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Seuraavasta taulukosta käy ilmi, missä Stellar-laitteen keräämiä tietoja voidaan tarkastella. ResScan™ -ohjelmalla näkyviin saatavat tiedot 
voidaan ladata ResMedin USB-muistitikulta tai käyttäen kaapelia, joka liitetään suoraan Stellar-laitteesta tietokoneeseen.

Huomautus: Katso tarkemmat tiedot Stellar-laitteen hoitohenkilökunnalle tarkoitetusta käyttöohjeesta. 

Tietojen tarkasteleminen
Parametri Stellar ResScan 4.3

Valvontanäytöt Tietonäytöt
 ResMedin USB-

muistitikku
USB-kaapeli1

Tietojen tyyppi REAALIAIKAINEN TALLENNETTU TALLENNETTU TALLENNETTU 

Laiteloki – P P P
Tapahtumat – P P –

Ilmavuoto (l/min) P P P P
Minuuttiventilaatio (l) P P P P
Kertahengitystilavuus (ml) P P P P
Hengitystaajuus (hengenvetoa 
minuutissa) P P P P
I:E-suhde P P P P
Paine (cm H2O) P – P –

Painetuki (cm H2O)2 P P P P
AHI/AI – P P P
SpO2 (%)3 P P P –

ODI3 – – P –

Pulssi (lyöntiä minuutissa)3 P – P –

Käyttötunnit – P P P
FiO2 P – P –

Ilmavirtaus P – P –

Alveolaarinen ventilaatio2 P – P P
Synkronointi P – – –

Sisäänhengitysaika P P P P
Sisäänhengityspaine P P P P

1. Useimmista arvoista käytettävissä vain tilastotieto (yksi arvo päivässä).
2. Käytettävissä vain Stellar 150 -laitteella. 
3. Käytettävissä vain, jos Stellar-laitteen kanssa käytetään oksimetriä.

 ResScan-ohjelmaan ladatut tiedot

Stellar ResMedin USB-muistitikulla Kaapelin kautta

Laiteasetukset Kyllä (ei päivämäärä, kellonaika ja kieli) Kyllä

Yhteenvetotiedot 365 käyttökertaa 365 käyttökertaa

Yksityiskohtaiset 
kaaviot

7 käyttökerran tiedot jokaiselta hengenvedolta: 
ilmavuoto, kertahengitystilavuus, hengitystaajuus, 

minuuttiventilaatio, 
I:E-suhde, sisäänhengitysaika, alveolaarinen ventilaatio1

7 käyttökerran tiheään tallennetut (25 Hz) tiedot: 
paine, ilmavirtaus

Ei harvempaan tallennettuja (yksi tallennus minuutissa) tietoja

30 käyttökerran harvempaan tallennetut (yksi tallennus 
minuutissa) tiedot: 

minuuttiventilaatio, ilmavuoto
Ei tiheään tallennettuja (25 Hz) tietoja

Ei tietoja jokaiselta hengenvedolta

Oksimetria2 Kyllä
7 käyttökerran pulssi ja SpO2

Ei

Laiteloki 
(tapahtumayhteenveto)

3:n tyyppisiä lokiin tallennettavia tapahtumia  
(200 tapahtumaa kutakin tyyppiä)

3:n tyyppisiä lokiin tallennettavia tapahtumia  
(200 tapahtumaa kutakin tyyppiä)

1. Käytettävissä vain Stellar 150 -laitteella, jossa on ohjelmaversio SX483-0222 tai uudempi. 
2. Käytettävissä vain, jos Stellar-laitteen kanssa käytetään oksimetriä.

 ResScan-ohjelman tarkastelunäytöt

Tilasto Yhteenvetokaaviot
Yksityiskohtaiset 

kaaviot
Oksimetriatilasto1 Laiteloki

Stellar P P P P P

1. Käytettävissä vain, jos Stellar-laitteen kanssa käytetään oksimetriä.
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 ResScan-ohjelman tarkastelunäyttöjen kuvaus
Tilasto1 Yhteenvetokaaviot Yksityiskohtaiset kaaviot

Alveolaarinen 
ventilaatio

Nähdään selaimessa 
valittujen käyttökertojen 
95. sadannespistearvo -, 
5. sadannespistearvo - ja 
mediaanitilastot.

Nähdään yksittäisten 
käyttökertojen 95. 

sadannespistearvo -, 
5.  sadannespistearvo- ja 
mediaanitilastot.

Tavoiteventilaatio ilmaistaan punaisena viivana.

Apnea-indeksit Nähdään AHI ja AI selaimessa 
valituilla käyttökerroilla.

Nähdään pylväskaavio, jonka 
alaosa on AI-mediaani tunnissa ja 
yläosa AHI-mediaani tunnissa.

Nähdään esiintyneiden apneoiden ja hypopneoiden 
kumulatiivinen summa. Kumulatiivinen summa 
nollataan kerran tunnissa aina tasatunnein.

Tapahtumat – – Apneat tulevat näkyviin sillä hetkellä kuin ne 
päättyvät. Apnean kesto sekunteina näkyy 
symbolin yläpuolella.

Apneat esitetään värillisinä symboleina, joissa 
symbolin korkeus on suhteessa apnean kestoon. 
Apnean tyyppi (obstruktiivinen, sentraalinen tai 
tuntematon) käy ilmi symbolista ja sen väristä. 
Apnean kesto sekunteina näkyy symbolin 
yläpuolella.

Hypopneat rekisteröidään ja ne tulevat näkyviin 10 
sekunnin kuluttua.

Hypopneat esitetään sinisinä suorakaiteina. 
Ilmavirtaus – – Näkyy sinisenä käyränä.
Sisäänhengitysaika Nähdään selaimessa 

valittujen käyttökertojen 
95. sadannespistearvo -, 
5. sadannespistearvo - ja 
mediaanitilastot.

Nähdään yksittäisten 
käyttökertojen 95. 

sadannespistearvo -, 
5.  sadannespistearvo- ja 
mediaanitilastot.

Ti Min ja Ti Max ilmaistaan punaisina viivoina.

Sisäänhengityspaine Nähdään selaimessa 
valittujen käyttökertojen 
95. sadannespistearvo -, 
5. sadannespistearvo - ja 
mediaanitilastot.

Nähdään yksittäisten 
käyttökertojen 95. 

sadannespistearvo -, 
5.  sadannespistearvo- ja 
mediaanitilastot.

–

Ilmavuoto (l/min) Nähdään selaimessa 
valittujen käyttökertojen 
95. sadannespistearvo -, 
5. sadannespistearvo - ja 
mediaanitilastot.

Nähdään yksittäisten 
käyttökertojen 95. 

sadannespistearvo -, 
5.  sadannespistearvo- ja 
mediaanitilastot.

Näkyy sinisenä käyränä. Punainen viiva ilmaisee 
suositeltua hyväksyttävää maksimi-ilmavuodon 
vertailutasoa.

Maskitapahtuma – Maskitapahtuma määritetään 
käytön yhteenvetokaaviossa 
vähintään 10 minuuttia 
kestäneenä käyttöjaksona kahden 
yksittäisen tapahtuman välissä, 
jolloin maski on laitettu kasvoille ja 
otettu pois kasvoilta.

–

Minuuttiventilaatio 
(l/min) 

Nähdään selaimessa 
valittujen käyttökertojen 
95. sadannespistearvo -, 
5. sadannespistearvo - ja 
mediaanitilastot.

Nähdään yksittäisten 
käyttökertojen 95. 

sadannespistearvo -, 
5.  sadannespistearvo- ja 
mediaanitilastot.

Näkyy sinisenä käyränä. 

Paine (cm H2O) – – Näkyy sinisenä käyränä.  
Painetuki (cm H2O) Nähdään selaimessa 

valittujen käyttökertojen 
95. sadannespistearvo -, 
5. sadannespistearvo - ja 
mediaanitilastot.

Nähdään yksittäisten 
käyttökertojen 95. 

sadannespistearvo -, 
5.  sadannespistearvo- ja 
mediaanitilastot.

–

Pulssi 
(lyöntiä minuutissa) 

Nähdään selaimessa valittujen 
käyttökertojen maksimi-, 
95. sadannespistearvo-, 
5. sadannespistearvo- ja 
mediaanitilasto.

– Näkyy sinisenä käyränä.  

SpO2 (%) Nähdään selaimessa valittujen 
käyttökertojen maksimi-, 
95. sadannespistearvo-, 
5. sadannespistearvo- ja 
mediaanitilasto.

– Näkyy sinisenä käyränä. Punainen viiva 
ilmaisee 90 %:n vertailutasoa, mikä helpottaa 
desaturaatiotilanteiden tunnistamista.

Käyttö Kokonaiskäyttötunnit, 
päiväkohtainen käyttö, päivät, 
jolloin käyttö ≥ X:YY tuntia, päivät, 
jolloin käyttö < X:YY tuntia, päivät 
yhteensä ja käyttöaika päivinä %. 
Arvot laskettu selaimessa valituilta 
käyttökerroilta.

Jokainen jakso näkyy yhtenäisenä 
palkkina. Ontto palkki ilmaisee 
käyttöjaksoa, jonka päättymisaikaa 
ei tunneta.

Yksittäiseltä käyttökerralta voi 
näkyä enintään 10 erillistä palkkia.

Jos jaksoja on enemmän kuin 
10, käyttökerran viimeisin jakso2 
korvaa kymmenennen jakson.

–
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Tilasto1 Yhteenvetokaaviot Yksityiskohtaiset kaaviot
Kokonaiskäyttö – Nähdään kokonaiskäyttötunnit 

päivässä siten, että 
tavoitteenmukaisuuskynnys 
ilmaistaan punaisena viivana.

–

Kertahengitys-
tilavuus

Nähdään selaimessa 
valittujen käyttökertojen 
95. sadannespistearvo -, 
5. sadannespistearvo - ja 
mediaanitilastot.

Nähdään yksittäisten 
käyttökertojen 95. 

sadannespistearvo -, 
5.  sadannespistearvo- ja 
mediaanitilastot.

Näkyy sinisenä käyränä. 

Hengitystaajuus Nähdään selaimessa 
valittujen käyttökertojen 
95. sadannespistearvo -, 
5. sadannespistearvo - ja 
mediaanitilastot.

Nähdään yksittäisten 
käyttökertojen 95. 

sadannespistearvo -, 
5.  sadannespistearvo- ja 
mediaanitilastot.

Näkyy sinisenä käyränä. Punainen viiva 
edustaa viitetasoa ilmaistaessa potilaalle 
tavoitteeksi asetettua hengitystaajuutta iVAPS 
-toimintamuodossa3, varmistushengitystaajuutta 
PAC- ja ST-toimintamuodoissa, ja hengitystaajuutta 
T-toimintamuodossa.

Spont. jaksotetut 
(cycle) hengenvedot 
(%)

Nähdään spontaanisti 
jaksotettujen (cycle) 
hengenvetojen prosenttiosuus 
selaimessa valituilla 
käyttökerroilla.

Nähdään spontaanisti 
jaksotettujen (cycle) 
hengenvetojen prosenttiosuus 
yksittäisillä käyttökerroilla.

–

Spontaanisti 
laukaistut (trigger) 
hengenvedot (%)

Nähdään spontaanisti laukaistujen 
(trigger) hengenvetojen 
prosenttiosuus selaimessa 
valituilla käyttökerroilla.

Nähdään spontaanisti laukaistujen 
(trigger) hengenvetojen 
prosenttiosuus yksittäisillä 
käyttökerroilla.

–

I:E-suhde Nähdään selaimessa 
valittujen käyttökertojen 
95. sadannespistearvo -, 
5. sadannespistearvo - ja 
mediaanitilastot.

Nähdään prosenttiarvojen 
mediaani yksittäisiltä 
käyttökerroilta.

Ti (violetti) ja Te (sininen) 
ilmaistaan prosentteina 
hengitysjakson kokonaiskestosta.

Nähdään prosenttiarvo jokaiselta hengenvedolta. 

Ti (violetti) ja Te (sininen) ilmaistaan prosentteina 
hengitysjakson kokonaiskestosta. 

Punainen viiva edustaa I:E=1:2-suhteen viitearvoa 
(33 %).

FiO2 (jos sitä 
mitataan)4

– – Näkyy sinisenä käyränä.

1. Stellar laskee tilastot jokaiselta päivältä siten, että kullakin käyttökerralla on enintään 10 käyttöjaksoa (10 maskitapahtumaa). Jos käyttökerralla 
sattuisi olemaan enemmän kuin 10 maskitapahtumaa, käyttökerran viimeisin maskitapahtuma korvaa sen kymmenennen maskitapahtuman.
Stellar 100 ja Stellar 150 eivät tallenna tilasto- tai yhteenvetotietoja tai yksityiskohtaisia tietoja käyttöjaksolta, joka on kestänyt alle 10 minuuttia, mutta 
ne tallentavat kaikki yksittäiset tapahtumat, jolloin maski on laitettu kasvoille ja otettu pois kasvoilta huolimatta siitä, ovatko ne osa tallennettavaa 
vähintään 10 minuutin käyttöjaksoa. Kaikki tällaiset tapahtumat voidaan nähdä ResScan-laitelokista. 
Tämä tallennuskriteereissä esiintyvä ero voi selittää joitain kokonaiskäyttöajassa ilmeneviä pienehköjä eroja tilastotietojen ja laitelokin perusteella 
manuaalisesti laskettujen kestoaikojen välillä, kun maski on on laitettu kasvoille ja otettu pois kasvoilta.

2. Kestoltaan vähintään 10 minuutin pituinen käyttöjakso näkyy maskitapahtumana käytön yhteenvetokaaviossa. 
3. Käytettävissä vain Stellar 150 -laitteella.
4. Kun FiO2-anturi on liitettynä:

• näkyviin tulevien arvojen pitäisi olla 21 % tai sen yli,
• jos arvot ovat alle 20 %, anturi on kalibroitava uudelleen tai vaihdettava.
Kun FiO2-anturi ei ole liitettynä, yksityiskohtaiset kaaviot ovat tyhjiä.

 Asetusten päivittäminen

Parametri
Toimintamuoto ResMedin USB-

muistitikku2 USB-kaapeli 
CPAP S ST T iVAPS1 PAC

Kliiniset asetukset

Toimintamuoto P P P P P P P P

Asetuspaine P – – – – – P P

Aloitus-CPAP P – – – – – P P 

Maksimiviiveaika P P P P P P P P 

Viiveaika P P P P P P P P

Aloitus-EPAP – P P P P P P P

EPAP tai PEEP – P P P P P P P

IPAP – P P P – P P P

PS – P P P – P P P

Cycle-herkkyys – P P – P – P P

Trigger-herkkyys – P P – P P P P

Nousuaika – P P P P P P P

Laskuaika – P P P P P P P

Pituus – – – – P – P P
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Parametri
Toimintamuoto ResMedin USB-

muistitikku2 USB-kaapeli 
CPAP S ST T iVAPS1 PAC

Kliiniset asetukset

Alveolaarinen 
tavoitetilavuus

– – – – P – P P

Max PS – – – – P – P P

Max Ti/Ttot3 – – – – P – P P

Min PS – – – – P – P P
Potilaan 
tavoitehengitystaajuus

– – – – P – P P

Ti Max – P P – P4 – P P
Ti Min – P P – P4 – P P
Ti – – – P – P P P
Varmistushengitystaajuus – – P P – P P P

Parametri
ResMedin USB-

muistitikku
USB-kaapeli 

Hälytysasetukset

Korkea paine, Matala paine, Matala minuuttiventilaatio, Korkea hengitystaajuus, 
Matala hengitystaajuus, Apnea, Suuri ilmavuoto, Korkea FiO2, Matala FiO2, Matala 
SpO2, Ilma-aukoton maski, Hälytyksen äänenvoimakkuus

P P

Lisätoiminnot

Maski, SmartStart™, Ohjelma, Ota ohjelma käyttöön, Muuta ohjelmien nimiä P P

Kieli, Paikallinen päiväys ja Aika – P

Muistutus5

Maskimuistutus, Huoltomuistutus, Ilmansuodatinmuistutus, Mukautettu muistutus, 
Soita klinikalle -muistutus P P

1. Käytettävissä vain Stellar 150 -laitteella. 
2. Kun päivität asetuksia ResMedin USB-muistitikkua käyttäen, varmista, että oikea laite on valittuna tarkistamalla laitteen ohjelmaversion tunnus. 

Ohjelmaversion tunnus näkyy laitteen Laitetiedot-näytöllä. Jos ohjelmaversion tunnus on väliltä SX483-0212 – SX483-0214, valitse Stellar 100/150 
(SX483-0212 ja SX483-0214), muussa tapauksessa valitse Stellar 100/150.

3. Vain ohjelmaversiossa SX483-0214 ja vanhemmassa. 
4. Vain ohjelmaversiossa SX483-0222 ja uudemmassa. 
5. Muistutusasetukset: Ota muistutus käyttöön, Aseta päiväys, Aseta aikaväli. Muistutus voidaan määrittää ResScan-ohjelmaa käyttäen. Muistutukset 

näkyvät Stellar-laitteella kuitenkin vasta, kun moottori on ollut käynnissä 2 tuntia.

 ResScan-ohjelman yksityiskohtaiset kaaviot

Parametri Näyttötarkkuus Alue 
Näytteenottojakso

ResMedin USB-
muistitikulla

Kaapelin kautta

Tapahtumat (sek) 1 0–120 jaksottomasti jaksottomasti

AHI (tapahtumia/h) 1 0–120 kumulatiivisesti, nollaus 
kerran tunnissa ei sovellettavissa

Ilmavirtaus (l/min) 1 -110–260 25 Hz1 ei sovellettavissa

Sisäänhengitysaika (s) 0,1 0,00–12,00 jokaiselta hengenvedolta ei sovellettavissa

Ilmavuoto (l/min) 1 0–120 jokaiselta hengenvedolta 1 minuutin keskiarvo2

Minuuttiventilaatio (l/min) 0,1 0–60 jokaiselta hengenvedolta 1 minuutin keskiarvo2

Paine (cm H2O) 0,1 0–50 25 Hz1 ei sovellettavissa

Pulssi (lyöntiä minuutissa)3 1 18–300 1 Hz1 ei sovellettavissa

SpO2 (%)3 1 40–100 1 Hz1 ei sovellettavissa

Kertahengitystilavuus (ml) 10 0–3000 jokaiselta hengenvedolta ei sovellettavissa

Hengitystaajuus 
(hengenvetoa minuutissa)

1 5–60 jokaiselta hengenvedolta ei sovellettavissa

I:E-suhde 0,05 0,25–4,0 jokaiselta hengenvedolta ei sovellettavissa

Alveolaarinen ventilaatio4 0,1 0,0–60,0 jokaiselta hengenvedolta ei sovellettavissa

FiO2 (%)5 1 0–100 jokaiselta hengenvedolta ei sovellettavissa

1. Suuri tarkkuus
2. Pieni tarkkuus
3. Käytettävissä vain, jos Stellar-laitteen kanssa käytetään oksimetriä.
4. Käytettävissä vain Stellar 150 -laitteella, jossa on ohjelmaversio SX483-222 tai uudempi.
5. Käytettävissä ainoastaan, jos Stellar-laitteen kanssa käytetään FiO2-anturia.
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Alveolaarinen tavoiteventilaatio 
ja Alveolaarinen ventilaatio (Va) 
(käytettävissä vain Stellar 150 -laitteella)

Alveolaarinen tavoiteventilaatio on iVAPS-
toimintamuodon tärkein parametri, 
jonka perusteella määräytyy tarvittavan 
painetuen määrä. Alveolaarinen ventilaatio 
edustaa ventilaation hyödyllistä osuutta, 
joka päätyy alveoleihin, eikä se sisällä 
anatomista kuollutta tilavuutta. 

Apnea

Apnea tarkoittaa hetkellistä hengenvedon 
poisjäämistä tai keskeytymistä. Apneaksi 
katsotaan tilanne, jossa hengitys on 
75% heikompaa kuin keskimääräinen 
hengityksen perustaso vähintään 
10 sekunnin ajan.

Apnea-indeksit

Kaikkien indeksien kohdalla tilastossa 
näkyvä arvo on tapahtumien 
kokonaismäärä jaettuna päiväkohtaisella 
käytöllä.

• AHI – Apnea–hypopnea-indeksi
Tapahtumien kokonaismäärä 
saadaan laskemalla yhteen apnea- ja 
hypopneatapahtumien lukumäärä.

Kaavioissa AHI-laskentaan lisätään 
aina kukin tapahtuma ja tapahtumat 
nollataan kerran tunnissa.

• AI – Apnea-indeksi

EPAP (uloshengitysvaiheen ylipaine)

EPAP on laitteen uloshengitysvaiheessa 
potilaalle antama paine.

FiO2

FiO2 on keskimääräinen happitason 
osuus, joka mitataan Stellar-
laitteen ilmanpoistoaukosta. Arvo 
on käytettävissä, kun FiO2-anturi on 
yhdistettynä vaihteluvälillä 18–100 % 
(esim. huoneilman FiO2 on 21 %).

Hengitystaajuus

Hengitystaajuus ilmaisee hengityksen 
taajuuden hengenvetoina minuutissa. 

• % spontaanisti jaksotettuja (cycle)
Niiden hengenvetojen prosenttimäärä, 
jotka ovat spontaanisti jaksotettuja 
(cycle) koko päivän aikana. Laite 
suorittaa jaksotuksen (cycle) (päättää 
IPAP-vaiheen ja siirtyy EPAP-
vaiheeseen), kun se tunnistaa, että 
potilas hengittää ulos.

• % spontaanisti laukaistuja (trigger) 
Niiden hengenvetojen prosenttimäärä, 
jotka ovat spontaanisti laukaistuja 
(trigger) koko päivän aikana. Laite 
suorittaa laukaisun (trigger) (käynnistää 
IPAP-vaiheen), kun se tunnistaa, että 
potilas hengittää sisään.

Hypopnea

Hypopnea tarkoittaan unenaikaista 
pinnallisen hengityksen vaihetta. 
Hypopnea tallentuu tapahtumaksi, kun 
ilmavirtaus vähenee 50 prosentiksi, mutta 
on yli 25 prosenttia perustasosta yli 
10 sekunnin ajan.

I:E-suhde

Sisäänhengitysajan suhde 
uloshengitysaikaan.

Ilmavirtaus

Keuhkoihin tuleva arvioitu ilmavirtaus.

Se saadaan vähentämällä 
kokonaisilmavirtauksesta ilmavuoto ja 
ilmavirtaus maskin ilma-aukkojen kautta.

Ilmavuoto

Ilmavuoto on arvioitu ilman 
kokonaismäärä, joka pääsee vuotamaan 
suun ja maskin ilmavuodon takia.

Se saadaan analysoimalla sisään- ja 
uloshengityksen ilmavirtoja yhdessä 
odotettavissa olevan maskin ilma-
aukoissa tapahtuvan ilmavirtauksen 
kanssa.

Suuret tai muuttuvat ilmavuotomäärät 
voivat vaikuttaa muiden lukemien 
tarkkuuteen sekä trigger-/cycle-
toimintoihin. 

IPAP (sisäänhengitysvaiheen ylipaine) 

IPAP on laitteen sisäänhengitysvaiheessa 
potilaalle antama paine.

iVAPS (käytettävissä vain Stellar 150 -laitteella)

iVAPS on suunniteltu ylläpitämään 
esiasetettu alveolaarinen tavoiteventilaatio 
siten, että siinä valvotaan laitteen 
antamaa ventilaatiota, säädetään 
painetukea ja tarjotaan älykästä 
varmistushengitystä automaattisesti.

Kertahengitystilavuus

Kertahengitystilavuus on yhden 
hengitysjakson (hengenvedon) aikana 
sisään- tai uloshengitetty ilmamäärä.

Käyttö (Käyttötunnit)

Käyttö ilmaisee, kuinka pitkän ajan potilas 
on saanut hoitoa laitteella.

Käyttöaika päivinä %

Käyttöaika päivinä prosentteina ilmaistuna 
kertoo, kuinka monta prosenttia 
käyttöaika päivinä on valittujen päivien 
kokonaismäärästä. 

Käyttöpäivät

Käyttöpäivät on niiden päivien 
kokonaismäärä, joina potilas saa hoitoa 
laitteesta.

Laiteloki

ResScan-laitelokissa näkyy yhteenvetona 
3:n tyyppisiä tapahtumia: asetusten 
muutokset, hälytykset ja järjestelmään 
liittyvät tapahtumat (esim. tietojen 
poisto, ResMedin USB-muistitikun 
liittäminen). Kutakin tyyppiä edustavia 
tapahtumia nähdään 200 ja ne nähdään 
aikajärjestyksessä oletusarvona siten, että 
uusin tapahtuma näkyy ylimpänä.

Nämä tapahtumat näkyvät Stellar-laitteen 
Tapahtumayhteenveto-näytöllä.

Minuuttiventilaatio

Minuuttiventilaatio on sen ilman tilavuus, 
joka hengitetään sisään (tai ulos) minkä 
tahansa 60 sekunnin jakson aikana. 

Paine 

Näytöllä näkyvä paine riippuu 
toimintamuodosta.

CPAP-toimintamuoto: antaa ilmavirtausta 
kiinteällä ylipaineella. Nähdään asetettu 
CPAP-paine.

S-, ST-, T- ja PAC-toimintamuodot: 
antavat sisäänhengityspainetta (IPAP) 
ja uloshengityspainetta (EPAP/PEEP). 
Hoitonäytöillä näkyvät asetetut IPAP- ja 
EPAP/PEEP-paineet. 

Pulssi 

Sydämenlyöntien lukumäärä 60 sekunnin 
aikajaksolla. Laitteeseen liitetty oksimetri 
mittaa pulssin.

Päiväkohtainen käyttö

Päiväkohtainen käyttö on kokonaiskäyttö 
yhden käyttökerran aikana (käyttökerta 
alkaa keskipäivällä ja päättyy 24 tunnin 
kuluttua).

• Keskimääräinen päiväkohtainen 
käyttö
Keskimääräinen päiväkohtainen 
käyttö on päiväkohtaisen käytön 
summa jaettuna käyttöpäivillä valittuna 
aikajaksona.

ResScan-laiteloki

Parametri Tarkkuus Alue 
Näytteenottojakso

ResMedin USB-
muistitikulla

Kaapelin kautta

Laiteloki ei sovellettavissa

3:n tyyppisiä lokiin 
tallennettavia tapahtumia 
(200 tapahtumaa kutakin 

tyyppiä)

jaksottomasti jaksottomasti

Käsitteistö
Huomautus: Katso tarkemmat tiedot Stellar-laitteen hoitohenkilökunnalle tarkoitetusta käyttöohjeesta.



Maailman johtava uniapnea- ja hengityslaitevalmistaja     www.resmed.com

Valmistaja: 
ResMed Germany Inc. Fraunhoferstr. 16 82152 Martinsried Deutschland (Saksa).

Jakelu:
ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia.
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA.
Katso osoitteesta www.resmed.com tiedot muista ResMed-toimipaikoista eri maissa.
Patentteja koskevat tiedot käyvät ilmi osoitteesta www.resmed.com/ip

ResMed, SlimLine, SmartStart, Stellar ja TiCONTROL ovat ResMed Ltd:n tavaramerkkejä. ResMed, SlimLine, SmartStart ja Stellar on rekisteröity Yhdysvalloissa.  
© 2013 ResMed Ltd. 

248592/4  2013-07
Stellar

Data Mgmt 
FIN

• Päiväkohtaisen käytön mediaani
Päiväkohtaisen käytön mediaani on 
päiväkohtaisen käytön keskimmäinen 
arvo, kun päiväkohtaisen käytön arvot 
on järjestetty pienimmästä suurimpaan 
valittuna aikajaksona. Koska muutamat 
poikkeuksellisen korkeat tai matalat 
arvot voivat vaikuttaa merkittävästi 
keskiarvoon, mediaani esittää 
puolestaan paremmin todellista 
keskimääräistä suuntausta.

Päivät, jolloin ei käytössä

Päivät, jolloin ei käytössä tarkoittaa niiden 
kalenteripäivien lukumäärää käyttöpäivien 
jakson aikana, jolloin hoitotietoja ei ole.

Päivät yhteensä

Päivät yhteensä on kalenteripäivien 
lukumäärä käyttöpäivien jakson aikana.

SpO2

SpO2 ilmaisee veren hemoglobiinin 
saturoitumista hapella prosenttilukuna 
ilmaistuna. Laitteeseen liitetty oksimetri 
mittaa happisaturaation.

Tapahtumat

Tapahtuma tarkoittaa laitteen käytöstä 
huolimatta esiintyvän apnean tai 
hypopnean esiintymistä.

Tapahtumia tallennetaan sitä 
mukaan kuin niitä esiintyy. Kultakin 
käyttökerralta voidaan tallentaa enintään 
500 tapahtumaa.

Te

Te ilmaisee uloshengityksen 
(hengitysilmavirtauksen keuhkoista ulos) 
keston.

Ti

Ti ilmaisee sisäänhengityksen keston (ts. 
hengitysilmavirtauksen keuhkoihin).

Se saadaan laskemalla viiden 
viimeisimmän sisäänhengitysajan 
keskiarvo ja ilmoitetaan tulosnäytöllä.

PAC- ja T-toimintamuodoissa sillä saadaan 
asetettua sisäänhengityksen kesto 
ajastetuissa hengitysjaksoissa.

Ti Min ja Ti Max

Näillä asetetaan S- ja 
ST-toimintamuodoissa minimi/
maksimiaika, jonka paine pysyy IPAP- eli 
sisäänhengitystasolla.

Tilasto

• 95. sadannespistearvo
Tämä arvo heijastelee tarkemmin 
oikeasti korkeaa arvoa, koska silloin 
poikkeuksellisen korkeat arvot, jotka 
voisivat vääristää tietoja, jäävät pois. 
95. sadannespistearvo on arvo, jonka 
alle 95 prosenttia valittuna ajanjaksona 
tunnistetuista arvoista jää, kun arvot 
järjestetään matalasta korkeaan.

• 5. sadannespistearvo
Tämä arvo heijastelee yleensä 
tarkemmin oikeasti matalaa arvoa. 
5. sadannespistearvo on arvo, jonka 
alle 5 prosenttia valittuna ajanjaksona 
tunnistetuista arvoista jää, kun arvot 
järjestetään matalasta korkeaan. 5. 
sadannespistearvo heijastelee yleensä 
tarkemmin oikeasti matalaa arvoa.

Trigger ja Cycle

Trigger-herkkyys ilmaisee, kuinka 
voimakas potilaan sisäänhengityksen 
(virtauksen) on oltava, jotta laite siirtyy 
EPAP-paineesta IPAP-paineeseen.

Cycle-herkkyys ilmaisee, kuinka 
paljon sisäänhengityksen virtauksen 
on laskettava, jotta laite siirtyy IPAP-
paineesta EPAP-paineeseen.


