti“ (mažas Vti) 

„High Vti“ (didelis Vti) 

„Low Resp. rate“ (mažas kvėpavimo 
dažnis) 

„High Resp. rate“ (didelis kvėpavimo 
dažnis) 

„High leak“ (didelis nuotėkis) 

„Ventilation stopped“ (ventiliacija 
sustabdyta) 

„Low SpO2“ (maža SpO 2 vertė) 

„High SpO2“ (didelė SpO2 vertė) 

„Low FiO2“ (maža FiO2 vertė) 

„High FiO2“ (didelė FiO2 vertė) 

„NV mask/Rebreathing“ 
(neventiliuojamoji kaukė / 
pakartotinis kvėpavimas) 

„Incorrect circuit adapter“ 
(netinkamas kontūro adapteris) 

„Critically low battery“ (kritiškai 
mažas akumuliatoriaus įkrovos lygis) 

„High Pressure“ (aukštas slėgis) 

„Low PEEP“ (mažas PEEP) 

„High PEEP“ (didelis PEEP) 

„Low pulse rate“ (mažas pulso dažnis) 

„High pulse rate“ (didelis pulso dažnis) 

„Device overheating“ (prietaiso 
perkaitimas) 

„Pressure line disconnected“ (atjungta 
slėgio linija) 

„Last self test failed“ (paskutinė 
automatinė patikra nepavyko) 

„Flow sensor not calibrated“ 
(nesukalibruotas srauto jutiklis) 

„No SpO2 monitoring“ (nestebimas 
SpO2) 

„No FiO2 monitoring“ (nestebimas FiO2) 

„Internal battery degraded“ (suprastėjo 
vidinio akumuliatoriaus veikimas) 

„Low internal battery“ (senka vidinis 
akumuliatorius) 

„Circuit fault“ (kontūro gedimas)  

 

„Using internal battery“ (vidinio 
akumuliatoriaus naudojimas) 

„Battery 1 fault“ (1 akumuliatoriaus 
gedimas) 

„Battery 2 fault“ (2 akumuliatoriaus 
gedimas) 

„Power fault/No charging“ 
(maitinimo tiekimo gedimas / 
neįkraunama) 

„PEEP blower failure“ (PEEP 
ventiliatoriaus sutrikimas) 
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Didelės svarbos įspėjamieji 
signalai 

Vidutinės svarbos įspėjamieji 
signalai 

Mažos svarbos įspėjamieji 
signalai 

„Incorrect circuit attached“ 
(prijungtas netinkamas kontūras) 

„Safety reset complete“ (atliktas 
saugos priemonių nustatymas iš 
naujo) 

„Battery inoperable“ (akumuliatorius 
neveikia) 

* Pateikus įspėjamąjį signalą „Total power failure“ (visiškai nutrūko maitinimo tiekimas), nemirksės joks šviesos diodas. 
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Aktyvių įspėjamųjų signalų peržiūra 

 įspėjamojo signalo rodinyje nurodo, kad yra keli aktyvūs įspėjamieji signalai. Nors vienu 
metu gali būti aktyvūs keli įspėjamieji signalai, įspėjamojo signalo rodinyje rodomi tik didžiausios 
svarbos įspėjamieji signalai. Visas įspėjamųjų signalų sąrašas rodomas aktyvių įspėjamųjų 
signalų ekrane. 

Išvalius didžiausios svarbos įspėjamąjį signalą, įspėjamojo signalo rodinyje rodomas kitas 
didžiausios svarbos įspėjamasis signalas. 
 

 
 

Norėdami peržiūrėti aktyvius įspėjamuosius signalus: 

1. Bet kuriame ekrane informacijos juostoje paspauskite įspėjamojo signalo rodinį. Rodomas 
ekranas „Active alarms“ (aktyvūs įspėjamieji signalai). Šiame ekrane pateikiamas visas šiuo 
metu aktyvių įspėjamųjų signalų, išrikiuotų pagal jų atitinkamą svarbą, sąrašas.  

2. Paspauskite OK (gerai), kad uždarytumėte aktyvių įspėjamųjų signalų ekraną ir grįžtumėte į 
ankstesnį ekraną. 

 

Įspėjamųjų signalų nutildymas 
„Astral“ prietaise galite laikinai – dviem minutėms – nutildyti garsinį įspėjimą. Įspėjamojo 
signalo rodinyje ir įspėjamųjų signalų juostoje įspėjamieji signalai bus rodomi kaip įprastai. Jei po 
dviejų minučių vis dar yra įspėjamojo signalo sąlyga, dar kartą pasigirs garsinis įspėjimas. 

Funkciją „Alarm Mute“ (įspėjamojo signalo nutildymas) galite nustatyti iš anksto, kad iš anksto 
nutildytumėte įspėjamuosius signalus, kurių pateikimą numatote. Tai gali būti naudinga atliekant 
siurbimą ar kai ketinama trumpam laikui atjungti pacientą nuo ventiliatoriaus. 
 

Norėdami nutildyti aktyvaus įspėjamojo signalo garsinį įspėjimą: 

Paspauskite . 

Įspėjamasis signalas nutildomas dviem minutėms. Tuo laikotarpiu   simbolis rodomas 

informacijos juostoje ir jis  mirksi. 

Pastaba. Dar kartą paspaudus įspėjamojo signalo nutildymo / nustatymo iš naujo mygtuką 
įspėjamojo signalo nutildymo laikotarpiu, rodomas įspėjamasis signalas bus nustatytas iš naujo. 
Žr. skyrių „Įspėjamųjų signalų nustatymas iš naujo“ (žr. psl. 59). 
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Norėdami nutildyti įspėjamuosius signalus prieš jų suaktyvinimą: 

1. Paspauskite . Įspėjamojo signalo nutildymas aktyvus dvi minutes. Tuo laikotarpiu 

 simbolis rodomas informacijos juostoje ir jis  mirksi. 

2. Norėdami atšaukti įspėjamojo signalo nutildymą, paspauskite mirksintį simbolį  
dar kartą. 

 

Naudingas patarimas! 

Galite koreguoti garsinio įspėjimo garsumą. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Prietaiso 
nuostatos“. Atlikę bet kokį koregavimą įsitikinkite, kad įspėjamąjį signalą galite girdėti iš toliau. 
 
 

Įspėjamųjų signalų nustatymas iš naujo 
Nustačius įspėjamąjį signalą iš naujo, šis įspėjamasis signalas bus pašalintas iš įspėjamojo 
signalo rodinio ir aktyvių įspėjamųjų signalų ekrano, bus išjungti jo vaizdiniai ir garsiniai įspėjimai. 
Aktyvus įspėjamasis signalas turi būti nustatytas iš naujo pašalinus situaciją, dėl kurios buvo 
suaktyvintas įspėjamasis signalas. Jei įspėjamojo signalo sąlyga nepašalinama, įspėjamasis 
signalas vėl bus suaktyvintas. 

„Astral“ prietaisas gali automatiškai išvalyti įspėjamąjį signalą, kai pašalinama įspėjamąjį signalą 
sukėlusi sąlyga. Išvalius įspėjamąjį signalą, jis neberodomas aktyvių įspėjamųjų signalų ekrane 
bei nepateikiami jo vaizdiniai ir garsiniai įspėjimai. 

Kai įspėjamasis signalas išvalomas ar nustatomas iš naujo neautomatiškai, įspėjamųjų signalų 
ekrane rodomas kitas aktyvus didžiausios svarbos įspėjamasis signalas. 
 

Kai kurių įspėjamųjų signalų negalima patiems nustatyti iš naujo. Turite pašalinti šių įspėjamųjų 
signalų priežastį. Išsprendus įspėjamojo signalo problemą, rodinys bus automatiškai išvalytas. 
 

Norėdami iš naujo nustatyti rodomą aktyvų įspėjamąjį signalą: 

1. Paspauskite  , kad nutildytumėte įspėjamąjį signalą. Mygtukas pradeda šviesti ir 
mirksi. 

2. Paspauskite  dar kartą, kad iš naujo nustatytumėte įspėjamąjį signalą. Įspėjamasis 
pranešimas pašalinamas iš įspėjamojo signalo rodinio. Jis taip pat išvalomas aktyvių 
įspėjamųjų signalų ekrane. 

Pastaba. Jei nustatydami iš naujo norite matyti visus aktyvius įspėjamuosius signalus, šią 
procedūrą galite atlikti atidarę aktyvių įspėjamųjų signalų ekraną. 
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Norėdami iš naujo nustatyti visus aktyvius įspėjamuosius signalus: 

1. Informacijos juostoje paspauskite įspėjamojo signalo rodinį. Rodomas ekranas „Active 
alarms“ (aktyvūs įspėjamieji signalai). 

 
2. Paspauskite Reset all (nustatyti iš naujo visus), kad iš naujo nustatytumėte kelis 

įspėjamuosius signalus. Iš naujo bus nustatyti tik tie įspėjamieji signalai, kuriuos galima iš 
naujo nustatyti. Dėl likusių įspėjamųjų signalų naudotojas turės imtis veiksmų ir pašalinti 
problemas. 

3. Atlikite visus reikiamus veiksmus, kad sutvarkytumėte likusius įspėjamuosius signalus. 

4. Paspauskite OK (gerai), kad uždarytumėte aktyvių įspėjamųjų signalų ekraną ir grįžtumėte į 
ankstesnį ekraną. 

 

Įspėjamojo signalo garsumo koregavimas 
„Astral“ prietaiso garsumo lygį galima nustatyti nuo vieno iki penkių (penki yra garsiausias lygis, 
numatytoji nuostata – trys). Jūsų gydytojas iš anksto nustatė minimalų garsumo lygį. Bet kokios 
nuostatos, mažesnės už nustatytą minimalų garsumą, yra pilkos ir jų naudoti negalima. 

 ĮSPĖJIMAS 

• Įspėjamųjų signalų garsumo negalima koreguoti atskirai kiekvienam įspėjamajam 
signalui. Koreguojant įspėjamojo signalo garsumą, bus pakeistas visų įspėjamųjų 
signalų garsumas, neatsižvelgiant į įspėjamojo signalo svarbos lygį. 

• Koreguodami įspėjamojo signalo garsumą, įsitikinkite, kad įspėjamąjį signalą galima 
išgirsti esant aplinkos triukšmui, su kuriuo pacientas gali susidurti įvairiose situacijose, 
įskaitant naudojimą triukšmingoje aplinkoje arba gabenimo krepšiuose. 
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Toliau pateiktame pavyzdyje jūsų gydytojas paliko numatytąjį – trečią – įspėjamojo signalo 
garsumo lygį. Tai reiškia, kad „1“ ir „2“ garsumo parinktys yra išjungtos, todėl garsumo lygį 
galite didinti ir mažinti nuo „3“ iki „5“ lygio. Tačiau jei gydytojas minimalų garsumo lygį nustatė 
kaip „1“, galite pasirinkti bet kurį garsumo lygį. 
 

 
 

Įspėjamųjų signalų garso signalizatorių ir indikatorių tikrinimas 
Norėdami patikrinti, ar įspėjamasis signalas skamba taip, kaip numatyta, reguliariai tikrinkite 
įspėjamuosius signalus. 

„Astral“ prietaisas turi du įspėjamųjų signalų garso signalizatorius. Atsiradus įspėjamojo signalo 
suaktyvinimo sąlygai, garso signalizatoriai veikia lygiagrečiai. Norėdami patikrinti, ar garso 
signalizatoriai veikia tinkamai, reguliariai atlikite įspėjamųjų signalų patikrą. Šios patikros metu 
kiekvienas garso signalizatorius bus įjungiamas atskirai vienas po kito. 

Norėdami patikrinti įspėjamųjų signalų garso signalizatorius ir indikatorius: 

1. Paspauskite . Rodomas ekranas „Alarms“ (įspėjamieji signalai). 

2. Paspauskite . Rodomas ekranas „Alarm volume“ (įspėjamojo signalo garsumas). 

 
3. Paspauskite Test (tikrinti), kad patikrintumėte įspėjamąjį signalą. Įspėjamasis signalas 

pypteli du kartus  ir mirksi šviesos diodas, kuris parodo, kad įspėjamasis signalas veikia 
tinkamai. Patikrinkite, ar įspėjamasis signalas supypsi du kartus. Patikrinkite, ar įspėjamųjų 
signalų juosta mirksi raudonai, tada – geltonai.  Patikrinkite, ar mirksi nutildymo mygtukas. 

 ĮSPĖJIMAS 

Jei neskamba joks įspėjamasis signalas, ventiliatoriaus nenaudokite. 
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 PERSPĖJIMAS 

Jei girdimas tik vienas pyptelėjimas arba įspėjamųjų signalų juosta nemirksi raudonai, 
tada geltonai, grąžinkite prietaisą techninei priežiūrai atlikti. 
 

 
 

„Remote Alarm“ tikrinimas 
„Remote Alarm“ generuoja garsinį ir vaizdinį signalą, kai ventiliatoriuje sužadinamas įspėjamasis 
signalas. 

 PERSPĖJIMAS 

„Remote Alarm“ patikrą reikia atlikti prieš pirmą kartą naudojant akumuliatorių ir jį 
pakeitus. Periodiškai tikrinkite įspėjamuosius signalus pagal įstaigos politiką. Kai prietaisą 
naudoja nuo ventiliatoriaus priklausomas pacientas, patikrą reikia atlikti kasdien. 
 
 

Norėdami patikrinti „Remote Alarm“, paspauskite  ant „Remote Alarm“. 

Įvyksta šie įvykiai: 

• Pradeda šviesti įspėjamojo signalo šviesos diodas ir skambėti įspėjamasis signalas. 

• Pradeda šviesti atitinkamo nustatyto garsumo šviesos diodas. 

• Šviesos diodas „Disconnect“ (atjungta) mirksi, jei įspėjamasis signalas nėra prijungtas prie 
prietaiso, ir šviečia ištisai, jei yra prijungtas. 

• Pradeda šviesti atitinkamo akumuliatoriaus įkrovos lygio šviesos diodas. Geltonas šviesos 
diodas reiškia, kad akumuliatoriaus naudojimo trukmė yra trumpa, žalias – akumuliatoriaus 
naudojimo trukmė yra tinkama. (Pakeiskite akumuliatorių, jei akumuliatoriaus naudojimo 
trukmė yra trumpa.) 

• Jei prijungtas antras „Remote Alarm“, jis taip pat pradės skambėti. 
 

Įspėjamųjų signalų tikrinimas 

 ĮSPĖJIMAS 

Netikrinkite įspėjamųjų signalų, kai pacientas yra prijungtas prie ventiliatoriaus. 

Šiame skyriuje aprašomos veikimo patikros, padedančios naudotojui suprasti, kokios sąlygos 
gali suaktyvinti „Astral“ įspėjamuosius signalus. Jūsų gydytojas turi įvertinti terapijos įspėjamųjų 
signalų ribinių verčių efektyvumą. 

Pastaba. Atliekant kai kurias įspėjamųjų signalų patikros procedūras, bus suaktyvinti keli 
įspėjamieji signalai. Norėdami pamatyti visus aktyvius įspėjamuosius signalus, paspauskite 
įspėjamojo signalo rodinio mygtuką, kaip aprašyta skyriuje „Aktyvių įspėjamųjų signalų peržiūra“ 
(žr. psl. 58). 
 

 PERSPĖJIMAS 

Baigę įspėjamųjų signalų patikras, įsitikinkite, kad atkurta pradinė „Astral“ prietaiso 
būsena ir įkrautas vidinis akumuliatorius. 
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Įspėjamasis signalas Patikros procedūra 

„Low Pressure“ (žemas slėgis) 1. Atjunkite paciento sąsają nuo kontūro. 
2. Pradėkite ventiliaciją. 

„Low Vte“ (mažas Vte) 
(Galima patikrinti tik naudojant dvigubus ir 
viengubus kontūrus su numatyto nuotėkio 
funkcija) 

1. Atjunkite paciento sąsają nuo kontūro. 
2. Pradėkite ventiliaciją. 

„Obstruction“ (obstrukcija) 1. Atjunkite paciento sąsają nuo kontūro. 
2. Pradėkite ventiliaciją. 
3. Užblokuokite kontūro išleidimo angą. 

„High leak“ (didelis nuotėkis) 
(Galima patikrinti tik naudojant dvigubus ir 
viengubus kontūrus su numatyto nuotėkio 
funkcija) 

1. Atjunkite paciento sąsają nuo kontūro. 
2. Pradėkite ventiliaciją. 

„Low FiO2“ (maža FiO2 vertė) 
(Galima patikrinti tik jei terapija 
sukonfigūruota naudoti papildomą deguonį) 

1. Išjunkite papildomą deguonį. 
2. Pradėkite ventiliaciją. 

„High FiO2“ (didelė FiO2 vertė) 
(Galima patikrinti tik jei terapija 
sukonfigūruota naudoti papildomą deguonį) 

1. Nustatykite didesnį papildomo deguonies srautą. 
2. Pradėkite ventiliaciją. 

„Using internal battery“ (vidinio 
akumuliatoriaus naudojimas) 

1. Įsitikinkite, kad „Astral“ prietaisas prijungtas prie išorinio 
maitinimo šaltinio. 

2. Įjunkite „Astral“ prietaisą. 
3. Atjunkite maitinimo laidą. 

„Low battery“ (mažas akumuliatoriaus 
įkrovos lygis) 

„Critically low internal battery“ (kritiškai 
mažas vidinio akumuliatoriaus įkrovos lygis) 

1. Įsitikinkite, kad „Astral“ prietaisas įjungtas ir veikia naudodamas 
vidinį akumuliatorių. 

2. Eikite į meniu Setup (sąranka) ir pasirinkite Device Config 
(prietaiso konfigūracija). Išjunkite nuostatas Auto power off 
(automatinis išjungimas) ir Backlight timeout (ekrano apšvietimo 
skirtasis laikas). Žr. skyrių „Prietaiso nuostatų koregavimas“ (žr. psl. 
21). 

3. Palaukite, kol vidinis akumuliatorius išseks. Tai gali užtrukti iki 10 
valandų, kai vidinis akumuliatorius visiškai įkrautas. 

 
 

Maitinimo įspėjamieji signalai 
 

 PERSPĖJIMAS 

Duomenys negali būti įrašyti, kai yra aktyvus įspėjamasis signalas „Critically low battery“ 
(kritiškai mažas akumuliatoriaus įkrovos lygis) arba „Battery Inoperable“ (akumuliatorius 
neveikia). Programos, pasirinktos, kai šie įspėjami signalai yra aktyvūs, gali būti prarastos 
iš naujo paleidus prietaisą.  Ventiliacijos duomenų ir įspėjamųjų signalų įrašymas yra 
sustabdytas. 
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Įspėjamasis signalas Suaktyvinamas, kai 

Low battery (mažas 
akumuliatoriaus įkrovos lygis) 

Vidinis akumuliatorius gali palaikyti ventiliaciją apie 20 minučių. 

Critically low battery 
(kritiškai mažas akumuliatoriaus 
įkrovos lygis) 

Vidinis akumuliatorius gali palaikyti ventiliaciją apie 10 minučių. 

Total power failure 
(visiškai nutrūko maitinimo 
tiekimas) 

Visiškai nutrūko maitinimo tiekimas, nes nebeveikia vidinis akumuliatorius, arba, 
išėmus vidinį akumuliatorių, nebetiekiamas išorinis maitinimas.  

Power disconnected 
(maitinimas atjungtas) 

Maitinimo šaltinis pakeistas iš išorinio šaltinio į vidinį akumuliatorių. 

Using internal battery 
(vidinio akumuliatoriaus 
naudojimas) 

„„Astral““ prietaisas yra įjungtas ir naudoja akumuliatoriaus energiją. 

„Battery inoperable“ 
(akumuliatorius neveikia) 

Vidinis akumuliatorius sugedęs arba išimtas. 

„Internal battery 
degraded“ (suprastėjo vidinio 
akumuliatoriaus veikimas) 

Vidinio akumuliatoriaus veikimas suprastėjo ir jis gali nesuteikti patikimos 
informacijos apie likusį laiką.  
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Kontūro atsijungimo ir dekaniuliacijos aptikimas 
Netyčia atjungus kontūro komponentą arba netyčia ištraukus kaniulę kyla pavojus priklausomam 
pacientui. „Astral“ turi keletą įspėjamųjų signalų, kuriuos naudojant kartu su atsijungimo 
įspėjamuoju signalu galima patikimai aptikti kontūro atsijungimą (įskaitant dekaniuliaciją). 

Optimalus įspėjamasis signalas gali priklausyti nuo terapijos tikslinės vietos ir kontūro tipo, kaip 
parodyta toliau pateiktoje lentelėje. 
 

Tačiau „Astral“ pateikia daug įspėjamųjų signalų, kuriuos gydytojas gali sukonfigūruoti būtent 
šiam tikslui. 
 

 ĮSPĖJIMAS 

Įspėjamųjų signalų nuostatos yra jautrios bet kokiems kontūro, ventiliacijos nuostatų ar 
tuo pačiu metu atliekamos terapijos pakeitimams. Atlikę bet kurį iš šių pakeitimų, 
patikrinkite įspėjamojo signalo efektyvumą. 
 
 

 PERSPĖJIMAS 

Įspėjamuosius signalus reikia sukonfigūruoti ir išbandyti, siekiant užtikrinti, kad būtų 
aptiktas kontūro atsijungimas bei dekaniuliacija. Rekomenduojama sukonfigūruoti ir 
išbandyti kelis įspėjamuosius signalus bei patikrinti atsijungimą ventiliatoriuje ir 
kaniulėje. Kaip alternatyva gali būti naudojamas nepriklausomas stebėjimas. 
 

 
Toliau pateiktoje lentelėje nurodomi tinkamiausi įspėjamieji signalai, kuriuos galima naudoti 
aptinkant kontūro atsijungimą. 

 Slėgio tiksliniai režimai Tūrio tiksliniai režimai 

Viengubas su 
nuotėkio funkcija 

Atsijungimo įspėjamasis signalas 

Žemo slėgio įspėjamasis signalas 

Mažo Vte įspėjamasis signalas 

Mažo MVe įspėjamasis signalas 

Apnėjos įspėjamasis signalas 

Nuotėkio įspėjamasis signalas 

SpO2 įspėjamasis signalas 

Netaikoma 

Viengubas su 
vožtuvu 

Atsijungimo įspėjamasis signalas 

Žemo slėgio įspėjamasis signalas 

Mažo PEEP įspėjamasis signalas 

Didelio Vti įspėjamasis signalas 

Didelio MVi įspėjamasis signalas 

Apnėjos įspėjamasis signalas 

SpO2 įspėjamasis signalas 

 Atsijungimo įspėjamasis signalas 

Žemo slėgio įspėjamasis signalas 

Mažo PEEP įspėjamasis signalas 

Apnėjos įspėjamasis signalas 

SpO2 įspėjamasis signalas 
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 Slėgio tiksliniai režimai Tūrio tiksliniai režimai 

Dvigubas su vožtuvu Atsijungimo įspėjamasis signalas 

Žemo slėgio įspėjamasis signalas 

Mažo Vte įspėjamasis signalas 

Mažo MVe įspėjamasis signalas 

Apnėjos įspėjamasis signalas 

Nuotėkio įspėjamasis signalas 

SpO2 įspėjamasis signalas 

Kandiklis Atsijungimo įspėjamasis signalas 

Žemo slėgio įspėjamasis signalas 

Didelio Vti įspėjamasis signalas 

Didelio MVi įspėjamasis signalas 

Apnėjos įspėjamasis signalas 

SpO2 įspėjamasis signalas 

Atsijungimo įspėjamasis signalas 

Žemo slėgio įspėjamasis signalas 

Apnėjos įspėjamasis signalas 

SpO2 įspėjamasis signalas 

 

„Astral“ atsijungimo įspėjamasis signalas 
„Astral“ atsijungimo įspėjamasis signalas nuolat matuoja kontūro pasipriešinimą, kad terapijos 
metu aptiktų atsijungimą. Didelės svarbos atsijungimo įspėjamasis signalas bus suaktyvintas, 
kai prietaisas aptiks atsijungimą, trunkantį ilgiau nei gydytojo iš anksto nustatytas įspėjamojo 
signalo aktyvinimo laikas. Jei atsijungimo mastas per šį laiką bus ištaisytas, įspėjamojo signalo 
aktyvinimo laikas bus nustatytas iš naujo. 
 

 Atsijungimo įspėjamojo signalo reguliavimas 
Gydytojas gali sureguliuoti atsijungimo įspėjamąjį signalą pagal jūsų poreikius. Gydytojas gali: 

1. reguliuoti įspėjamojo signalo aktyvinimo laiką – laiką (sekundėmis), kurio reikia įspėjamajam 
signalui aktyvinti atsijungus; 

2. reguliuoti atsijungimo leistiną nuokrypį – atsijungimo mastą, kurio reikia įspėjamajam signalui 
aktyvinti; 

3. įjungti / išjungti atsijungimo įspėjamąjį signalą. 
 

 
Pastaba. Atsijungimo įspėjamojo signalo numatytoji nuostata yra „On“ (įjungta). 
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Norėdami patikrinti atsijungimo įspėjamąjį signalą: 

Šiuos veiksmus reikia atlikti prieš prijungiant pacientą prie ventiliatoriaus. 

1. Prijunkite visus paciento kvėpavimo kontūro komponentus, įskaitant sąsają (atliekant 
tracheostomiją reikia naudoti bandomąją kaniulę). 

2. Pradėkite ventiliaciją naudodami atitinkamas terapijos nuostatas, kontūro konfigūraciją ir 
papildomą deguonį (jei reikia). 

3. Patikrinkite, ar išmatuota atsijungimo vertė tampa raudona ir ar atsijungimo įspėjamasis 
signalas suaktyvinamas praėjus įspėjamojo signalo aktyvinimo laikui. 

Pastaba. Jei atsijungimo įspėjamasis signalas neskamba, gydytojui gali tekti sureguliuoti 
įspėjamojo signalo parametrus. 
 

Naudingas patarimas! 

Dekaniuliacija gali būti sudėtingiausias atsijungimas prietaisui aptikti. Norėdami užtikrinti, kad 
dekaniuliacija būtų aptikta, išbandykite atsijungimo įspėjamąjį signalą naudodami bandomąją 
kaniulę. Jūsų gydytojas gali padėti jums tai padaryti. 
 

 

Duomenų tvarkymo procesas 
Stebėjimo duomenis iš „„Astral““ prietaiso galima peržiūrėti „ResScan™“ pacientų valdymo 
programinėje įrangoje. Duomenys iš prietaiso į „ResScan“ perkeliami naudojant USB atmintinę. 
Atsisiuntus į „ResScan“, duomenis galima peržiūrėti keliais ataskaitų formatais, kad būtų galima 
lengvai stebėti gydymo rezultatus ir atitiktį. 
 

Norėdami prijungti „ResMed“ USB prie „„Astral““ prietaiso, vadovaukitės toliau 
pateikiamais nurodymais. 

Prijunkite USB atmintinę prie USB jungties galinėje prietaiso dalyje. Informacijos  
juostoje rodomas simbolis, nurodantis, kad prijungtas USB. 

 
Norėdami išimti USB atmintinę, baigę perkėlimą tiesiog ištraukite ją iš USB jungties. Jei tuo 
metu duomenys buvo perkeliami, informacijos juostoje pateikiamas pranešimas įspėja apie 
nepavykusį perkėlimą. 
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 ĮSPĖJIMAS 

Prie duomenų ryšio prievadų junkite tik „ResMed“ specialiai sukurtus ir 
rekomenduojamus prietaisus. Prijungus kitus prietaisus galima sužaloti pacientą arba 
sugadinti „„Astral““ prietaisą. 
 
 

 

Norėdami perkelti duomenis: 

1. Meniu Settings (nuostatos) antriniame meniu USB pasirinkite Patient Data (paciento 
duomenys). 

2. Paspauskite „Save >“ (įrašyti). Kai perkėlimas baigiamas, parodomas būsenos pranešimas. 

 
3. Paspauskite „Clear“ (išvalyti), kad patvirtintumėte, jog perskaitėte pranešimą, ir 

įjungtumėte tolesnius perkėlimus. 

4. Išimkite USB atmintuką iš „Astral“ prietaiso. 

5. Prijunkite USB atmintuką prie kompiuterio, kuriame įdiegta „ResScan“, USB prievado. 

6. Atlikite atsisiuntimo procedūrą, nurodytą „ResScan“ naudotojo vadove. 
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Valymas ir priežiūra 
Šiame skyriuje aprašytas valymo ir priežiūros užduotis reikia atlikti reguliariai. 

Išsamių nurodymų, kaip rūpintis naudojamais prietaisais ir atlikti jų priežiūrą, ieškokite paciento 
sąsajos, drėkintuvo ir kitų priedų naudotojo vadovuose. 

 ĮSPĖJIMAS 

• Mechanine ventiliacija gydomas pacientas yra labai jautrus infekcijoms. Nešvari arba 
užteršta įranga yra galimas infekcijos šaltinis. Reguliariai valykite „„Astral““ prietaisą 
ir jo priedus.  

• Prieš valydami visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo tinklo, o prieš vėl 
prijungdami įsitikinkite, kad jis sausas. 

• Nei prietaiso, nei pulsoksimetro, nei maitinimo laido nemerkite į vandenį. 
 

 

„„Astral““ prietaisą galima valyti antibakteriniu tirpalu suvilgyta švaria, nedažyta vienkartine 
šluoste. Pakeitus bet kokį priedą paciento kontūre, „ResMed“ rekomenduoja atlikti „Learn 
Circuit“ (kontūro išmokimas). 

 PERSPĖJIMAS 

Valykite tik išorinius „„Astral““ prietaiso paviršius. 

 
Toliau nurodyti valymo tirpalai yra tinkami naudoti kas savaitę (išskyrus nurodytus atvejus), kai 
valomi išoriniai „„Astral““ prietaiso paviršiai. 

• „Actichlor Plus“ 

• Baliklis (1:10) (taip pat gali būti vadinamas praskiestu hipochloritu) 

• Izopropanolis 

• „Cavicide“* 

• „Mikrozid“* 

*Tinka valyti tik kas mėnesį. 
Praskiesti tirpalai turi būti ruošiami su kokybišku geriamuoju vandeniu. 

Informacijos apie valymo priemonių naudojimo procedūrą, koncentraciją ir sąlyčio laiką ieškokite 
valymo priemonės gamintojo naudojimo instrukcijose. 
 

Naudojama vienam pacientui 
Visus kontūro komponentus valykite ir prižiūrėkite pagal gamintojo rekomendacijas. 
 

Kas savaitę 
1. Prietaiso išorę valykite drėgna šluoste, naudodami švelnų valymo tirpalą. 

2. Patikrinkite kontūro adapterio būklę ir pažiūrėkite, ar į jį nepateko drėgmės ar teršalų. 
Keiskite prireikus arba reguliariais intervalais, ne rečiau nei kas šešis mėnesius. 

3. Išbandykite įspėjamųjų signalų garso įtaisus, žr. „Įspėjamųjų signalų garso įtaisų bandymas 
(žr. psl. 61)“. 
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Naudingas patarimas! 

Informacijos, kaip nuimti ir pakeisti kontūro adapterį, žr. „Kontūro adapterio prijungimas (žr. psl. 
26)“. 
 
 

Kas mėnesį 
1. Patikrinkite oro filtro būklę ir ar jis neužsikimšęs purvu ar dulkėmis. Naudojant įprastai, oro 

filtrą reikia keisti kas šešis mėnesius (arba dažniau, jei dulkėtoje aplinkoje). 

2. Patikrinkite vidinės baterijos įkrovos lygį: 

- atjungdami išorinį maitinimą ir naudodami prietaisą su vidiniu akumuliatoriumi mažiausiai 
10 minučių; 

- peržiūrėdami likusią akumuliatoriaus talpą; žr. „Vidinio akumuliatoriaus naudojimas  

(žr. psl. 49)“; 

- atkurdami išorinį maitinimą baigus bandymą. 
 

Naudojimas keliems pacientams 
Be valymo ir priežiūros nurodymų naudojant vienam pacientui, prieš pateikiant prietaisą naujam 
pacientui, reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus. 

Komponentas Valymo / priežiūros metodas 

Prietaisas Žr „Valymas ir priežiūra (žr. psl. 69)“. 

Dvigubas adapteris (naudojamas su dvigubais 
kontūrais) 

Siekiant užtikrinti bendrąją higieną, dvigubą adapterį reikia 
pakeisti arba apsaugoti filtru nuo bakterijų / virusų. 

Kaukė Prieš naudojant kitam pacientui, kaukę reikia pakartotinai 
apdoroti. Žr. su naudojama kauke pateiktą naudotojo vadovą. 

Paciento kontūrai Pakeiskite arba apdorokite iš naujo. Žr. gamintojo 
rekomenduojamo valymo nurodymus. 

Drėkintuvas Žr. su naudojamu drėkintuvu pateiktą naudotojo vadovą. 

Vidinis akumuliatorius Patikrinkite įkrovos lygį atjungdami išorinį maitinimą ir 
naudodami prietaisą su vidiniu akumuliatoriumi mažiausiai 
dešimt minučių. Peržiūrėkite likusią akumuliatoriaus talpą ir 
atkurkite išorinį maitinimą. 

Filtras nuo bakterijų / virusų Prieš naudojant kitam pacientui, reikia pakeisti filtrus nuo 
bakterijų / virusų. 

 

Oro filtro keitimas 
Patikrinkite oro filtro būklę ir ar jis neužsikimšęs purvu ar dulkėmis. Naudojant įprastai, oro filtrą 
reikia keisti kas šešis mėnesius (arba dažniau, jei dulkėtoje aplinkoje). 

 PERSPĖJIMAS 

Neplaukite oro filtro. Oro filtro negalima plauti arba naudoti pakartotinai. 
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Oro filtro išėmimas ir keitimas 

Prieš keisdami oro filtrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimą ir (arba) išorinį akumuliatorių. 

1. Atlaisvinkite oro filtro dangtelį sukdami prieš laikrodžio rodyklę. 

2. Nuo prietaiso nuimkite oro filtro dangtelį.  

3. Ištraukite oro filtrą iš dangtelio ir išmeskite. 

4. Įdėkite naują filtrą į dangtelį. 

5. Įdėkite oro filtrą ir dangtelį atgal į prietaisą. 

6. Norėdami pritvirtinti, pasukite pagal laikrodžio rodyklę. 
 
 

  

 

 

  
 
 

Dvigubo adapterio (iškvėpimo vožtuvo) keitimas 
Reguliariai tikrinkite, ar dvigubame adapteryje nėra drėgmės ir teršalų. Pakeiskite prireikus 
atlikdami procedūrą, aprašytą skyriuje „Kontūro adapterio prijungimas (žr. psl. 26)“. 
 

Techninė priežiūra 

 ĮSPĖJIMAS 

Tikrinti ir remontuoti turi tik įgaliotasis atstovas. Jokiomis aplinkybėmis negalima bandyti 
patiems atlikti prietaiso techninės priežiūros ar remonto darbų. To nesilaikant, gali būti 
anuliuota „„Astral““ prietaiso garantija, „„Astral““ prietaisas gali būti pažeistas arba 
galima susižaloti ar net žūti.  

 
Pastaba. Išsaugokite originalią „„Astral““ prietaiso pakuotę, kad ją būtų galima naudoti 
gabenant į įgaliotąjį „ResMed“ techninės priežiūros centrą arba iš jo. 
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 ĮSPĖJIMAS 

• Siekiant išvengti kryžminio užteršimo pavojaus, ant įkvėpimo angos uždedamas filtras 
nuo bakterijų / virusų yra privalomas, jei prietaisą ketinama naudoti ne vienam 
pacientui, nes esant tam tikroms trikties sąlygoms, iškvėptos dujos gali būti 
grąžinamos per įkvėpimo angą. 

• Iškvėpimo modulis, vidinis filtras nuo bakterijų / virusų, iškvepiamo srauto jutiklis ir 
mėlyna membrana liečiasi su iškvepiamomis dujomis, bet nėra įkvėpimo kelio dalis.  

 

Priežiūros grafikas 
„Astral“ prietaiso techninę priežiūrą turi atlikti įgaliotasis „ResMed“ techninės priežiūros 
centras pagal toliau pateiktą grafiką. „Astral“ prietaisas yra numatytas veikti saugiai ir patikimai, 
kai naudojamas ir prižiūrimas laikantis „ResMed“ pateiktų instrukcijų. Kaip ir su visais 
elektriniais prietaisais, jei pastebimi kokie nors pažeidimai, turite imtis atsargumo priemonių ir 
pasirūpinti, kad prietaisą patikrintų įgaliotasis „ResMed“ techninės priežiūros centras. 

Reguliariai atliekant techninę priežiūrą, numatoma prietaiso „„Astral““ naudojimo trukmė yra 8 
metai. 

Techninės priežiūros grafikas nuo pirmojo naudojimo datos. 
 

Rekomenduojamas techninės 
priežiūros intervalas 

Atlieka Instrukcijos 

Kas šešis mėnesius Darbuotojai, išmokyti naudoti 
„„Astral““  

Oro filtro keitimas (pakeiskite 
anksčiau, jei jis nešvarus). 

Viengubų arba dvigubų kontūro 
adapterių (jei naudojami) keitimas. 

Dveji metai Kvalifikuotas technikas Dvejų metų prevencinė priežiūra. 
Vidinio akumuliatoriaus ir FiO2 jutiklio 
(jei yra) keitimas. 

35 000 valandų Kvalifikuotas technikas Pneumatinio bloko prevencinė 
priežiūra. 

 

Naudingas patarimas! 

Jei bus įjungti techninės priežiūros priminimai, prietaise gausite pranešimą, kai bus beveik suėję 
dveji prevencinės priežiūros metai. 
 

Vidinis akumuliatorius 
Numatoma vidinio akumuliatoriaus naudojimo trukmė yra dveji metai. Vidinį akumuliatorių reikia 
keisti kas dvejus metus arba anksčiau, jei visiškai įkrovus pastebimai sutrumpėja naudojimo 
trukmė. Laikymo metu užtikrinkite, kad vidinis akumuliatorius būtų įkrautas kartą per šešis 
mėnesius. 

Naudingas patarimas! 

Jei bus įjungti techninės priežiūros priminimai, prietaise gausite pranešimą, kai gana ženkliai 
sumažės akumuliatoriaus naudojimo trukmė. 
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Informacija apie prietaisą 
Informaciją apie prietaisą, įskaitant kitos techninės priežiūros terminą, nurodantį, kada reikia 

atlikti kitą prevencinę priežiūrą, galima rasti paspaudus ir pasirinkus „Device“ (prietaisas). 
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Trikčių šalinimas 
Iškilus problemai, pamėginkite šiuos siūlomus sprendimus. Jei problemos išspręsti nepavyksta, 
kreipkitės į priežiūros paslaugų teikėją arba „ResMed“. 
 

Įspėjamojo signalo trikčių šalinimas 

 ĮSPĖJIMAS 

Nustačius „Apnoea Detection“ (apnėjos aptikimas) į „No breath“ (nėra kvėpavimo) ir „T 
apnoea“ (apnėjos intervalas) į didesnę nei 60 s vertę, apnėjos įspėjamasis signalas ir 
atsakas taps neveiksmingi. 
 

Dažniausia priežastis, dėl kurios pasigirsta įspėjamasis signalas, yra ta, kad sistema nebuvo 
tinkamai surinkta arba nebuvo tinkamai atliktas kiekvienos programos „Learn Circuit“ (kontūro 
išmokimas). 

Pastabos. 
 

• Toliau išvardyti įspėjamųjų signalų veiksmai pagrįsti atitinkamomis paciento terapijos 
įspėjamųjų signalų nuostatomis. Suaktyvinus reguliuojamą įspėjamąjį signalą, iš naujo 
patvirtinkite įspėjamojo signalo nuostatas. 

 

• Įspėjamųjų signalų žurnalas ir įspėjamųjų signalų nuostatos išlaikomi išjungus prietaisą ir 
nutrūkus maitinimui. 

 

• Jei įspėjamasis signalas įsijungia pakartotinai, nutraukite naudojimą, įjunkite atsarginį 
ventiliatorių ir grąžinkite prietaisą techninei priežiūrai atlikti. 

 

Jei įspėjamųjų signalų žurnalas pasieks savo atminties talpos ribą, seniausi duomenys bus 
atmesti, kad į žurnalą būtų galima įrašyti naujus įrašus. 
 

Įspėjamasis pranešimas Veiksmas 

„Apnoea“ (apnėja) 1. Patikrinkite paciento būklę ir kvėpavimo takus. 
2. Patikrinkite, ar kontūre ir proksimalinėse linijose nėra nuotėkio. Atlikite 

„Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

„Battery 1 fault“  

(1 akumuliatoriaus gedimas) 

Patikrinkite akumuliatoriaus jungtis. Jei problema išlieka, pakeiskite 1 išorinį 
akumuliatorių nauju išoriniu akumuliatoriumi. 

„Battery 2 fault“  

(2 akumuliatoriaus gedimas) 

Patikrinkite akumuliatoriaus jungtis. Jei problema išlieka, pakeiskite 2 išorinį 
akumuliatorių nauju išoriniu akumuliatoriumi. 

„Battery Inoperable“ 
(akumuliatorius neveikia) 

1. Jei prietaisas buvo laikomas kraštutinėje temperatūroje, palaukite, kol 
jis vėl taps kambario temperatūros. 

2. Jei prietaisas buvo padėtas laikyti ilgą laiką, akumuliatorius gali būti 
išsikrovęs. Prijunkite prie elektros tinklo.  

3. Jei įspėjamasis signalas išlieka, grąžinkite prietaisą techninei priežiūrai 
atlikti. 

„Circuit fault“ (kontūro gedimas) 1. Patikrinkite, ar kontūre nėra vandens ir nuotėkių. 
2. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 
3. Jei įspėjamasis signalas išlieka, pakeiskite kontūrą. 
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Įspėjamasis pranešimas Veiksmas 

„Critically low battery“  

(kritiškai mažas akumuliatoriaus 
įkrovos lygis) 

Prijunkite „„Astral““ prie kintamosios srovės maitinimo tinklo ir leiskite 
akumuliatoriui įsikrauti. 

„Device overheating“  

(prietaiso perkaitimas) 

1. Perkelkite prietaisą į vėsesnę vietą. 
2. Patikrinkite, ar oro įleidimo angoje nėra pašalinių objektų. 
3. Patikrinkite oro įleidimo filtrą. Jei reikia, pakeiskite oro įleidimo filtrą. 
4. Patikrinkite, ar aušinimo ventiliatoriaus įleidimo ir išleidimo angose nėra 

pašalinių objektų. 
5. Išimkite „„Astral““ iš gabenimo krepšio. 
6. Patikrinkite, ar kontūras neužsikimšęs. 
7. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

Atsijungimo įspėjamasis signalas 1. Patikrinkite paciento būklę ir kvėpavimo takus. 
2. Apžiūrėkite kontūrą ir proksimalines linijas, ar neatsijungę ir ar nėra per 

didelio nuotėkio. 
3. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas).  

„Flow sensor fault“  

(Srauto jutiklio triktis) 

Pakeiskite iškvėpimo srauto jutiklį. 

„Flow sensor not calibrated“ 
(nesukalibruotas srauto jutiklis) 

Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

„High FiO2“ (didelė FiO2 vertė) 1. Patikrinkite paciento būklę. 
2. Patikrinkite ir sureguliuokite deguonies tiekimą. 
3. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas), kad iš naujo sukalibruotumėte 

deguonies jutiklį. 

„High Leak“ (didelis nuotėkis) 1. Patikrinkite paciento būklę. 
2. Patikrinkite, ar kontūre, iškvėpimo vožtuve ir proksimalinėse linijose nėra 

nuotėkio. Naudodami patikrinkite, ar aplink kaukę nėra nuotėkių. 
3. Naudodami ventiliuojamąją terapiją patikrinkite kaukės tipo nuostatą. 
4. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

„High MVe“ (didelis MVe) 1. Patikrinkite paciento būklę. 
2. Apžiūrėkite iškvėpimo vožtuvą. Jei reikia, pakeiskite iškvėpimo vožtuvą. 
3. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

„High MVi“ (didelis MVi) 1. Patikrinkite paciento būklę. 
2. Patikrinkite, ar kontūre ir iškvėpimo modulyje nėra nuotėkių. 
3. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

„High PEEP“ (didelis PEEP) 1. Patikrinkite paciento būklę. 
2. Patikrinkite, ar kontūras ir iškvėpimo vožtuvas neužsikimšę. Naudodami 

patikrinkite, ar proksimalinės linijos neužsikimšusios. 
3. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

Aukštas slėgis 1. Patikrinkite paciento būklę ir kvėpavimo takus. 
2. Patikrinkite, ar kontūras neužsikimšęs. 
3. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 
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„High pressure protection“ 
(apsauga nuo aukšto slėgio) 

Viršyta aparatinės įrangos slėgio saugos riba. Jei problema kartojasi, 
grąžinkite prietaisą techninei priežiūrai atlikti. 

„High Pulse Rate“ (didelis pulso 
dažnis) 

Patikrinkite paciento būklę. 

„High Resp Rate“ (didelis 
kvėpavimo dažnis) 

1. Patikrinkite paciento būklę. 
2. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

„High SpO2“ (didelė SpO2 vertė) Patikrinkite paciento būklę. 

„High Vte“ (didelis Vte) 1. Patikrinkite paciento būklę. 
2. Apžiūrėkite iškvėpimo vožtuvą. Jei reikia, pakeiskite iškvėpimo vožtuvą. 
3. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

„High Vti“ (didelis Vti) 1. Patikrinkite paciento būklę. 
2. Patikrinkite, ar kontūre ir iškvėpimo modulyje nėra nuotėkių. 
3. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

„Incorrect circuit adapter“ 
(netinkamas kontūro adapteris) 

1. Patikrinkite, ar įrengtas pasirinktam kontūro tipui tinkamas kontūro 
adapteris. 

2. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

„Incorrect circuit attached“ 
(prijungtas netinkamas kontūras) 

1. Patikrinkite, ar kontūras tinkamai sujungtas ir ar sutampa su pasirinktu 
kontūro tipu. 

2. Patikrinkite kontūrą, iškvėpimo vožtuvą ir proksimalines linijas. 
3. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

„Internal battery degraded“ 
(suprastėjo vidinio 
akumuliatoriaus veikimas) 

1. Prijunkite „„Astral““ prie kintamosios srovės maitinimo tinklo. 
2. Grąžinkite prietaisą techninei priežiūrai atlikti, kad būtų pakeistas vidinis 

akumuliatorius.  

Vidinio akumuliatoriaus veikimo trukmės indikatorius gali būti netikslus ir juo 
negalima pasikliauti. 

„Last self-test failed“ (paskutinė 
automatinė patikra nepavyko) 

1. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 
2. Jei problema išlieka, grąžinkite prietaisą techninei priežiūrai atlikti. 

„Low internal battery“ (senka 
vidinis akumuliatorius) 

Prijunkite „„Astral““ prie kintamosios srovės maitinimo tinklo, kad 
akumuliatorius būtų įkrautas. 

„Low FiO2“ (maža FiO2 vertė) 1. Patikrinkite paciento būklę. 
2. Patikrinkite, ar nėra nuotėkio. 
3. Patikrinkite deguonies tiekimą ir jungtis su prietaisu. 
4. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas), kad iš naujo sukalibruotumėte 

deguonies jutiklį. 

„Low MVe“ (mažas MVe) 1. Patikrinkite paciento būklę ir kvėpavimo takus. 
2. Patikrinkite, ar kontūras ir iškvėpimo vožtuvas neužsikimšę bei ar juose 

nėra nuotėkių.  
3. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

„Low MVi“ (mažas MVi) 1. Patikrinkite paciento būklę ir kvėpavimo takus. 
2. Patikrinkite, ar kontūras neužsikimšęs. 
3. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 
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„Low PEEP“ (mažas PEEP) 1. Patikrinkite paciento būklę. 
2. Patikrinkite, ar kontūras ir iškvėpimo vožtuvas neužsikimšę bei ar juose 

nėra nuotėkių. Naudodami patikrinkite, ar proksimalinės linijos 
neužsikimšusios.  

3. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

„Low Pressure“ (žemas slėgis) 1. Patikrinkite visas kontūro jungtis, ypač paciento sąsają ir proksimalinę 
jutimo liniją. 

2. Patikrinkite, ar kontūras ir iškvėpimo vožtuvas nepažeisti ir ar nėra išskyrų.  
3. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

„Low Pulse Rate“ (mažas pulso 
dažnis) 

Patikrinkite paciento būklę. 

„Low SpO2“ (maža SpO 2 vertė) Patikrinkite paciento būklę. 

„Low Vte“ (mažas Vte) 1. Patikrinkite paciento būklę ir kvėpavimo takus. 
2. Patikrinkite, ar kontūras ir iškvėpimo vožtuvas neužsikimšę bei ar juose 

nėra nuotėkių.  
3. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

„Low Vti“ (mažas Vti) 1. Patikrinkite paciento būklę ir kvėpavimo takus. 
2. Patikrinkite, ar kontūras neužsikimšęs. 
3. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

„No FiO2 monitoring“ 
(nestebimas FiO2) 

Norėdami sukalibruoti deguonies jutiklį, atlikite „Learn Circuit“ (kontūro 
išmokimas). 

„No SpO2 monitoring“ 
(nestebimas SpO2) 

1. Patikrinkite SpO2 jungtį su paciento pirštu ir „„Astral““. 
2. Jei įspėjamasis signalas išlieka, naudokite kitą SpO2 oksimetrą arba piršto 

jutiklį. 

„NV Mask/Rebreathing“ 
(neventiliuojamoji kaukė / 
pakartotinis kvėpavimas) 

Ventiliuojamajam kontūrui 
1. Patikrinkite, ar kaukės angos švarios ir neužsikimšusios. 
2. Patikrinkite kaukės tipo nuostatą. 
3. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

Kandiklio kontūrui 

Patikrinkite, ar sąsaja yra kandiklis ir ar pacientas nepertraukiamai neiškvepia 
į kontūrą. 

„Obstruction“  (obstrukcija) 1. Patikrinkite paciento būklę ir kvėpavimo takus. 
2. Patikrinkite, ar kontūras ir iškvėpimo vožtuvas neužsikimšę. Naudodami 

patikrinkite, ar proksimalinės linijos nesulinkusios. 
3. Patikrinkite, ar kontūre nėra vandens. 
4. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

„PEEP blower failure“ (PEEP 
ventiliatoriaus sutrikimas) 

1. Patikrinkite paciento būklę. 
2. Įjunkite atsarginį ventiliatorių ir grąžinkite prietaisą techninei priežiūrai 

atlikti. 
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„Pressure Line disconnected“ 
(atjungta slėgio linija) 

1. Patikrinkite proksimalinės jutimo linijos jungtį. 
2. Patikrinkite, ar kontūre nėra vandens. 
3. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

„Power fault / no charging“ 
(maitinimo tiekimo gedimas / 
neįkraunama) 

1. Patikrinkite visas jungtis tarp prietaiso ir išorinio akumuliatoriaus.  
2. Patikrinkite jungtį su elektros tinklu (jei yra). Taip gali atsitikti dėl to, kad 

akumuliatoriaus temperatūra nepatenka į diapazoną. 

Jei problema išlieka, kreipkitės į „ResMed“ techninės priežiūros centrą. 

„Safety reset complete“ (atliktas 
saugos priemonių nustatymas iš 
naujo) 

Prietaisas aptiko triktį ir buvo nustatytas iš naujo. 
1. Patikrinkite paciento būklę. 
2. Jei įspėjamasis signalas išlieka, įjunkite atsarginį ventiliatorių ir grąžinkite 

prietaisą techninei priežiūrai atlikti. 

„Safety system fault“ (saugos 
sistemos gedimas) 

1. Patikrinkite paciento būklę. 
2. Pakeiskite paciento ventiliacijos būdą. 
3. Grąžinkite prietaisą techninei priežiūrai atlikti. 

Sistemos gedimas 1. Patikrinkite paciento būklę. 
2. Atlikite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 
3. Jei problema išlieka arba prietaiso automatinė patikra nepavyksta, 

grąžinkite prietaisą techninei priežiūrai atlikti. 

„Total power failure“ (visiškai 
nutrūko maitinimo tiekimas) 

1. Patikrinkite paciento būklę ir kvėpavimo takus. 
2. Prijunkite prietaisą prie kintamosios srovės tinklo. 
3. Patikrinkite vidinio ir išorinio (jei taikytina) akumuliatorių įkrovos lygį. 

Visiškai nutrūkusio maitinimo tiekimo įspėjamąjį signalą galima nutildyti tik 
prijungus prietaisą prie 
kintamosios srovės  maitinimo tinklo. 

„Using internal battery“ (vidinio 
akumuliatoriaus naudojimas) 

Patikrinkite, ar vidinis akumuliatorius veikia kaip numatyta, arba atkurkite 
išorinį maitinimą. 

Jei ketinate naudoti išorinį maitinimą, vadovaukitės toliau pateikiamais 
nurodymais. 
1. Patikrinkite maitinimo kabelio jungtį tarp maitinimo tinklo arba 

akumuliatoriaus, maitinimo bloko ir prietaiso. 
2. Jei naudojate išorinį akumuliatorių, patikrinkite išorinio akumuliatoriaus 

įkrovos lygį ir pakeiskite / įkraukite, jei jis išsikrovęs. 
3. Jei naudojate kintamosios srovės tinklą, patikrinkite maitinimo išėjimą. 
4. Jei problema išlieka, pabandykite naudoti alternatyvų išorinio maitinimo 

šaltinį (t. y. kintamosios srovės maitinimo tinklą, nuolatinės srovės 
maitinimo tinklą arba išorinį akumuliatorių). 

„Ventilation stopped“ 
(ventiliacija sustabdyta) 

Patvirtinkite, kad galima sustabdyti ventiliaciją. 
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001 Aptiktas aparatinės įrangos gedimas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros 
centrą. 

104, 105 Pirmojo „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) etapo metu patikrinkite, ar „Astral“ 
prietaiso įkvėpimo anga ir oro įleidimo filtras neužsikimšę bei ar kontūras 
neprijungtas prie įkvėpimo angos.  

Pakartokite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). Jei problema išlieka, kreipkitės į 
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. 

106 Aptiktas aparatinės įrangos gedimas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros 
centrą. 

113 1. Patikrinkite, ar „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) metu nepridedama 
papildomo deguonies. 

2. Pirmojo „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) etapo metu patikrinkite, ar 
„Astral“ prietaiso įkvėpimo anga ir oro įleidimo filtras neužsikimšę bei ar 
kontūras neprijungtas prie įkvėpimo angos.  

Pakartokite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). Jei problema išlieka, kreipkitės į 
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. 

121 „Device Test“ (prietaiso bandymas) negali aptikti tinkamo kontūro adapterio. 

Viengubas kontūras su iškvėpimo vožtuvu  
1. Patikrinkite, ar vožtuvo valdymo linija ir proksimalinė slėgio linija tinkamai 

prijungtos prie viengubo adapterio. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. 
„Viengubo kontūro prijungimas prie iškvėpimo vožtuvo“.   

2. Patikrinkite, ar tvirtai įstatytas viengubas kontūro adapteris ir ar tinkamai 
uždėtas adapterio dangtelis. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. 
„Kontūro adapterio prijungimas (žr. psl. 26)“.   

Dvigubas  
1. Patikrinkite, ar dvigubas kontūro adapteris tvirtai įstatytas ir ar tinkamai 

uždėtas adapterio dangtelis. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. 
„Kontūro adapterio prijungimas (žr. psl. 26)“.   

Viengubas su numatyto nuotėkio funkcija  
1. Patikrinkite, ar tvirtai įstatytas viengubas nuotėkio adapteris ir ar tinkamai 

uždėtas adapterio dangtelis. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. 
„Kontūro adapterio prijungimas (žr. psl. 26)“.   

Pakartokite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). Jei problema išlieka, kreipkitės į 
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. 

122 Aptiktas aparatinės įrangos gedimas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros 
centrą. 

123 Oro įleidimo filtras neaptiktas. 

Patikrinkite, ar oro įleidimo filtras švarus, sausas ir tinkamai įdėtas. Jei reikia, 
pakeiskite. Žr. „Oro filtro keitimas“. 

Pakartokite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). Jei problema išlieka, kreipkitės į 
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. 
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124 Įsitikinkite, kad visi filtrai ir kontūrai atjungti nuo įkvėpimo angos. Pakartokite 
„Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). Jei problema išlieka, kreipkitės į įgaliotąjį 
techninės priežiūros centrą. 

125 Aptiktas aparatinės įrangos gedimas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros 
centrą. 

204 Nepavyksta išmokti kontūro. 
1. Užtikrinkite, kad kontūras nebūtų judinamas, kol atliekama patikra.  
2. Patikrinkite, ar neužsikimšęs kontūras ir prijungti priedai. 
3. Pasirūpinkite, kad kontūras nebūtų stipriai sulenktas ar susinarpliojęs ir 

paciento galas nebūtų užblokuotas.  
4. Jei naudojate drėkintuvą, užtikrinkite, kad drėkintuvo vonelė nebūtų 

perpildyta. 
5. Atidžiai vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus:  

- kontūro negalima užblokuoti 2 etapo metu; 

- kontūras turi būti visiškai užblokuotas 3 etapo metu. 

Jei problema išlieka, kreipkitės į gydytoją arba įgaliotąjį techninės priežiūros 
centrą. 

205 Išmatuotas kontūro pasipriešinimas viršija saugias šio prietaiso veikimo ribas. 
1. Patikrinkite, ar neužsikimšęs kontūras ir prijungti priedai. 
2. Pasirūpinkite, kad kontūras nebūtų stipriai sulenktas ar susinarpliojęs ir 

paciento galas nebūtų užblokuotas.  
3. Jei naudojate drėkintuvą, užtikrinkite, kad drėkintuvo vonelė nebūtų 

perpildyta. 
4. Atidžiai vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus:  

- kontūro negalima užblokuoti 2 etapo metu; 

- kontūras turi būti visiškai užblokuotas 3 etapo metu. 

Jei problema išlieka, kreipkitės į gydytoją arba įgaliotąjį techninės priežiūros 
centrą. 

206 Aptiktas aparatinės įrangos gedimas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros 
centrą. 

303 Nepavyko sukalibruoti deguonies jutiklio. 
1. Patikrinkite, ar „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) metu nepridedama 

papildomo deguonies. 
2. Pakartokite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas).  

Jei problema išlieka, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. 

404, 405, 406 Aptiktas aparatinės įrangos gedimas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros 
centrą. 
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409 „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) užbaigti nepavyko dėl per didelio nuotėkio iš 
kontūro. 
1. Trečiojo „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) etapo metu patikrinkite, ar 

kontūras visiškai užblokuotas.   
2. Patikrinkite, ar kontūras tinkamai surinktas ir ar jame nėra nuotėkių. 
3. Patikrinkite, ar kontūro adapteris tvirtai įstatytas. 
4. Šis kontūras gali būti nesuderinamas su „Astral“ prietaisu. Išbandykite kitą 

kontūrą. 

Pakartokite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). Jei problema išlieka, kreipkitės į 
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. 

415 Aptiktas aparatinės įrangos gedimas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros 
centrą. 

420 Išmatuotas kontūro nuolaidumas viršija šio prietaiso saugaus veikimo ribas. 

Patikrinkite, ar kontūras tinkamai surinktas ir visiškai užblokuotas trečiojo „Learn 
Circuit“ (kontūro išmokimas) etapo metu. 

Jei problema išlieka, kreipkitės į gydytoją arba įgaliotąjį techninės priežiūros 
centrą. 

426 Aptiktas aparatinės įrangos gedimas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros 
centrą. 

504 Nepavyksta išmokti kontūro. 
1. Užtikrinkite, kad kontūras nebūtų judinamas, kol atliekama patikra.  
2. Patikrinkite, ar neužsikimšęs kontūras ir prijungti priedai. 
3. Pasirūpinkite, kad kontūras nebūtų stipriai sulenktas ar susinarpliojęs ir 

paciento galas nebūtų užblokuotas.  
4. Jei naudojate drėkintuvą, užtikrinkite, kad drėkintuvo vonelė nebūtų 

perpildyta. 
5. Atidžiai vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus:  

- kontūro negalima užblokuoti 2 etapo metu; 

- kontūras turi būti visiškai užblokuotas 3 etapo metu. 

Jei problema išlieka, kreipkitės į gydytoją arba įgaliotąjį techninės priežiūros 
centrą. 
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505 Išmatuotas kontūro pasipriešinimas viršija saugias šio prietaiso veikimo ribas. 
1. Patikrinkite, ar neužsikimšęs kontūras ir prijungti priedai. 
2. Pasirūpinkite, kad kontūras nebūtų stipriai sulenktas ar susinarpliojęs ir 

paciento galas nebūtų užblokuotas.  
3. Jei naudojate drėkintuvą, užtikrinkite, kad drėkintuvo vonelė nebūtų 

perpildyta. 
4. Atidžiai vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus:  

- kontūro negalima užblokuoti 2 etapo metu; 

- kontūras turi būti visiškai užblokuotas 3 etapo metu. 

Jei problema išlieka, kreipkitės į gydytoją arba įgaliotąjį techninės priežiūros 
centrą. 

506, 512 Aptiktas aparatinės įrangos gedimas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros 
centrą. 

600 Nepavyko sukalibruoti iškvepiamo srauto jutiklio. 
1. Patikrinkite, ar kontūro adapteris švarus, sausas ir tvirtai įstatytas.   

- Jei adapteris šlapias, jį galima nuimti ir stipriai pakratyti, kad 
būtų pašalintas vanduo. Tvirtai įstatykite adapterį ir 
pakartokite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 

- Jei adapteris nešvarus, jį reikės pakeisti. 
2. Jei naudojate mažo skersmens vaikų kvėpavimo kontūrą, apsvarstykite 

galimybę iškvėpimo adapterio angoje naudoti filtrą nuo bakterijų / virusų arba 
22 mm adapterį. 

3. Pakartokite „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) ir užtikrinkite, kad kontūras 
nebūtų judinamas, kol atliekama patikra. 

Jei problema išlieka, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. 

 
 
 

Bendrasis trikčių šalinimas 
Problema Veiksmas 

Kondensacijos susidarymas 
kontūre 

Kondensacija gali susidaryti dėl didelės drėgmės nuostatų ir žemos aplinkos 
temperatūros. Sureguliuokite drėkintuvo nustatymus pagal gamintojo instrukcijas. 

Jutiklinis ekranas pažeistas arba 
nereaguoja 

Jei negalite normaliai išjungti „„Astral““ prietaiso, atlikite toliau nurodytą 
priverstinio išjungimo procedūrą. 
1. Atjunkite bet kokį išorinį maitinimo šaltinį (pvz., kintamosios srovės tinklą 

arba išorinį akumuliatorių). 
2. Paspauskite ir bent 10 sekundžių palaikykite žalią įjungimo / išjungimo 

mygtuką ir įspėjamojo signalo nutildymo / nustatymo iš naujo mygtuką. Po 10 
sekundžių įspėjamųjų signalų juosta mirksės geltonai. 

3. Atleiskite abu mygtukus. Tada „„Astral““ maitinimas bus išjungtas. 
4. „„Astral““ prietaisą galima vėl įjungti paspaudus įjungimo / išjungimo 

mygtuką ir naudoti pagal paskirtį. 
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Problema Veiksmas 

Nepavyko įrašyti duomenų iš 
„Astral“ į USB arba įrenginys 
neaptiko USB. 

1. Išimkite ir vėl įdėkite USB atmintinę. 
2. Naudokite naują USB atmintinę. 
3. Atjunkite kintamosios srovės arba išorinį nuolatinės srovės maitinimo šaltinį, 

tada paleiskite „„Astral““ iš naujo jį išjungdami ir vėl įjungdami. 
4. Iš naujo suformatuokite USB atmintinę. Turėkite omenyje, kad visi tuo metu į 

USB įrašyti duomenys bus prarasti.  

„Learn Circuit“ (kontūro 
išmokimas) nepavyko 

Jei „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) nepavyksta ir „Learn Circuit“ (kontūro 
išmokimas) rezultatų puslapio viršuje parodomas įspėjamasis pranešimas, 
pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus. 
1. Patikrinkite, ar kontūre nėra nuotėkio. 
2. Patikrinkite, ar modulis, mėlyna membrana bei jutiklis iki galo įspausti ir jų 

paviršius yra viename lygmenyje su gaubtu. 
3. Laikykite kontūrą tiesiai, kad sumažintumėte pasipriešinimą. 

Pastaba. Galima naudoti kontūrą, kuris pateikia įspėjamąjį pranešimą, nes 
„„Astral““ prietaisas kompensuos grandinės pasipriešinimą ir nuolaidumą. 

Srauto jutiklio triktis 
 (tik „Astral 150“) 

Jei srauto jutiklis sugenda ir „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas) rezultatų 
puslapio apačioje parodomas pranešimas, pabandykite atlikti toliau nurodytus 
veiksmus. 
1. Patikrinkite, ar kontūre nėra nuotėkio. 
2. Patikrinkite, ar iškvėpimo vožtuvas, mėlyna membrana bei jutiklis iki galo 

įspausti ir yra viename lygmenyje su gaubtu. 
3.  
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Techninės specifikacijos 
Darbinio slėgio diapazonas Viengubas su vožtuvu arba dvigubas su vožtuvu: nuo 3 iki 50 hPa 

Viengubas su numatyto nuotėkio funkcija: nuo 2 iki 50 hPa 
CPAP: nuo 3 iki 20 hPa 
Didžiausia darbinio slėgio ribinė vertė: nuo 10 iki 80* hPa 
*Taikoma ne visiems prietaiso variantams 
Priverstinis perėjimas nuo vieno ciklo prie kito įvyksta, jei viršijama slėgio 
įspėjamojo signalo ribinė vertė. 

Slėgio tikslumas ±(0,5 hPa + 4% faktinio slėgio) 
 
Darbinio kvėpuojamojo tūrio diapazonas 
(tūrio valdymo režimai) 

Suaugusio paciento tipas: nuo 100 iki 2500 ml 
Vaiko paciento tipas: nuo 50 iki 300 ml1 

Kontūro pasipriešinimo ir nuolaidumo 
diapazonas nurodytam stebėjimo ir 
kontrolės tikslumui2 

Paciento vaiko nustatymas 
Kontūro pasipriešinimo diapazonas (kontūras su numatyto nuotėkio 
funkcija): 0–8 hPa esant 60 l/min. 
Kontūro pasipriešinimo diapazonas (kontūras su vožtuvu): 0–20 hPa esant 
60 l/min. 
Kontūro pasipriešinimo diapazonas (kandiklio kontūras): 0–5 hPa esant 60 
l/min. 
Kontūro nuolaidumo diapazonas: 0–4 ml/hPa 

 Suaugusio paciento nustatymas 
Kontūro pasipriešinimo diapazonas (kontūras su numatyto nuotėkio 
funkcija): 0–20 hPa esant 120 l/min. 
Kontūro pasipriešinimo diapazonas (kontūras su vožtuvu): 0–35 hPa esant 
120 l/min. 
Kontūro pasipriešinimo diapazonas (kandiklio kontūras): 0–15 hPa esant 
120 l/min. 
Kontūro nuolaidumo diapazonas: 0–4 ml/hPa 

Pasipriešinimas kvėpavimui esant 
vienai trikčiai3 

Pediatrinis kontūras 
Įkvėpimas: 2,2 hPa (esant 15 l/min.), 5,3 hPa (esant 30 l/min.) 
Iškvėpimas: 2,4 hPa (esant 15 l/min.), 5,0 hPa (esant 30 l/min.) 
Suaugusiųjų kontūras 
Įkvėpimas: 5,7 hPa (esant 30 l/min.), 8,3 hPa (esant 60 l/min.) 
Iškvėpimas: 4,2 hPa (esant 30 l/min.), 6,2 hPa (esant 60 l/min.) 

Didžiausias srautas 220 l/min. 
Srauto tikslumas ±1 l/min arba 10%*, atsižvelgiant į tai, kuri vertė didesnė 

* Kai kvėpavimo dažnis ≥ 8/min. ir slėgis ≤ 30 hPa kontūrams su numatomo 
nuotėkio funkcija ir nesuderinama sąsaja. 

Įkvėpimo sužadinimo (vardinės) 
charakteristikos 

Įkvėpimo sužadinimas įvyksta, kai paciento srautas viršija sužadinimo 
nuostatą. 
Dvigubas su vožtuvu (srauto sužadinimas): 0,5–15,0 l/min. 
Viengubas su vožtuvu arba dvigubas su vožtuvu: 1,6–10,0 l/min. (penkiais 
etapais)4 
Viengubas su numatyto nuotėkio funkcija: 2,5–15,0 l/min. (penkiais etapais) 
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Kandiklio (tik vamzdelio) kontūras: 2,0–4,0 l/min. (keturiais etapais) 

Iškvėpimo ciklo (vardinės) 
charakteristikos 

Ciklas įvyksta, kai įkvėpimo srautas sumažėja iki nustatyto didžiausio 
įkvėpimo srauto procento. 
5–90%  

Garso slėgio lygis 35 ± 3 dBA, matuojant pagal ISO 80601-2-72 

Garso galios lygis 43 ± 3 dBA, matuojant pagal ISO 80601-2-72 
Įspėjamojo signalo garsumo diapazonas 56–85 dBA (penkiais etapais), matuojant pagal IEC60601-1-8 
Duomenų saugojimas 7 dienų didelės skyros kvėpavimo takų slėgis, kvėpavimo srautas ir 

tiekiamas tūris (mėginiai imami esant 25 Hz). 
7 dienų su kvėpavimu susiję terapijos duomenys (mėginiai imami esant 1 
Hz). 
365 dienų statistiniai duomenys vienai programai. 

Matmenys (I x P x A) 285 mm x 215 mm x 93 mm 
Ekrano dydis: 150 mm x 90 mm 

Svoris: 3,2 kg 
Įkvėpimo anga / dvigubas adapteris 22 mm kūginis, suderinamas su ISO 5356-1 „ 

Anestezijos ir kvėpavimo įranga. Kūginės jungtys“ 
Slėgio matavimas Viduje įrengti slėgio keitikliai 
Srauto matavimas Viduje įrengti srauto keitikliai 
Maitinimo šaltinis Kintamoji srovė (100–240 V), (50–60 Hz), 90 W 3,75 A nepertraukiamas, 

120 W / 5 A pikas 
Išorinis nuolatinės srovės maitinimo 
šaltinis 

12–24 V nuolatinė srovė, 90 W, 7,5 A / 3,75 A 

Vidinis akumuliatorius Ličio jonų akumuliatorius, 14,4 V, 6,6 Ah, 95 Wh  
Darbo valandos (standartinis atvejis): 8 valandos su nauju akumuliatoriumi 
įprastomis sąlygomis 
Bandymo sąlygos: suaugusiųjų, (A)CV režimas, Vt = 800 ml, PEEP = 5 
cmH2O, „Rate“ (dažnis) = 20 įkvėpimų per minutę, Ti = 1,0 sek. Visiems 
kitiems parametrams lieka numatytosios nuostatos. 
Bandomojo plaučio konfigūracija: R = 5 hPa (L/s)-1, C = 50 ml (hPa)-1 
Veikimo valandos (blogiausias atvejis) > 4 val. veikimo trukmė esant toliau 
nurodytoms sąlygoms. 
Bandymo sąlygos: suaugusiųjų, be ventiliacijos, PACV režimas, dvigubas 
kontūras, „Pressure Assist“ (pagalbinis slėgis) = 30 cmH2O, PEEP = 20 
cmH2O, „Rate“ (dažnis): 20 įkvėpimų per minutę,  
Ti: 1,0 sek., „Rise Time“ (padidinimo trukmė) = „Min“, „Safety Vt“ (saugos 
Vt) = „Off“ (išjungta), „Trig“ (sužadinimas) = „Off“ (išjungta). Visiems 
kitiems parametrams lieka numatytosios nuostatos. 
Bendra naudojimo trukmė: iki 3 000 įprasto veikimo val. naudojant vidinį 
akumuliatorių  
Pastaba. Trukmė gali skirtis priklausomai nuo skirtingų nustatymų ir 
aplinkos sąlygų. 

Korpuso konstrukcija Atsparus liepsnai inžinerinis termoplastikas 
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Aplinkos sąlygos  Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C  
Įkrovimo temperatūra: nuo 5 °C iki 35 °C  
Veikimo drėgmė: 5–93% be kondensacijos 
Laikymo ir gabenimo temperatūra: nuo −25 °C iki 70 °C iki 24 valandų 
Laikymo ir gabenimo temperatūra: nuo −20 °C iki 50 °C ilgiau nei 24 
valandas 
Pastaba. Ilgą laiką laikant „„Astral““ prietaisą aukštesnėje nei 50 °C 
temperatūroje, gali paspartėti akumuliatoriaus senėjimas. Tai neturės 
įtakos akumuliatoriaus ar prietaiso saugai. Žr. „Vidinio akumuliatoriaus 
naudojimas (žr. psl. 49)“. 
Laikymo ir gabenimo drėgmė: 5–93% be kondensacijos 

 Išimtas iš laikymo vietos esant mažiausiai ilgalaikei temperatūrai ir 20 °C 
aplinkos temperatūrai prietaisas būna paruoštas naudoti pacientui per 40 
minučių*.  
* Laikoma, kad prietaisas prijungtas prie išorinio kintamosios srovės 
maitinimo šaltinio. 
Išimtas iš laikymo vietos esant didžiausiai ilgalaikei temperatūrai ir 20 °C 
aplinkos temperatūrai prietaisas būna paruoštas naudoti pacientui per 60 
minučių. 

 Oro slėgis: nuo 1 100 hPa iki 700 hPa 
Aukštis virš jūros lygio: 3000 m 
Pastaba. Esant mažiau nei 800 hPa arba didesniam nei 2 000 m aukščiui, 
veikimas gali būti ribotas. 

 IP22 (Apsaugota nuo piršto dydžio objektų. Apsaugota nuo lašančio 
vandens, kai pakreipta iki 15 laipsnių nuo nurodytos padėties.) padėjus 
horizontaliai ant lygaus paviršiaus arba vertikaliai rankena į viršų. 
IP21 (Apsaugota nuo piršto dydžio objektų ir vertikaliai lašančio vandens.) 
padėjus ant stalo stovo, naudojant su „ResMed Homecare Stand“ arba 
pritvirtinus prie RCM ar RCMH. 

Deguonies matavimas5 Viduje įrengtas deguonies jutiklis. 
1 000 000 % valandų esant 25 °C 

Elektromagnetinis suderinamumas „Astral“ atitinka visus taikomus elektromagnetinio suderinamumo 
reikalavimus (EMS) pagal IEC 60601-1-2:2014, taikomus namų bei 
profesionaliai sveikatos priežiūros aplinkai ir skubios medicinos pagalbos 
aplinkai. Rekomenduojama mobiliojo ryšio įrenginius laikyti bent 1 m 
atstumu nuo įrenginio.6 

Galimas elektromagnetinių trikdžių 
poveikis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dėl elektromagnetinių trikdžių dingus arba suprastėjus toliau nurodytoms 
klinikinėms funkcijoms gali būti pakenkta paciento saugai. 
• Ventiliacijos valdymo tikslumas 
• Kvėpavimo takų slėgio, iškvepiamo tūrio ir FiO2 stebėjimo tikslumas 
• Terapijos įspėjamieji signalai. 
Šis suprastėjimas gali būti aptiktas pastebėjus šią prietaiso elgseną: 
• Nepastovus ventiliacijos tiekimas 
• Spartūs stebimų parametrų svyravimai 
• Klaidingas terapijos suaktyvinimas arba techniniai įspėjamieji signalai  

(pvz., sistemos trikties arba akumuliatoriaus ryšio praradimo įspėjamieji 
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signalai) 
Naudojimas lėktuve Medicininiai nešiojamieji elektroniniai prietaisai (M-PED), atitinkantys JAV 

Federalinės aviacijos administracijos (FAA) RTCA/DO-160 reikalavimus, gali 
būti naudojami visuose skrydžio etapuose be papildomų oro linijų 
operatoriaus bandymų ar patvirtinimo. 
„ResMed“ patvirtina, kad „Astral“ atitinka JAV Federalinės aviacijos 
administracijos (FAA) reikalavimus (RTCA/DO-160, 21 skirsnis, M 
kategorija), taikomus visiems oro skrydžių etapams. 
Vidinio akumuliatoriaus IATA klasifikacija: UN 3481 – įrangoje esantys ličio 
jonų akumuliatoriai. 

Naudojimas automobiliuose Gaminys atitinka ISO 16750-2 „Kelių transporto priemonės. Elektros ir 
elektroninės įrangos aplinkos sąlygos ir bandymas“ 2  dalį „Elektrinės 
apkrovos“, 4.2, 4.3.1.2, 4.3.2, 4.4, 4.6.1 ir 4.6.2 bandymai. Funkcinės 
būsenos klasifikacija yra A klasė. 
Gaminys atitinka ISO7637-2 „Kelių transporto priemonės. Elektrinio laidumo 
ir sujungimo sukeliami elektriniai trikdžiai“ 2 dalies „Elektrinis 
pereinamasis laidumas maitinimo linijose“ 4.4 skyrių „Pereinamojo 
atsparumo bandymas“.  Funkcinės būsenos klasifikacija turi būti nuo A 
klasės iki III bandymo lygio ir nuo C klasės iki IV bandymo lygio. 

Duomenų jungtys „Astral“ prietaise yra trys duomenų ryšio prievadai (USB jungtis, mini USB 
jungtis ir eterneto prievadas). Klientui naudoti skirtos tik USB ir mini USB 
jungtys. 
USB jungtis suderinama su „ResMed“ USB atmintine. 

Rekomenduojami paciento kontūro 
komponentai ir suderinami priedai 

Žr. www.resmed.com/astral/circuits. 

IEC 60601-1 klasifikacijos II klasės dviguba izoliacija 
BF tipas 
Nepertraukiamas veikimas 
Tinka naudoti su deguonimi. 

Besiliečiančios dalys Paciento sąsaja (kaukė, endotrachėjinis vamzdelis, tracheostomijos 
vamzdelis arba kandiklis). 
Oksimetras. 

Numatytasis operatorius Pacientas, globėjas arba gydytojas yra „„Astral““ prietaiso numatytasis 
operatorius. 
Kai kurias funkcijas ir nuostatas gali reguliuoti tik gydytojas (klinikiniu 
režimu). „Patient“ (pacientas) režimu šios funkcijos yra išjungtos / 
užrakintos. 

Operatoriaus padėtis Prietaisas skirtas naudoti ištiestos rankos atstumu. Operatorius turi 
nustatyti savo matymo liniją 30 laipsnių kampu nuo plokštumos, statmenos 
ekranui. 
„„Astral““ prietaisas atitinka IEC60601-1 įskaitomumo reikalavimus. 

Programinės įrangos laidos 
suderinamumas 

Dėl informacijos apie prietaiso programinės įrangos versiją kreipkitės į 
„ResMed“ atstovą. 

Šis prietaisas netinkamas naudoti aplinkoje, kurioje yra degiųjų anestetikų mišinio. 
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1Tarptautiniame ventiliatorių standarte nurodoma, kad paciento vaiko tipą numatyta naudoti pacientui, gaunančiam mažiau nei 300 ml tūrį, 
tačiau „Astral“ prietaise galima koreguoti Vt nuostatos parametrą iki 500 ml tais atvejais, kai Vt nustatytas taip, kad kompensuotų nuotėkį 
kvėpavimo kontūre. 

 ĮSPĖJIMAS 

„ResMed“ nerekomenduoja 500 ml kaip viršutinės pediatrinio kvėpuojamojo tūrio ribos; 
tačiau gydytojai gali pasirinkti šią viršutinę ribą remdamiesi savo klinikiniu sprendimu. 

2 Norint pasiekti nurodytą tikslumą, reikia atlikti sėkmingą „Learn Circuit“ (kontūro išmokimas). 
3 Ribos yra prietaiso ir kontūro pilnutinės varžos suma dėl vienos trikties, dėl kurios prietaisas išsijungė. 
4 Atskiros konfigūracijos gali būti jautresnės. 
5 Deguonies elementų naudojimo trukmė apibūdinama valandomis, padaugintomis iš sunaudoto deguonies procentinės dalies. Pavyzdžiui, 1 000 
000% valandų deguonies elementas veiks 20 000 valandų esant 50% FiO2 (20 000 x 50 = 1 000 000) arba 40 000 valandų esant 25% FiO2 (40 000 
x 25 – 1 000 000). „Astral“ deguonies elementas veiks 25 000 valandų (1 041 dieną) esant 40% FiO2 
6Informacijos apie šio „ResMed“ prietaiso elektromagnetinę spinduliuotę ir atsparumą galima rasti adresu 
www.resmed.com/downloads/devices. 
 
Pneumatinio srauto kelias 
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 ĮSPĖJIMAS 

Įprastomis arba vienos trikties sąlygomis visas pneumatinio srauto kelias gali būti 
užterštas kūno skysčiais arba iškvepiamomis dujomis, jei ventiliatoriaus išleidimo angoje 
ir dvigubo adapterio iškvėpimo angoje nėra filtrų nuo bakterijų / virusų.  
 

Simboliai 
Ant gaminio arba pakuotės gali būti pateikti toliau nurodyti simboliai. 

 Nurodo įspėjimą arba perspėjimą 

 Vadovautis naudojimo instrukcijomis 

 Partijos kodas 

 Katalogo numeris 

 Serijos numeris 

 Drėgmės apribojimas 

 Temperatūros apribojimas 

 Laikyti vertikaliai 

 Laikyti sausoje vietoje 

 Trapu, elkitės atsargiai 

 Perdirbama 

 Gaisras pažeidus 

 Gamintojas 

 Įgaliotasis atstovas Europoje 

 CE ženklinimas pagal EB direktyvą 93/42/EEB 

 Kanados standartų asociacija 

 Tik paskyrus (pagal JAV federalinius įstatymus 
šiuos gaminius leidžiama parduoti tik gydytojams arba 
jiems užsakius). 

 Prietaiso svoris 

 Apsaugota nuo piršto dydžio objektų. 
Apsaugota nuo lašančio vandens, kai pakreipta iki 15 
laipsnių nuo nurodytos padėties. 

 Ličio jonų akumuliatorius 

 Medicinos prietaisas 

 Importuotojas 

 BF tipo besiliečianti dalis 

 II klasės įranga 

 8 metų naudojimo Kinijoje saugant aplinką laikotarpis 

 Europos pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyva (RoHS) 

 Įjungimas / išjungimas 

 Maitinimo kištukas 

 Oksimetro jungtis 

 Ventiliacijos indikatorius 

 Kintamoji srovė 

 Nuolatinė srovė 

 Akumuliatorius 

 Signalo nutildymas / nustatymas iš naujo (garso 
pristabdymas) 

 Deguonies tiekimo įvado jungtis 

 Išorinio iškvėpimo vožtuvo valdymo linijos jungtis 

 Kvėpavimo slėgio matavimo linijos jungtis 

 Iškvėpimo jungtis (iš paciento) 

 Įkvėpimo jungtis (į pacientą) 

 USB jungtis 

 Eterneto jungtis 

 Nuotolinio įspėjamojo signalo jungtis 

 Nuotolinio įspėjamojo signalo bandymo mygtukas 

 Nesaugu naudoti MR aplinkoje (nenaudoti netoli MRT 
įrenginio) 

 

Žr. simbolių aiškinamąjį žodyną adresu ResMed.com/symbols. 
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 Aplinkosaugos informacija 

Šį prietaisą reikia išmesti atskirai, o ne kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. 
Prietaiso atliekas tvarkykite per regione veikiančias tinkamas surinkimo, pakartotinio naudojimo 
ir perdirbimo sistemas. Naudojimosi šiomis surinkimo, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo 
sistemomis tikslas – tausoti gamtos išteklius ir apsaugoti aplinką nuo pavojingųjų medžiagų. 

Jei reikia, informacijos apie šias atliekų tvarkymo sistemas teiraukitės vietiniame atliekų 
administravimo centre. Perbraukto konteinerio simbolis – tai kvietimas naudotis šiomis atliekų 
tvarkymo sistemomis. Jei pageidaujate informacijos apie „ResMed“ prietaiso atliekų surinkimą, 
kreipkitės į „ResMed“ biurą, vietos platintoją arba apsilankykite adresu 
Resmed.com/environment. 
 

Atitiktis standartams 
„„Astral““ atitinka toliau nurodytus standartus. 

• IEC 60601-1 Elektrinė medicinos įranga. Bendrieji būtinosios saugos ir esminių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 

• IEC 60601-1-2 Medicininė elektros įranga. 1-2 dalis: Bendrieji būtinosios saugos ir esminių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. Gretutinis standartas: Elektromagnetinis 
suderinamumas. Reikalavimai ir bandymai 

• IEC 60601-1-8 Elektrinių medicinos sistemų ir elektrinės medicinos įrangos pavojaus 
signalizavimo sistemų bendrieji reikalavimai, bandymai ir nurodymai 

• IEC 60601-1-11 Medicininė elektros įranga. 1-11 dalis: Bendrieji būtinosios saugos ir esminių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. Gretutinis standartas: Reikalavimai elektrinei 
medicinos įrangai ir elektrinėms medicinos sistemoms, naudojamoms namų sveikatos 
priežiūros aplinkoje 

• ISO 80601-2-72 Medicininė elektros įranga. 2-72 dalis: Konkretūs nuo ventiliatorių 
priklausomų pacientų slaugai namų aplinkoje naudojamų ventiliatorių būtinosios saugos ir 
esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 

 

Mokymas ir pagalba 
Dėl mokymo ir pagalbinės medžiagos kreipkitės į „ResMed“ atstovą. 
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Ribotoji garantija 
„ResMed Pty Ltd“ (toliau – „ResMed“) garantuoja, kad jūsų „ResMed“ gaminys neturės 
medžiagų ir gamybos defektų nuo jo įsigijimo dienos toliau nurodytą laikotarpį. 

Gaminys Garantijos laikotarpis 
• Kaukių sistemos (įskaitant kaukės rėmą, pagalvėlę, galvos dirželius ir 

vamzdelius), išskyrus vienkartinio naudojimo priemones 
• Reikmenys, išskyrus vienkartinio naudojimo priemones 
• Lankstaus tipo pirštų impulsų jutikliai 
• Drėkintuvo vandens vonelės 

90 dienų 

• Akumuliatoriai, skirti naudoti „ResMed“ vidinių ir išorinių akumuliatorių 
sistemose 

6 mėnesiai 

• Spaustuko tipo pirštų impulsų jutikliai 
• CPAP ir dviejų lygių prietaisų duomenų moduliai 
• Oksimetrai ir CPAP bei dviejų lygių prietaiso oksimetro adapteriai 
• Drėkintuvai ir drėkintuvų valomos vandens vonelės 
• Titravimo kontrolės prietaisai 

1 metai 

• CPAP, dviejų lygių ir ventiliacijos prietaisai (įskaitant išorinius maitinimo 
įrenginius) 

• Akumuliatorių reikmenys 
• Nešiojamieji diagnostikos / tyrimų prietaisai 

2 metai 

Ši garantija suteikiama tik pirminiam vartotojui. Jos negalima perduoti. 
Jeigu gaminys sugenda garantiniu laikotarpiu jį normaliai naudojant, „ResMed“ savo nuožiūra 
pataisys ar pakeis sugedusį gaminį ar bet kurias jo dalis. 
Ši ribotoji garantija neapima: a) žalos, atsiradusios dėl netinkamo gaminio naudojimo, jo 
modifikavimo ar pakeitimo; b) remonto darbų, kuriuos atlieka priežiūros įmonė, kuri nėra aiškiai 
„ResMed“ įgaliota tokiems remonto darbams atlikti; c) žalos ar taršos, atsiradusios dėl 
cigarečių, pypkės, cigarų ar kitokių dūmų; d) žalos, padarytos dėl ozono, aktyvinto deguonies ar 
kitų dujų poveikio; ir e) žalos, kurią sukėlė išpiltas vanduo ant elektroninio prietaiso arba į jį. 
Garantija negalioja parduotam ar perparduotam gaminiui į kitą nei pirminio pirkimo regioną. 
Gaminiui, įsigytam Europos Sąjungos (ES) šalyje (ES) arba Europos laisvosios prekybos 
asociacijoje (ELPA), „regionas“ reiškia ES ir ELPA. 
Garantines pretenzijas dėl gaminio su defektais pirminis vartotojas turi pateikti pirkimo vietoje. 
Ši garantija pakeičia visas kitas aiškias ar numanomas garantijas, įskaitant bet kokią numanomą 
perkamumo ar tinkamumo konkrečiam tikslui garantiją. Kai kuriuose regionuose ar šalyse nėra 
apribojimų, kiek gali trukti ribotoji garantija, todėl pirmiau pateiktas ribojimas gali jums būti 
netaikomas. 
„ResMed“ neatsako už bet kokią tyčinę ar kaip pasekmė patirtą žalą, kuri atsirado dėl 
„ResMed“ gaminio pardavimo, įrengimo ar naudojimo. Kai kuriuose regionuose ar šalyse 
neleidžiamos tyčinės ar kaip pasekmė patirtos žalos išimtys arba apribojimai, todėl minėtieji 
apribojimai jums gali būti netaikomi. 
Ši garantija suteikia jums konkrečias teises, taip pat jūs turite kitas teises, kurios kiekviename 
regione skiriasi. Dėl papildomos informacijos apie garantijos suteikiamas teises kreipkitės į 
vietinį „ResMed“ prekybos atstovą arba „ResMed“ biurą. 
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Naujausios informacijos apie „ResMed“ ribotąją garantiją rasite interneto svetainėje 
ResMed.com. 
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A priedas. Apibrėžimai 

Ventiliacijos nuostatų apibrėžimai 
Galimos nuostatos skiriasi priklausomai nuo pasirinkto ventiliacijos režimo. Kiekvienam režimui 
nurodomos galimos nuostatos. 

Nuostata Apibrėžimas 

„Apnoea Definition“ (apnėjos 
apibrėžimas) 

„Apnoea Definition“ (apnėjos apibrėžimas) nustato įkvėpimo tipą, kuris turi būti 
uždelstas, kad būtų aptikta apnėja. 

Apnėjos intervalas 
(„T apnoea“) 

Apnėjos intervalas („T apnoea“) nustato laikotarpį be įkvėpimo arba spontaninio 
įkvėpimo, kurio reikia apnėjai aptikti. 

„Apnoea Response“ (atsakas į 
apnėją) 

„Apnoea Response“ (atsakas į apnėją) nustato ventiliatoriaus elgseną, kai 
aptinkama apnėja. 

„Circuit Type“ (kontūro tipas) „Circuit Type“ (kontūro tipas) nustato, ar naudojamas dvigubas kontūras, 
viengubas kontūras su iškvėpimo vožtuvu ar viengubas kontūras su numatyto 
nuotėkio funkcija. 

CPAP Nuolatinis teigiamas kvėpavimo takų slėgis (CPAP) nustato spontaninio įkvėpimo 
metu palaikomą slėgį. 

„Cycle“ (ciklas) Ciklas (dar vadinamas iškvėpimo sužadinimu) nustato slenkstinę vertę, kai 
kvėpavimo metu aptinkama iškvėpimo pradžia. 

EPAP Teigiamas kvėpavimo takų slėgis iškvėpimo metu (EPAP) nustato iškvėpimo metu 
pacientui tiekiamą slėgį. 

Srauto forma Nustato tikslinę srauto bangos formą privalomiems valdomo tūrio įkvėpimams 
atlikti. 

Įkvėpimo trukmės parinktis 
(„Insp Duration Option“) 

Įkvėpimo trukmės parinktis („Insp Duration Option“) nustato, įkvėpimo trukmė (Ti) 
arba didžiausias įkvėpimo srautas (PIF) naudojama valdomo tūrio įkvėpimams 
konfigūruoti. 

Sąsajos tipas Invazinis, kaukės arba kandiklio 

Intervalas Atodūsio intervalas nustato laikotarpį tarp atodūsių įkvėpimų. 

IPAP Teigiamas kvėpavimo takų slėgis įkvėpimo metu (IPAP) nustato įkvėpimo metu 
pacientui tiektiną slėgį.  

„Magnitude“ (dydis)  „Magnitude“ (dydis) nustato neautomatinio arba atodūsio įkvėpimo dydį, 
palyginti su įprasto ventiliacijos įkvėpimo dydžiu. Neautomatiniam arba atodūsio 
įkvėpimui konfigūruoti galimos atskiros dydžio nuostatos. 

„Manual Breath“ (neautomatinis 
įkvėpimas) 

„Manual Breath“ (neautomatinis kvėpavimas) nustato, ar galima teikti 
neautomatinį įkvėpimą. 

„Mask Type“ (kaukės tipas) „Mask Type“ (kaukės tipas) nustato naudojamą kaukės arba linijos ventiliacijos 
angos tipą, kai kontūro tipas yra viengubas su nuotėkio funkcija. 

Max EPAP Maksimalus teigiamas iškvėpimo slėgis (Max EPAP) nustato maksimalų slėgį, 
kurį reikia teikti pacientui iškvėpimo metu, kad būtų išlaikytas viršutinių 
kvėpavimo takų praeinamumą. 
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Nuostata Apibrėžimas 

Max PS Maksimalus slėgio palaikymas („Max PS“) nustato maksimalų slėgio palaikymą 
viršijus EPAP, leidžiamą, kad būtų pasiektas tikslinis Va. 

Min EPAP Minimalus teigiamas iškvėpimo slėgis (Min EPAP) nustato minimalų slėgį, kurį 
leidžiama teikti pacientui iškvėpimo metu, kad būtų išlaikytas viršutinių 
kvėpavimo takų praeinamumą. 

„Min EPAP“ turi būti nustatyta bet kokioms apatinių kvėpavimo takų būklėms 
gydyti. 

Min PS Minimalus slėgio palaikymas („Min PS“) nustato minimalų slėgio palaikymą 
viršijus EPAP, leidžiamą, kad būtų pasiektas tikslinis Va (iVAPS). 

P valdymas Slėgio valdymas („P control“) nustato slėgio palaikymą viršijus PEEP, kuris turi 
būti teikiamas įkvepiant įkvėpimams su palaikomu slėgiu. 

Didž. slėgio valdymas Maksimalus leidžiamas slėgio valdymas („P control max“) nustato maksimalų 
slėgio valdymą viršijus PEEP, leidžiamą, kad būtų pasiektas tikslinis saugus tūris. 

Paciento tipas Pasirinkite „Adult“ (suaugęs) arba „Pediatric“ (vaikas). Ši nuostata konfigūruoja 
numatytąsias vertes ir intervalus, galimus ventiliacijos nuostatoms, ir nustato 
kontūro pasipriešinimo priėmimo kriterijus, taikomus „Learn Circuit“ (kontūro 
išmokimas). 

PEEP Teigiamas iškvėpimo pabaigos slėgis (PEEP) nustato iškvėpimo metu palaikomą 
slėgį. 

PIF Didžiausias įkvėpimo srautas (PIF) nustato didžiausią tiekiamą srautą valdomo 
tūrio įkvėpimams. 

PS Nustato slėgio palaikymą viršijus PEEP, kuris turi būti tiekiamas įkvepiant 
palaikomo slėgio įkvėpimams (spontaniniams įkvėpimams). 

PS Max Maksimalus leidžiamas slėgio palaikymas („PS Max“) nustato maksimalų slėgio 
palaikymą viršijus PEEP, leidžiamą, kad būtų pasiektas tikslinis saugus 
kvėpuojamasis tūris. 

„Pt Height“ (paciento ūgis) Paciento ūgis („Pt Height“) naudojamas paciento anatominiam neveikos tūriui ir 
idealiam kūno svoriui (IBW) įvertinti. 

„Resp. Rate“ (kvėpavimo dažnis) Kvėpavimo dažnis („Resp. rate“) nustato įkvėpimus per minutę (bpm), kuriuos 
ventiliatorius turi teikti pacientui. Išmatuotas kvėpavimo dažnis gali būti didesnis 
dėl paciento sužadintų įkvėpimų. 

„Rise Time“ (padidinimo trukmė) Padidinimo trukmė nustato laiką, per kurį ventiliatorius pasiekia valdomo slėgio 
įkvėpimų įkvėpimo slėgį. 

„Safety Vt“ (saugus Vt) Saugus kvėpuojamasis tūris nustato tikslinį minimalų kvėpuojamąjį tūrį (Vt) 
kiekvienam ventiliatoriaus teikiamam įkvėpimui. 

„Sigh Alert“ (atodūsio įspėjimas) Atodūsio įspėjimas nustato, ar ventiliatorius pateikia vieną pyptelėjimą prieš pat 
atodūsio įkvėpimą. 

„Sigh Breath“ (atodūsio įkvėpimas) „Sigh Breath“ (atodūsio įkvėpimas) nustato, ar padidintas įkvėpimas (atodūsio 
įkvėpimas) bus pateiktas atodūsio intervalu. 

„Target Pt Rate“ (tikslinis paciento 
dažnis) 

Tikslinis paciento dažnis („Target Pt Rate“) nustato iVAPS išmaniojo atsarginio 
dažnio (iBR) viršutinę ribą. 
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Nuostata Apibrėžimas 

„Target Va“ (tikslinė Va) Tikslinė alveolinė minutinė ventiliacija („Target Va“) nustato iVAPS 
palaikomosios ventiliacijos tikslinę vertę. 

Ti Įkvėpimo trukmė (Ti) nustato įkvėpimo fazės trukmę. 

Ti Max Maksimalus įkvėpimo laikas (Ti Max) nustato maksimalią įkvėpimo fazės trukmę. 

Ti Min Minimalus įkvėpimo laikas (Ti Min) nustato minimalią įkvėpimo fazės trukmę. 

„Trigger“ (sužadinimas) Nustato sužadinimo slenkstinę vertę, kurią viršijus ventiliatorius sužadina naują 
įkvėpimą.  

Sužadinimas blokuojamas pirmąsias 300 ms nuo iškvėpimo pradžios. 

Sužadinimo tipas Sužadinimo tipas nustato, ar pasirinkus dvigubą kontūrą naudojama slėgio 
sužadinimo slenkstinė vertė, ar srauto sužadinimo slenkstinė vertė. 

Vt Kvėpuojamasis tūris (Vt) nustato dujų tūrį, išmatuotą ml, kuris turi būti tiekiamas 
pacientui per privalomą valdomo tūrio įkvėpimą. 

 
 
 

Išmatuotų ir apskaičiuotų parametrų apibrėžimai 
Konfigūracijos metu arba ventiliacijos metu rodomi toliau nurodyti išmatuoti ir apskaičiuoti 
parametrai. Kiekvienam ventiliacijos režimui pateikiami nurodyti parametrai. 

Parametras Apibrėžimas 

FiO2 Į kontūrą tiekiamo deguonies procentinės dalies vidurkis. 

I:E I:E yra įkvėpimo laikotarpio ir iškvėpimo laikotarpio santykis. 

Ventiliacijos metu išmatuotas I:E santykis rodomas kaip stebimas parametras.  

Tikėtinas I:E santykis apskaičiuojamas ir rodomas nuostatų ekranuose, jei 
nuostata „resp. Rate“ (kvėpavimo dažnis) nenustatyta į „Off“ (išjungta). 

Nuotėkis Nuotėkis yra vidutinis nenumatytas nuotėkis. Jis pateikiamas kaip dvigubų 
kontūrų procentinė dalis ir kaip viengubų kontūrų su numatomo nuotėkio funkcija 
srautas. 

Ventiliacijos metu išmatuotas nuotėkis rodomas kaip stebimas parametras. 

MV Minutinė ventiliacija (MV) yra tikslinio paciento dažnio („Target Pt Rate“) ir 
iškvepiamo kvėpuojamojo tūrio vidurkis, apskaičiuotas per paskutinius aštuonis 
įkvėpimus. 

Konfigūruojant iVAPS, MV rodomas kaip apskaičiuotas parametras. 

MVe Iškvėpimo minutinis tūris (MVe) yra kvėpavimo dažnio ir iškvėpimo kvėpuojamojo 
tūrio vidurkis, apskaičiuotas per paskutinius aštuonis įkvėpimus.  

Ventiliacijos metu išmatuotas MVe rodomas kaip stebimas parametras. 

MVi Įkvėpimo minutinis tūris (MVi) yra kvėpavimo dažnio ir įkvėpimo kvėpuojamojo 
tūrio vidurkis, apskaičiuotas per paskutinius aštuonis įkvėpimus.  

Ventiliacijos metu išmatuotas MVi rodomas kaip stebimas parametras. 

Slėgis Slėgis yra esamas paciento kvėpavimo takų slėgis, išmatuotas paciento angoje. 

Ventiliacijos metu išmatuotas slėgis rodomas kaip stebimas parametras. 
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Parametras Apibrėžimas 

PEEP Slėgis iškvėpimo pabaigoje (PEEP) yra kvėpavimo takų slėgis, išmatuotas iki 
paskutinio iškvėpimo pabaigos likus 50 ms. 

Ventiliacijos metu išmatuotas PEEP rodomas kaip stebimas parametras. 

Pmean Vidutinis paciento kvėpavimo takų slėgis per paskutinį įkvėpimą. 

„% Spont Cycle“ (spontaninio ciklo 
procentas) 

„% Spont cycle“ (spontaninio ciklo procentas) yra per paskutinius 20 įkvėpimų 
spontaniškai atliktų įkvėpimų procentinė dalis. 

„% Spont trig“ (spontaninio 
sužadinimo procentas) 

„% Spont trig“ (spontaninio sužadinimo procentas) yra per paskutinius 20 
įkvėpimų spontaniškai sužadintų įkvėpimų procentinė dalis. 

Ventiliacijos metu išmatuotas „%Spont Trig“ (spontaninio sužadinimo procentas) 
rodomas kaip stebimas parametras. 

PIF Didžiausias įkvėpimo srautas (PIF) yra didžiausias srautas, pasiektas per 
paskutinį įkvėpimą. 

Ventiliacijos metu išmatuotas PIF rodomas kaip stebimas parametras. 

Tikėtinas PIF apskaičiuojamas ir nuostatų ekranuose rodomas dėl valdomo tūrio 
įkvėpimų, kai parinktis „Inspiratory Phase Duration“ (įkvėpimo fazės trukmė) 
nustatyta kaip „Ti“. 

PIP Didžiausias įkvėpimo slėgis (PIP) yra didžiausias kvėpavimo takų slėgis, pasiektas 
per paskutinį įkvėpimą. 

Ventiliacijos metu išmatuotas PIP rodomas kaip stebimas parametras. 

Pulso dažnis Kai naudojamas pulsoksimetras, išmatuotas pulso dažnis (pulsas) rodomas kaip 
stebimas parametras. 

„Resp. Rate“ (kvėpavimo dažnis) Kvėpavimo dažnis („Resp. rate“) yra įkvėpimų skaičius per minutę, apskaičiuotas 
kaip paskutinių aštuonių įkvėpimų vidurkis. 

Ventiliacijos metu išmatuotas kvėpavimo dažnis rodomas kaip stebimas 
parametras. 

RSBI Greito paviršutiniško kvėpavimo indeksas (RSBI) apskaičiuojamas padalijant 
kvėpavimo dažnį iš kvėpuojamojo tūrio. 

Ventiliacijos metu išmatuotas RSBI rodomas kaip stebimas parametras. 

SpO2 Kai naudojamas pulsoksimetras, išmatuotas funkcinis prisotinimas deguonimi 
(SpO2) rodomas kaip stebimas parametras. 

Te Iškvėpimo laikas Te yra paskutinės iškvėpimo fazės laikotarpis sekundėmis. 

Ti Įkvėpimo trukmės Ti yra paskutinės įkvėpimo fazės laikotarpis sekundėmis. 

Ventiliacijos metu išmatuotas Ti rodomas kaip stebimas parametras. 

Tikėtinas Ti apskaičiuojamas ir nuostatų ekranuose rodomas dėl valdomo tūrio 
įkvėpimų, kai parinktis „Inspiratory Phase Duration“ (įkvėpimo fazės trukmė) 
nustatyta kaip „PIF“. 

Va Alveolinė minutinė ventiliacija (Va) apskaičiuojama taip: (kvėpuojamasis tūris − 
neveikos tūris) x kvėpavimo dažnis. 

Ventiliacijos metu išmatuotas Va rodomas kaip stebimas parametras. 
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Vte Iškvėpimo tūris (Vte) yra tūris, iškvėptas per paskutinį įkvėpimą. 

Ventiliacijos metu išmatuotas Vte rodomas kaip stebimas parametras. 

Vti Įkvėpimo kvėpuojamasis tūris (VTi) yra tūris, įkvėptas per paskutinį įkvėpimą. 

Ventiliacijos metu išmatuotas VTi rodomas kaip stebimas parametras. 

„Average Vt“ (vidutinis Vt) Vidutinis kvėpuojamasis tūris („Average Vt“) yra vidutinis tūris, iškvėptas per 
paskutines penkias ventiliacijos minutes. 

Konfigūruojant iVAPS, „Average Vt“ (vidutinis Vt) rodomas kaip apskaičiuotas 
parametras. 

„Average Vt/kg“ (vidutinis Vt/kg) Vidutinis kvėpuojamasis tūris kilogramui („Average Vt/kg“) yra vidutinis Vt, 
padalytas iš idealaus kūno svorio (IBW). 

Konfigūruojant iVAPS, „Average Vt“ (vidutinis Vt) rodomas kaip apskaičiuotas 
parametras. 
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