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Inngangur 
Lestu alla handbókina áður en tækið er notað. Þessi notendahandbók er fyrir notanda sem ekki er læknir og 
inniheldur ekki allar upplýsingar sem koma fram í klíníska leiðarvísinum. 
 

Ábendingar um notkun 
Stellar 100/150 er ætlað að tryggja öndun hjá fullorðnum og börnum (13 kg og þyngri) sem eru ekki háð 
öndunarvél og anda sjálfkrafa en hafa öndunarskerðingu eða öndunarbilun, með eða án kæfisvefns. Tækið 
er ætlað til notkunar með eða án inngrips (notað með ResMed Leak Valve). Tækið er bæði hægt að nota í 
kyrrstöðu, s.s. á sjúkrahúsi eða í heimahúsi, og á ferðinni, s.s. í hjólastól. 
 

Frábendingar 
Ekki má nota Stellar hjá sjúklingum sem þola ekki meira en stutta öndunartruflun. Stellar er ekki öndunarvél 
til að viðhalda öndun. 
Ef þú ert með einhvern af eftirfarandi kvillum skaltu láta lækninn vita áður en þú notar tækið: 
• loftbrjóst eða miðmætisloft 

• mjög lágur blóðþrýstingur, sérstaklega ef hann tengist vessaþurrð í æðakerfi 

• leki á heila- og mænuvökva, nýleg aðgerð á höfuðkúpu eða nýlegur áverki 

• alvarlegur lungnasjúkdómur með blöðrum (bullous lung disease) 
• vökvaskortur. 
Ekki má nota Stellar eða súrefnismettunarmæli (þar með talið XPOD) í segulómunarumhverfi (MRI). 
Ekki má nota AutoEPAP1 við ífarandi notkun. 
1Þessi eiginleiki er ekki fáanlegur í öllum löndum. 
 

Aukaverkanir 
Ef vart verður við óvenjulegan brjóstverk, mikinn höfuðverk eða aukna mæði skal hafa samband við þann 
lækni sem ávísaði meðferðinni. 
Eftirfarandi aukaverkanir kunna að koma fram við meðferð með tækinu sem ekki er ífarandi: 
• þurrkur í nefi, munni eða hálsi 

• blóðnasir 

• uppþemba 

• óþægindi í eyrum eða ennis- og kinnholum 
• erting í augum 

• húðútbrot. 
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Stellar Helstu atriði 
Sjá mynd A. 
1. Handfang 
2. Loftúttak 
3. Innrauð tenging fyrir rakatæki 
4. H4i tengikló og rafmagnssnúra 
5. Loftsíuhlíf 
6. Inntak fyrir súrefni 
7. Tenging fyrir XPOD-súrefnismettunarmælir 

8. Tenging fyrir FiO2 -skynjara 
9. Gagnatengi fyrir USB-lykil 

10. Tenging fyrir fjarviðvörun2 

11. Gagnatengi til að tengjast tölvu beint 
12. Innstunga fyrir jafnstraum 
13. Innstunga fyrir riðstraum 
14. Aflrofi/biðrofi 

 Stellar samanstendur af: 
• Stellar  tæki • Ofnæmisprófuð loftsía • Rafmagnssnúra • Taska • 2 m barki • ResMed-USBlykill  
• lágþrýstings súrefnistengi. 
 

2 . Fjarstýrð viðvörunartenging er háð vörutegund. 
Eftirfarandi aukahluti er hægt að nota með Stellar: 

• 3 m barki • SlimLine™ barki • Glær barki (einnota) • H4i™ hitað rakatæki • Bakteríu-/veiruhindrandi sía  
• Hita-/rakaskiptasía (HMEF) • ResMed XPOD súrefnismettunarmælir• Nonin™ púlsmæliskynjarar • FiO2 
vöktunarsett (utanáliggjandi snúra, T-laga millistykki) • FiO2 vöktunarskynjari • Stellar Ferðapoki • ResMed 
lekaventill • Umbúðir utan um barka • Stellar DC/DC straumbreytir. 

 VARNAÐARORÐ 
Aðeins skal nota Stellar  með börkum og aukahlutum sem ResMed mælir með. Tenging annarra 
barka eða aukahluta gæti valdið slysum eða skemmdum á búnaði. 
Frekari upplýsingar um samhæfa aukahluta fyrir tækið er að finna á slóðinni www.resmed.com/accessories 
(aukahlutir).  
 

Tengibúnaður notanda 
Hægt er að nota grímur og barkasett fyrir barkarauf með Stellar. Til að setja upp tengibúnað fyrir notanda 
skaltu fara í valmyndina Setup (uppsetning), velja Clinical Settings (klínískar stillingar) og svo Advanced 
Settings (ítarlegar stillingar). 
Sjá nánari upplýsingar í grímuhandbók um hvernig nota á grímur. Hægt er að nálgast lista yfir allar 
samhæfar grímur  við þetta tæki í „Mask/Device Compatibility List“ (lista yfir samhæfi gríma/tækja) á 
www.resmed.com/downloads/devices. Ef nettenging er ekki til staðar skaltu hafa samband við fulltrúa 
ResMed. 
 

Rakagjöf 
Mælt er með notkun rakatækis, sérstaklega fyrir sjúklinga sem upplifa þurrk í nefi, hálsi eða munni. Fyrir 
upplýsingar um hvernig á að nota rakatæki sem hluta af: 

• öndunaraðstoð án inngrips, sjá Uppsetning notkunar án inngrips (sjá blaðsíðu 3). 

• öndunaraðstoð með inngripi, sjá Uppsetning notkunar með inngripi (sjá blaðsíðu 5). 
 

Innbyggð rafhlaða 

 VARÚÐ 
Afkastageta innbyggðu rafhlöðunnar mun minnka með tímanum. Þetta fer eftir notkun hvers og eins 
og aðstæðum í umhverfinu. Eftir því sem afköst rafhlöðunnar minnka kann vísir rafhlöðuhleðslu að 
verða ónákvæmari. Þetta þýðir að hugsanlega munu viðvaranir í tengslum við rafhlöðuna og kerfið 
ekki virka með tilætluðum hætti. ResMed mælir með því að rafhlaðan sé mæld eftir tvö ár til að meta 
endingartíma hennar. Eingöngu viðurkenndir þjónustuaðilar mega prófa og skipta um innri rafhlöðu. 
Athugið: Ending rafhlöðunnar veltur á hleðslustöðu, umhverfisaðstæðum, ástandi og aldri rafhlöðunnar, 
tækjastillingum og samskipan sjúklingarásar. 

Ef upp koma rafmagnstruflanir mun tækið ganga áfram fyrir innri rafhlöðunni ef engin ytri rafhlaða er tengd 
tækinu. Innri rafhlaðan mun virka í u.þ.b. tvær klukkustundir við eðlilegar aðstæður (sjá Tæknilýsingu (sjá 
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blaðsíðu 25)). Aflstaða rafhlöðunnar birtist efst á LCD-skjánum. Athugið stöðu rafhlöðunnar reglulega þegar 
tækið er notað með innbyggðri rafhlöðu og tengið tækið tímanlega við rafmagn eða að öðrum kosti við ytri 
rafhlöðuna. 
Að auki birtist viðvörun um notkun innbyggðrar rafhlöðu. Ýttu á þöggunarhnapp viðvörunar til að þagga 
niður í og hreinsa viðvörunina. 
Til að endurhlaða innri rafhlöðuna skaltu tengja tækið við rafmagn.  
Það getur tekið allt að fjórar klukkustundir að endurhlaða innri rafhlöðuna að fullu en hins vegar er það 
breytilegt eftir umhverfisaðstæðum og hvort tækið sé í notkun. 
 

Umhirða 
Afhlaða og endurhlaða verður innri rafhlöðuna á sex mánaða fresti. 
1. Fjarlægðu rafmagnssnúruna á meðan kveikt er á Stellar (í biðstöðu eða í gangi) og láttu tækið ganga fyrir 

innri rafhlöðu þar til hún nær 50% hleðslu. 
2. Endurtengdu rafmagnssnúruna við rafmagn. Innri rafhlaðan verður fullhlaðin. 
 

Geymsla 
Ef tækið er geymt í lengri tíma ætti innri rafhlaðan að vera um það bil 50% hlaðin til að auka endingu 
hennar. 
Athugið: Kannaðu hleðslu á sex mánaða fresti og ef þörf krefur skal endurhlaða innri rafhlöðuna að 50% 
hleðslu. 
 

Keyrslutími rafhlöðu 
Upplýsingar um innri keyrslutíma rafhlöðu er að finna í lista yfir samhæfni rafhlöðu/tækja á 
www.resmed.com/downloads/devices. 
 

ResMed USB-lykill 
Nota má ResMed USB-lykil með tækinu, ýmist til að hjálpa heilbrigðisstarfsfólki að fylgjast með meðferð 
eða til að veita uppfærðar tækisstillingar. Frekari upplýsingar er að finna í Gagnastýring (sjá blaðsíðu 18). 
 

Notkun um borð í flugvélum 
ResMed staðfestir að hægt er að nota Stellar á öllum stigum flugferða með eða án frekari prófana eða 
samþykkis frá rekstraraðilum flugfélagsins. Sjá Tæknilýsingu (sjá blaðsíðu 25). 
 

Notkun á ferðinni 
Stellar Mobility-taskan gerir það að verkum að hægt er að nota Stellar á ferðinni, t.d. í hjólastól. Upplýsingar 
um uppsetningu og rétta notkun eru notendahandbók Stellar Mobility-töskunnar. Ef um langvarandi notkun 
á ferðinni er að ræða er hægt að nota ResMed Power Station II ytri aflgjafaeiningu sem annan orkugjafa. 
Takmarkanir eiga við um notkun súrefnis með Stellar Mobility-töskunni. Hafðu samband við fulltrúa 
ResMed á staðnum til að fá frekari upplýsingar. 
 

Fjarviðvörun 
Nota má fjarviðvörun til að flytja hljóð- og myndviðvörunarmerki með beinni snúrutengingu. Nánari 
upplýsingar um hvernig á að nota fjarviðvörunina eru í notendahandbókinni fyrir fjarviðvörun. 
 

Uppsetning fyrir notkun án inngrips 
 VARNAÐARORÐ 

• Loftsíuhlífin ver tækið ef vökvi hellist óvart á það. Tryggðu að loftsían og loftsíuhlífin séu fest við 
tækið öllum stundum. 

• Gakktu úr skugga um að öll loftinntök aftan á tækinu, undir tækinu og loftop á grímunni séu opin 
og óstífluð. Ef þú lætur tækið á gólfið skaltu ganga úr skugga um að svæðið sé laust við ryk og 
laust við rúmföt, föt eða aðra hluti sem gætu stíflað loftflæði um loftinntak. 

• Slöngur og barkar verða að vera úr óleiðandi og afrafmagnandi efni. 
• Látið ekki mikið af barka eða snúru fyrir fingurpúlsmælinn liggja á svæðinu efst við rúmið. 

Barkinn eða snúran gæti undið sig í kringum höfuðið eða hálsinn á þér á meðan þú sefur. 
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 VARÚÐ 

• Gætið þess að stilla tækinu ekki upp þar sem hægt er að rekast í það eða hrasa um 
rafmagnssnúruna. 

• Gakktu úr skugga um að svæðið í kringum tækið sé þurrt og hreint. 
Athugasemdir: 

• ResMed mælir með því að notuð sé rafmagnssnúran sem fylgir með tækinu. Hafðu samband við 
þjónustumiðstöð ResMed ef þú þarft nýja rafmangssnúru. 

• Leggðu tækið á flatt yfirborð nærri höfðagafli rúmsins. 
Sjá mynd B. 
1. Tengdu rafmagnssnúruna. 
2. Stingdu lausa endanum á rafmagnssnúrunni í rafmagnsinnstungu. 
3. Tengdu H4i hitarakatækið við framenda Stellar-tækisins. 

Sé H4i ekki í notkun, og ef við á, skaltu tengja bakteríuhrindandi síuna þéttingsfast í útblástursop 
tækisins (sjá Festa bakteríu-/veiruhindrandi síu (sjá blaðsíðu 8)). 

Athugið: Önnur ytri rakatæki má nota fyrir uppsetningu án inngrips. ResMed mælir með að notað sé 
öndunarkerfi (ásamt bakteríuhrindandi síu, börkum, ytra rakatæki) með samviðnám að hámarki 2 cm 
H2O við 30 L/mín, 5 cm H2O við 60 L/mín og 16 cm H2O við 120 L/mín. 

4. Tengdu annan enda barkans þéttingsfast við útblástursopið á H4i. 
5. Tengdu grímukerfið við lausa endann á barkanum. 
6. Ýttu á aflrofann aftan á tækinu til að kveikja á því. 
7. Veldu grímutegund (veldu valmyndina Setup (uppsetning), síðan Clinical Settings (klínískar stillingar) og 

loks Advanced Settings (ítarlegar stillingar)). 
8. Framkvæmdu þjálfunarrás (Learn Circuit) (sjá uppsetningarvalmynd: Valkostir (sjá blaðsíðu 15)). 
 

Festing H4i-hitarakatækisins fyrir notkun án inngrips 
Það má vera að læknirinn mæli með notkun H4i-hitarakatækisins. Upplýsingar um rétta notkun H4i er að 
finna í notendahandbók H4i. 

 VARNAÐARORÐ 
• Leggðu H4i alltaf á jafnt yfirborð sem er lægra en sjúklingurinn til að koma í veg fyrir að gríman 

og barkinn fyllist af vatni. 
• Gakktu úr skugga um að vatnstankurinn sé tómur og þurr áður en rakatækið er flutt. 
• H4i-hitarakatækið er ekki ætlað til færanlegrar notkunar. 
• Ekki offylla vatnstankinn; það getur valdið því að vatn hellist yfir í loftrásina. Kannaðu reglulega 

hvort vatn hafi safnast í loftrásinni. Ef þú sérð að vatn hefur hellst yfir í loftrásina skaltu þrífa upp 
vatnið og ganga úr skugga um að vatnstankurinn sé ekki yfirfylltur. Þegar H4i er notað á 
háþrýstingi (yfir 25 cm H2O) mun notkun vatnsláss koma í veg fyrir að vatn hellist aftur inn í 
loftrásina. 

• Fyrir mestu mögulegu nákvæmni og samstillingu skal framkvæma þjálfunarrás (Learn Circuit) 
með breyttri rásasamskipun, sérstaklega þegar verið er að bæta við eða fjarlægja hluti sem hafa 
mikla loftmótstöðu (t.d. bakteríuhrindandi síu, ytra rakatæki, vatnslás, svefnöndunargrímu um nef 
eða barka). Sjá uppsetningarvalmynd: Valkostir (sjá blaðsíðu 15). 

 VARÚÐ 
Kannaðu hvort rakaþétting hafi myndast í loftrásinni. Notaðu vatnslás eða umbúðir utan um barka ef 
að rakinn er að valda rakaþéttingu inni í barkanum. 
Athugasemdir: 

• Rakatækið eykur mótstöðu í loftrásinni og getur haft áhrif á ræsingu og hringrás og þar með dregið úr 
nákvæmni skjásins og gefins þrýstings. Því skaltu framkvæma þjálfunarrás aðgerðina (sjá 
uppsetningarvalmynd: Valkostir (sjá blaðsíðu 15)). Tækið leiðréttir loftflæðismótstöðuna. 

• Hitaeiginleiki H4i er óvirkur þegar tækið er ekki í sambandi við rafmagn. 
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Uppsetning fyrir notkun með inngripi 
Stellar-tækið er hægt að nota með inngripi ásamt ResMed Leak Valve lekaventlinum eða með því að nota 
viðeigandi barkaraufarslöngu („uncuffed“ eða „deflated“) ásamt ResMed Leak Port lekatengi (24976). 
Inngripsnotkun með AutoEPAP er óheimil. 

 VARNAÐARORÐ 
• Gakktu úr skugga um að öll loftinntök aftan á tækinu undir tækinu og loftop á grímunni eða á 

ResMed Leak Valve lekaventlinum séu opin og óstífluð. Ef þú lætur tækið á gólfið skaltu ganga úr 
skugga um að svæðið sé laust við ryk og laust við rúmföt, föt eða aðra hluti sem gætu stíflað 
loftflæði um loftinntak. 

• Þegar notuð er upphituð rakaskiptasía (HMEF) skaltu skipta um HMEF-síuna með reglulegu 
millibili eins og tilgreint er  í leiðbeiningunum sem fylgja HMEF-síunni. 

• Ekki má nota H4i-hitarakatækið við ífarandi notkun. Mælt er með ytra rakatæki fyrir 
inngripsnotkun í samræmi við EN ISO 8185 með algildisraka >33 mg/l. 

• Fyrir mestu mögulegu nákvæmni og samstillingu skal framkvæma þjálfunarrás (Learn Circuit) 
þegar breyting er gerð á rásinni eða þegar ný uppsetning er notuð, sérstaklega þegar verið er að 
bæta við eða fjarlægja hluti sem hafa mikla loftmótstöðu (t.d. bakteríuhrindandi síu, ytra 
rakatæki, vatnslás eða mismunandi tegundir af börkum). Tengibúnaður skal ekki vera 
samansettur áður en þjálfunarrásin er prófuð. Tengibúnaðurinn inniheldur alla hluta sem koma á 
eftir ResMed Leak Valve lekaventlinum (t.d. HMEF-sían, festing fyrir legg, barkaraufarslanga). Sjá 
uppsetningarvalmynd: Valkostir (sjá blaðsíðu 15). 

• Notið eingöngu HMEF-síur sem samræmast viðkomandi öryggisstöðlum, þ.m.t. ISO9360- 1 og 
ISO9360- 2. 

 VARÚÐ 
Þegar rakatæki er notað þarf að kanna öndunarkerfið reglulega og leita að uppsöfnuðu vatni. 

Athugasemdir: 

• Þegar grímutegund er stillt á Trachvirkjast sjálfkrafa viðvörun fyrir grímu án loftops til að láta þig vita að 
ResMed Leak Valve (lekaventillinn) sé ekki með nein loftop eða þegar loftop eru stífluð. 

• Þegar grímugerð er stillt á Trach verður að vera slökkt á AutoEPAP. 
Sjá myndir C og F. 
1. Tengdu rafmagnssnúruna. 
2. Stingdu lausa endanum á rafmagnssnúrunni í rafmagnsinnstungu. 
3. Tengdu bakteríu-/veiruhindrandi síuna þéttingsfast í útblástursop tækisins. 
4. Tengdu ytra rakatækið við hina hliðina á bakteríu-/veiruhindrandi síunni. 

*Sé ytra rakatæki ekki notað má tengja HMEF-síuna við ResMed Leak Valve lekaventilinn (í skrefi 10). 

5. Tengdu barkann við ytra rakatækið. 
6. Tengdu ResMed Leak Valve lekaventilinn við barkann. Staðsettu ResMed Leak Valve lekaventilinn 

þannig að loft úr loftopunum blási ekki beint á bringu sjúklingsins. 

 VARNAÐARORÐ 
ResMed Leak Valve lekaventlinum skal alltaf snúa þannig í öndunarrásinni að örvarnar og táknið  
vísi í sömu átt og loftflæði frá Stellar til sjúklingsins. 

7. Ýttu á aflrofann aftan á tækinu til að kveikja á því. 
8. Veldu grímutegundina Trach (veldu valmyndina Setup (uppsetning), síðan Clinical Settings(klínískar 

stillingar) og loks Advanced Settings(ítarlegar stillingar)). 
9. Prófið öndunarrás (sjá uppsetningarvalmynd: Valkostur (sjá blaðsíðu 15)) samkvæmt eftirfarandi 

uppsetningarmyndum. 
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Án ytra rakatækis 

Sjá mynd D. 

1. Bakteríu-/veirusía  

2. Barki  

3. ResMedEndurmældur lekaventill 

Með ytra rakatæki 

Sjá mynd E. 

1. Bakteríu-/veirusía 

2. Barki 

3. Ytra rakatæki 

4. ResMedEndurmældur lekaventill 

10. Ef ytra rakatæki er ekki notað er hægt að tengja HMEF-síuna sjúklingsmegin við ResMed Leak Valve 
lekaventilinn. 

11. Tengdu festinguna við barkaraufarslönguna. 
** ResMed Leak Valve lekaventilinn eða HMEF-síuna er hægt að tengja við hefðbundin 
barkaraufartengi, þ.á.m.  tengihluti eins og festingar fyrir barkaraufarslöngur. 

Festingin fyrir barkaraufarslöngu og ytra rakatækið eru ekki hluti af þessari ResMed-einingu. 
 

Stellar-tækið notað í fyrsta sinn 
Þegar Stellar-tækið er notað í fyrsta sinn skal ganga úr skugga um að allir hlutar virki rétt og framkvæma 
virkniprófun (sjá Framkvæma virkniprófun (sjá blaðsíðu 10)). Læknir þarf einnig að yfirfara viðvaranir þegar 
tækið er sett upp fyrir nýjan sjúkling (sjá klínískar leiðbeiningar). 
 

Notkun með aukahlutum 
Festa súrefnismettunarmæli 
Það má vera að læknirinn mæli með notkun súrefnismettunarmælis. 
Bæði SpO2 og púlstíðnin eru skráð með tíðninni 1 Hz. 
Valfrjálsi SpO2-skynjarinn er stilltur til að sýna súrefnismettun. 
Viðvörun um aftengdan XPOD-súrefnismæli fer í gang ef súrefnismettunarmælirinn er tengdur á meðan á 
meðferð stendur og truflun verður á gagnaflutningi í lengur en 10 sekúndur. 
Vörunúmer fyrir samhæfa aukahluta súrefnismettunarmæla fyrir tækið er að finna á slóðinni 
www.resmed.com/accessories. Upplýsingar um notkun þessara aukahluta er að finna í notendahandbók 
þeirra. 

 VARNAÐARORÐ 
• Súrefnismettunarmæla má ekki nota með langvarandi miklum þrýstingi þar sem slíkt getur valdið 

sjúklingnum meiðslum. 
• Súrefnismettunarmælirinn og snúran verða að vera samþykkt til notkunar með Stellar, annars 

getur það valdið sjúklingnum meiðslum. 
 

Frábendingar 
Súrefnismettunarmælirinn uppfyllir ekki kröfu um hjartastillingarhæfi samkvæmt IEC 60601-1: 1990, ákvæði 
17.h. 
Sjá mynd G. 
1. Tengdu fingurpúlsnemann við súrefnismettunarmælinn. 
2. Súrefnismettunarmælirinn er settur í samband aftan á tækinu. 

Til að kanna súrefnismettunargildi skaltu fara í valmyndina Monitoring (vöktun) og velja Monitoring. 
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Viðbótarsúrefni bætt við 
Læknir gæti mælt með notkun súrefnis. 
Athugið: Hægt er að bæta við allt að 30 l/mín. 

 VARNAÐARORÐ 
• Það verður að slökkva á súrefnisflæðinu þegar tækið er ekki í notkun svo að ónotað súrefni 

safnist ekki fyrir innan í búnaði og valdi eldhættu. 
• Notaðu einungis vottaða, hreina súrefnisgjafa. 
• ResMed mælir eindregið með því að bæta súrefni inn um súrefnisinntakið aftan á Stellar-tækinu. 

Fari súrefnisinngjöf fram frá öðrum stað s.s. inn í öndunarkerfið inn um hliðarloftop eða grímuna, 
getur það skert ræsingu og nákvæmni meðferðarinnar/vöktunar og viðvarana (t.d. 
hálekaviðvörun, viðvörun fyrir grímu án loftops). Ef tækið er notað með þeim hætti verður að 
sannreyna meðferðar- og viðvörunaraðgerðina í hvert sinn sem súrefnisflæði er stillt. 

• Súrefni er eldnærandi. Súrefnið má ekki nota á meðan reykt er eða nærri opnum eldi. Aðeins skal 
nota súrefnisgjafa í vel loftræstum herbergjum. 

• Öndunarkerfið og súrefnisgjafi verða að vera að lágmarki 2 m frá öllum íkveikjuvöldum (t.d. 
rafmagnstækjum). 

• Súrefni má ekki nota á meðan að tækið er í notkun innan í ferðatöskunni. 
 

Til að bæta við viðbótarsúrefni 
Sjá mynd I. 
1. Súrefnisinntak aftan á tækinu er tekið úr lás með því að ýta klemmunni upp. 
2. Stingdu öðrum enda súrefnisslöngunnar í súrefnistengiportið. Slangan festist sjálfkrafa á sínum stað. 
3. Tengdu hinn endann á súrefnisslöngunni við súrefnisgjafann. 
4. Hefjið öndunarmeðferð. 
5. Kveiktu á súrefnisgjafanum og stilltu á réttan flæðihraða. 
 

Til að fjarlægja viðbótarsúrefni 
Sjá mynd J. 
1. Áður en þú fjarlægir viðbótarsúrefnið frá tækinu skaltu ganga úr skugga um að búið sé að slökkva á 

súrefnisgjafanum. 
2. Súrefnisinntak aftan á tækinu er tekið úr lás með því að ýta klemmunni upp. 
3. Aftengdu súrefnisslönguna frá súrefnistengiportinu. 
 

Notkun FiO2-vöktunarskynjara 
Læknirinn gæti mælt með að FiO2-vöktunarskynjari sé notaður. 
Athugið: Það getur tekið allt að 15 mínútur áður en að aflestur FiO2 skynjara nær að uppfylla tilætlaða 
nákvæmni eftir að tækið hefur verið ræst. 

Rakastig, rakaþéttni á skynjara eða óþekktar loftblöndur geta haft neikvæð áhrif á virkni FiO2-skynjarans. 
Loftþrýstingur í umhverfi og hringrásarþrýstingur geta haft áhrif á FiO2-vöktun. Þessar breytingar á vöktun 
eru hlutfallslegar, þ.e.a.s., við 3.000 m (10.000 feta) hæð minnkar loftþrýstingur um 30% í hlutfalli við 
sjávarhæð og mun skila sér í 30% minni FiO2-vöktun. 
Upplýsingar um viðhald og förgun á súrefnisskynjara er að finna í leiðbeiningum fyrir FiO2-vöktunarsettið 
fyrir Stellar. 

Kvörðun FiO2-skynjara 
Athugið: Kvörðun verður að gerast við herbergisloft án viðbótarsúrefnistengingar. 

 VARÚÐ 
Ekki má nota FiO2-vöktunarskynjara með H4i-rakatæki. 
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Undirbúningur fyrir notkun á nýjum skynjara 
1. FiO2-vöktunarskynjarinn þarf að vera opinn fyrir lofti í 15 mínútur fyrir notkun. 
2. Festu nýjan FiO2-vöktunarskynjara (eins og sýnt er hér að neðan). 
3. Kvarðaðu skynjarann (sjá uppsetningarvalmynd: Valkostir (sjá blaðsíðu 15)). 
Athugið: Skipta verður um FiO2-vöktunarskynjara á 12 mánaða fresti. 
 

Tenging skynjara 
Sjá mynd K. 
1. Tengdu barkann við T-laga millistykkið. 
2. Tengdu FiO2-vöktunarskynjarann við T-laga millistykkið. 
3. Tengdu millistykkið við útblástursop tækisins. 
4. Tengdu annan enda snúrunnar við FiO2-vöktunarskynjarann. 
5. Tengdu hinn endann á snúrunni aftan á tækið. 
6. Byrjaðu kvörðun (Sjá uppsetningarvalmynd: Valkostir (sjá blaðsíðu 15)). Þetta þarf að gera með reglulegu 

millibili í samræmi við tilmæli læknisins. 
 

Festa bakteríu-/veiruhindrandisía á 
Læknirinn kann að mæla með notkun bakteríu-/veiruhindrandi síu. Einabakteríu-/veiruhindrandi síu — 
vörukóði 24966 — má kaupa sérstaklega frá ResMed. 
Kannaðu síuna reglulega til að sjá hvort raki eða önnur aðskotaefni hafi komist í gegn. Skipta þarf um síuna 
samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. 
Athugið: ResMed mælir með notkun síu með lágu samviðnámi (innan við 2 cm H2O við 60 l/ mín., t.d. 
PALL BB 50 síu). 

 VARNAÐARORÐ 
• Ekki nota bakteríu-/veiruhindrandi síuna (vörukóði 24966) með H4i. 
• Skoðið bakteríu-/veirusíuna reglulega með tilliti til raka eða annarra mengunarvalda, sérstaklega 

við rakagjöf. Ef það er ekki gert gæti það leitt til aukins viðnáms í öndunarkerfinu. 
• Notið eingöngu bakteríu-/veirusíur sem samræmast viðkomandi öryggisstöðlum, þ.m.t. 

ISO 23328-1 og ISO 23328-2. 
Sjá mynd H. 
1. Tengdu bakteríu-/veiruhindrandi síuna við útblástursop tækisins. 
2. Festu barkann á hina hlið síunnar. 
3. Festu grímukerfið við lausa endann á barkanum. 
4. Framkvæmdu þjálfunarrásaraðgerðina (Learn Circuit) (sjá uppsetningarvalmynd: Valkostir (sjá blaðsíðu 

15)). Farðu í valmyndina Setup (uppsetning) og veldu Options (valkostir). Þetta gerir tækinu kleift að 
bæta upp fyrir loftviðnám síanna. 

 

Notkun vatnslása 
Þegar notaður er vatnslás skal kanna reglulega hvort vatn hafi safnast í loftrásinni. Fylgdu leiðbeiningum 
framleiðandans varðandi hversu oft ber að kanna vatnslása. 
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Grunnatriði Stellar 
Um stjórnborðið 
Sjá mynd L. 
1. LED-ljós rafveitu-KVEIKT þegar tækið er tengt við 

rafmagn. 
2. LCD-skjár 
3. Vöktunarvalmynd 
4. Uppsetningarvalmynd 
5. Upplýsingavalmynd 
6. Þrýstiskífa(snúið/smellið) 
7. LED-ljós fyrir meðferð - KVEIKTmeðferð meðan á 

meðferð stendur (blikkar meðan á grímumátun 
stendur) 

8. Ræsi-/stöðvunarhnappur 

9. LED-ljós á hnappi til að slökkva á viðvörunarhljóði 

- KVEIKTþegar  þrýst er á hann. Rauður eða 
gulur á meðan á viðvörun stendur eða á meðan á 
viðvörunarprófun stendur. 

10. LED-ljós viðvörunar -  Rautt eða gult á meðan á 
viðvörun stendur eða á meðan á 
viðvörunarprófun stendur. 

11. Innri rafhlaða-KVEIKT þegar innri rafhlaða er í 
notkun. Blikkar þegar slökkt er á tækinu og 
rafhlaðan hleður sig. 

12. Ytri aflgjafi-KVEIKT þegar ytri rafhlaða er tengd. 
 

Hnappur  Aðgerð 

Ræsa/stöðva  

 

• Byrjar eða stöðvar meðferð. 

• Ef haldið er inni í að minnsta kosti þrjár sekúndur ræsist aðgerð 
til að stilla grímur. 

Slökkva á 
viðvörunarhljóði 

 

• Meðan á meðferð stendur: Ýttu einu sinni til að slökkva á 
viðvörunarhljóði. Ýttu í annað sinn til að kveikja aftur á 
viðvörunarhljóði. Ef vandamálið er enn til staðar mun heyrast 
aftur í viðvöruninni eftir tvær mínútur. Sjá Vinna með 
viðvörunarmerki (sjá blaðsíðu 11) 

• Í biðstöðu: Ef haldið er inni í að minnsta kosti þrjár sekúndur 
hefst prófun á LED-viðvörunarljósi og viðvörunarhljóðmerki. 

Valmyndahnappar 

 

Ýttu á viðkomandi valmyndarhnapp (Vöktun, Uppsetning, 
Upplýsingar) til að fara í viðkomandi valmynd og fletta í gegnum 
hana. 

Þrýstiskífa 

 

Með því að snúa skífunni er hægt að fletta í gegnum valmyndina og 
breyta stillingum. Með því að ýta á skífuna er hægt að fara í valmynd 
og staðfesta val. 

 
 

LCD-skjár 
LCD-skjárinn birtir valmyndirnar, vöktunarskjái og viðvörunarstöðu. 
Sjá mynd M. 
1. Innbyggð rafhlaða 
2. Ytri spennugjafi 
3. Rafmagn 
4. ResMed USB-lykill 
5. Upphitunareiginleiki H4i 
6. Tími þrýstingsaukningar 
7. Kerfi 

8. Meðferðarstilling 

9. Sjúklingastilling  eða klínísk stilling  
10. Núverandi skjár/fjöldi skjáa í valmyndinni 
11. Flettistika 
12. Stöðustika meðferðar 
13. Stillingar 
14. Titilrein 

Gildi á þessum LCD-skjá og öðrum skjáum sem farið er yfir í notendahandbókinni eru aðeins notuð sem 
dæmi. 
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Meðferð hafin 
Virkniprófun 
Gangið ávallt úr skugga um að tækið virki rétt áður en meðferð hefst. 
Ef einhver vandamál koma upp skal athuga Bilanagreiningu (sjá blaðsíðu 20). Kannaðu einnig aðrar 
meðfylgjandi notendaleiðbeiningar fyrir bilanagreiningu. 

1. Slökktu á tækinu með því að ýta á aflrofann  aftan á tækinu. 
2. Athugaðu ástand tækis og fylgihluta. 

Skoðaðu tækið og alla fylgihluti sem fylgja með. Ekki skal nota kerfið ef gallar eru sjáanlegir. 

3. Athugaðu stillingar á rásum. 
Kannaðu hvort að uppröðun rásarinnar (tæki og meðfylgjandi aukahlutir) sé samkvæmt 
uppsetningarlýsingum í þessari notendahandbók og tryggðu að allt sé rétt tengt og vandlega fest. 

4. Kveiktu á tækinu og athugaðu viðvaranir. 

Ýttu á aflrofann  aftan á tækinu einu sinni til að ræsa tækið. 

Gakktu úr skugga um að prufuhljóðviðvörun heyrist og að LED-ljós (sýnilegur vísir) viðvörunarmerkis og 
hnappur til að slökkva á hljóði viðvörunar blikki. Tækið er tilbúið til notkunar þegar Treatment (meðferð) 
birtist á skjánum. Ef skjárinn birtir skjáinn Reminder (áminning) skaltu fylgja leiðbeiningunum og ýta því 

næst á  til að birta skjáinn Treatment (meðferð). 

5. Prófaðu rafhlöðurnar. 
Takið tækið úr sambandi við rafmagn og ytri rafhlöðu (ef hún er í notkun) svo tækið gangi fyrir innbyggðri 
rafhlöðu. Gakktu úr skugga um að viðvörun um notkun rafhlöðunnar birtist og að kveikt sé á LED-ljósi 
rafhlöðunnar. 

Athugið: Ef hleðsla innbyggðrar rafhlöðu er of lítil eða ef rafhlaðan er tóm birtist viðvörun. Sjá nánari 
upplýsingar í hlutanum Bilanagreining viðvarana (sjá blaðsíðu 20). 

Tengið ytri rafhlöðuna aftur (ef hún er í notkun) og gangið úr skugga um að kveikt sé á LED-ljósi ytri 
aflgjafa. Viðvörun um notkun ytri jafnspennuaflgjafa birtist og það kviknar á LED-ljósi viðvörunar. 

Tengdu tækið aftur við rafmagn. 

6. Kannaðu H4i-hitarakatækið (ef það er í notkun). 
Gakktu úr skugga um að upphitunareiginleikinn birtist á skjánum 
Treatment (meðferð). Ræstu upphitunareiginleikann. Athugaðu 
hvort upphitunartákn fyrir rakatæki birtist efst á skjánum. 

Þú getur notað upphitunareiginleikann til að forhita vatnið í 
rakatækinu áður en meðferð hefst. Rakatækið greinir sjálfkrafa 
þegar kveikt er á öndunarvélinni. Skjárinn Treatment (meðferð) 
býður upp á möguleikann á að byrja að hita upp rakatækið. Þegar 
rakatækið er að hitna birtist viðkomandi tákn efst á LCD-skjánum. 

Nánari upplýsingar eru í notendahandbók H4i. 

Athugið: Upphitunarviðmót H4i er aðeins hægt að nota þegar 
tækið er tengt við rafmagn. 
 

7. Kannaðu FiO2-vöktunarskynjarann (ef hann er í notkun). 
Ræstu FiO2-skynjarakvörðunina. Veldu valmyndina Setup (uppsetning) og síðan Options (valkostir) (sjá 
uppsetningarvalmynd: Valkostir (sjá blaðsíðu 15)). Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum. 

8. Kannaðu súrefnismettunarmælinn (ef hann er í notkun). 
Festu aukahlutina við samkvæmt uppsetningarlýsingum (sjá Festa súrefnismettunarmælinn (sjá blaðsíðu 
6)). Í valmyndinni Monitoring (vöktun) skaltu fara á skjáinn Monitoring. Gakktu úr skugga um að gildin 
fyrir SpO2 og hjartslátt birtist. 
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9. Kannaðu súrefnistenginguna (ef hún er í notkun). 

Festu aukahlutina við samkvæmt uppsetningarlýsingum (sjá Bæta við viðbótarsúrefni (sjá blaðsíðu 7)). 

10. Athugaðu viðvörun um aftengda öndunarrás. 
Hefjið meðferð með uppsetningu á öndunarrás. Aftengið rörið frá grímunni eða ResMed lekaventlinum 
og athugið viðvörunarkerfið. Viðvörunin virkjast þegar leki fer yfir 105 l/mín. (1,75 l/sek) í að minnsta 
kosti 15 sekúndur. Tengdu barkann aftur og hættu meðferð. Aftengdu öndunarrásina á mismunandi 
tengipunktum (t.d. við loftúttak tækisins) og gakktu úr skugga um að viðvörunin sé virk. 

 

Meðferð hafin 

 VARÚÐ 
Klínísk stilling  er eingöngu fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Ef tækið er í klínískri stillingu skaltu ýta á 

aflrofann  aftan á tækinu til að endurræsa það í sjúklingastillingu .  
1. Festu tengibúnaðinn (gríma eða festing fyrir legg) eins og lýst er í notendaleiðbeiningunum. 
2. Leggstu niður og komdu barkasettinu fyrir þannig að það geti hreyfst ef þú snýrð þér í svefni eða þannig 

að hreyfing sé þægileg í hjólastólnum. 

3. Til að hefja meðferð skaltu ýta á  eða ef SmartStart/Stop-eiginleikinn er virkur skaltu einfaldlega anda 
inn í tengibúnaðinn og þá mun meðferðin hefjast. 

 

Meðferð stöðvuð 

Þú getur stöðvað meðferðina hvenær sem er; fjarlægðu einfaldlega tengibúnaðinn og ýttu á  til að 
stöðva loftflæðið eða ef SmartStart/Stop er virkt skaltu fjarlægja tengibúnaðinn og þá stöðvast meðferðin 
sjálfkrafa. 
Athugasemdir: 

• SmartStop virkar hugsanlega ekki ef Full face eða Trach er valið sem grímutegund, hálekaviðvörun eða 
viðvörun um lágmarksloftop eru virkar, Confirm Therapy Stop (staðfesta meðferðarstöðvun) er virk eða 
stilling fyrir grímumátun er virk. 

• Þegar tækið er stopp með rakatæki heldur það áfram að blása lofti varlega til að aðstoða við kælingu á 
hitaplötu rakatækisins. 

• Grímur með miklu loftviðnámi (t.d. grímur fyrir börn) geta valdið því að virkni SmartStop-eiginleikans 
takmarkist. 

• Þegar súrefni er notað skal slökkva á súrefnisflæðinu áður en meðferðin er stöðvuð. 
 

Slökkva á afli 
1. Stöðvaðu meðferðina. 

2. Ýttu á aflrofann  aftan á tækinu einu sinni og fylgdu leiðbeiningunum á skjánum. 
Athugið: Til að aftengja tækið frá rafmagni skaltu taka rafmagnssnúruna úr sambandi við innstunguna. 

 

Vinna með viðvörunarmerki 

 VARNAÐARORÐ 
• Ekki er ætlast til að þetta tæki sé notað til að fylgjast með lífsmörkum. Ef þörf er á eftirliti með 

lífsmörkum skal nota viðeigandi tæki í þeim tilgangi. 
• Þegar hljóðstyrkur viðvarana er stilltur skal ganga úr skugga um að viðvaranir heyrist þrátt fyrir 

umhverfishljóð sem kunna að vera til staðar, þar má nefna þegar tækið er notað í háværu 
umhverfi eða þegar það er geymt í ferðapoka. 

Þetta tæki er búið viðvörunarmerkjum til að láta vita af breytingum sem gætu haft áhrif á meðferðina. 
Sjá mynd N. 
1. Viðvörunarskilaboð 
2. LED-viðvörunarljós 
3. Hnappur til að slökkva á viðvörunarhljóði 
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Viðvörunarskilaboð birtast á efri hluta skjásins. Áríðandi viðvörunarskilaboð eru rauð, meðaláríðandi skilaboð 
gul og lítið áríðandi ljósblá. LED-viðvörunarljósin eru rauð við áríðandi viðvaranir og gul við meðaláríðandi 
eða lítið áríðandi viðvaranir. 
Viðvörunarhljóð er hægt að stilla á lágan, meðalháan eða háan styrk. Í uppsetningarvalmyndinni skaltu velja 
Alarm Settings(viðvörunarstillingar). Eftir að stillt gildi hefur verið staðfest heyrist viðvörun og LED-
viðvörunarljósið lýsist upp. 
Viðvörunarstillingar, sjá uppsetningarvalmynd: Viðvörunarstillingar (hljóðstyrkur viðvörunarmerkis) (sjá 
blaðsíðu 15). 

Þú getur slökkt á viðvörunarhljóði með því að ýta   einu sinni. Með því að ýta aftur hnappinn er kveikt 
aftur á viðvörunarhljóði. Þegar slökkt er á viðvörunarhljóði lýsir LED-ljós hnappsins til að þagga í viðvörun 
stöðugt. Ef vandamálið er enn til staðar eftir tvær mínútur heyrist viðvörunin aftur ef um áríðandi eða 
meðaláríðandi viðvörun er að ræða, nema fyrir viðvörun um lága hleðslustöðu innri rafhlöðu (30%, u.þ.b. 
30 mín. eftir*). Slökkt verður varanlega á þessari viðvörun þannig að bæði hljóðmerki og viðvörunarskilaboð 
hverfa. Þegar 2 mínútur eru eftir af hleðslu innri rafhlöðu virkjast viðvörun um tóma innri rafhlöðu. Slökkt er 
varanlega á lítið áríðandi viðvörunum og viðvörun um notkun innri rafhlöðu er hreinsuð þar til skilyrði fyrir 
viðvörun eru uppfyllt aftur. 

____________________________ 

*Prófað með nýrri rafhlöðu við eftirfarandi prófunarskilyrði: T-stilling, IPAP: 15 cm, H2O, EPAP: 5 cm, H2O, hækkunartími: MIN, 
lækkunartími: MIN, Ti: 2,0 sek, öndunartíðni: 10 bpm, Stilling fyrir lungnaprófun: R = hPa (l/s)-1 ± 10%, C = 50 ml (hPa)-1 ± 5%, með 
H4i, bakteríu-/veirusíu, 2 m barka, ResMed lekaventli. 
 

Aðlaga valkosti í uppsetningu meðferðar 
Stilla þrýstingsaukingu 

 

Tími þrýstingsaukningar (Ramp time) er eiginleiki sem læknirinn getur 
virkjað til að stilla hámarkstíma fyrir þrýstingsaukningu. Eiginleikinn er 
hannaður til að auka þægindi við upphaf meðferðar. Tími 
þrýstingsaukningar er sá tími þar sem þrýstingurinn eykst frá því að 
vera lítill í upphafi þar til meðferðarþrýstingi hefur verið náð. Sjá 
uppsetningarvalmynd: Valkostir (sjá blaðsíðu 15). 

 
 

Kerfi 

 

Læknirinn getur stillt mismunandi meðferðarstillingar fyrir þig. Til 
dæmis er hægt að setja inn mismunandi meðferðarstillingar fyrir 
svefn eða fyrir vöku, fyrir hreyfingu eða endurhæfingu. 
Meðferðarstillingar geta haft mismunandi tengibúnað (niðurstaða 
Learn Circuit) og meðferðar -og viðvörunarstillingar. 
Hægt er að velja um eina virka meðferðarstillingu í hvert sinn. 
Læknirinn þinn getur sett inn tvær meðferðarstillingar í tækið. Hafi 
læknirinn þinn valið tvær meðferðarstillingar getur þú valið um þær 
sem þú óskar eftir á meðferðarskjánum eftir að hafa stöðvað 
meðferð. Ef aðeins ein meðferðarstilling er valin birtist valkosturinn 
ekki. 

Athugið: Hvert kerfi heldur sinni eigin öndunarrásarstillingu. Tryggðu að rétt öndunarrás, sem hefur verið 
prófuð fyrir viðkomandi kerfi, sé notuð þegar skipt er á milli stillinga. Ef fleiri en ein meðferðarstilling er 
uppsett skaltu fylgja leiðbeiningunum sem læknirinn gaf þér um hvenær og hvar eigi að nota hverja 
meðferðarstillingu. 
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Lækkunartími 

 

Ef þú upplifir erfiðleika við að fjarlægja tengibúnaðinn getur þú notað 
lækkunartíma. Þessi aðgerð dregur úr meðferðarþrýstingi til að virkja 
EPAP/PEEP yfir fimm mínútna tímabil. Meðferðin stöðvast þá eftir 
fimm mínútur. Þú getur virkjað lækkunartímann þegar læknirinn hefur 
valið hann í valkostavalmyndinni. 
Athugasemdir: 

• Meðferð er hægt að stöðva hvenær sem er með því að ýta á ræsi-
/stöðvunarhnapp meðferðarinnar, einnig meðan á 
lækkunartímanum stendur. 

• Meðan á lækkunartímanum stendur er lágþrýstingsviðvörunin ekki 
virk. 

• Þessi eiginleiki er ekki fáanlegur í öllum löndum. 
 
 

Stilla grímu 
Þú getur notað grímustillinguna til að sjá til þess að gríman passi vel. Þessi aðgerð veitir stöðugan 
meðferðarþrýsting í þrjár mínútur, áður en meðferð hefst, og á þeim tíma getur þú prófað og stillt af 
grímuna til að halda leka í lágmarki. Þrýstingurinn fyrir grímustillingu er fastur CPAP- eða EPAP-þrýstingur 
eða 10 cm H2O, hvort sem er hærra. 
1. Settu grímuna á samkvæmt grímuhandbókinni. 

2. Haltu inni  í að minnsta kosti þrjár sekúndur þar til þrýstingur byrjar að myndast. 
3. Sé þess þörf skaltu stilla grímuna, grímupúða og höfuðfestingar þar til gríman passar vel. Meðferðin 

hefst eftir þrjár mínútur. Grímustillingu er hægt að stöðva hvenær sem er með því að ýta á . 
Athugasemdir: 

• Ýtið á  að minnsta kosti þrjár sekúndur á meðan á grímustillingu stendur til að hefja meðferðina 
samstundis. 

• Grímustillingin er óvirk þegar að grímutegundin Trach er valin. 
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Notkun valmynda 
Tækið er með þrjár valmyndir (Monitoring (vöktun), Setup (uppsetning), Info (upplýsingar)) sem hægt er að 
nálgast með viðkomandi hnöppum hægra megin á LCD-skjánum. Hver valmynd sýnir skjá-, tækja- og 
meðferðarupplýsingar. 

 
Ath.: iVAPS-stilling er eingöngu í boði fyrir Stellar 150. 
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Uppsetningarvalmynd 
Uppsetningarvalmynd: Klínískar stillingar (gerð grímu) 

1. Ýtið á  til að birta valmyndina Clinical Settings (klínískar stillingar). 

2. Notaðu þrýstiskífuna  til að fletta í gegnum valmyndina og breyta Mask Type (grímutegund) á 
skjánum Advanced Settings (ítarlegar stillingar). 

   
Valkostir grímutegunda: Nasal, Ultra, Pillow, Full Face, Trach, Pediatric. 

Athugið: Þegar grímutegund er stillt á Trach eða Full Face (heil andlitsgríma) kviknar sjálfkrafa á 
viðvörun fyrir grímu án loftops. 

Tæmandi lista yfir grímur sem hægt er að nota með þessu tæki er að finna á lista yfir grímur/ tæki á 
www.resmed.com/downloads/devices. Ef nettenging er ekki til staðar skaltu hafa samband við fulltrúa 
ResMed. 

 

Uppsetningarvalmynd: Viðvörunarstillingar (hljóðstyrkur 
viðvörunarmerkis) 

1. Ýtið á  til að birta skjáinn Alarm Settings (viðvörunarstillingar). 

2. Notaðu þrýstiskífuna  til að skoða í gegnum valmyndina og breyta Hljóðstyrk viðvörunarmerkis 
(Alarm Volume) í lágan, meðalháan eða háan. 

   
 

Uppsetningarvalmynd: Valkostir 

1. Ýtið á  til að birta valmyndina Options (valkostir). 

2. Notaðu þrýstiskífuna  til að fletta í gegnum valmyndina og breyta þar sem við á (sjá lýsingu í töflunni 
að neðan). 
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Færibreyta Lýsing 

Þjálfunarrás (Learn 
Circuit) 

Sjá mynd O. 
Tækið er kvarðað samkvæmt tengibúnaðinum þínum.  
1. Passa þarf að slökkt sé á meðferðinni áður en þjálfunarrás er framkvæmd. 
2. Ef hún er í notkun skaltu slökktu á súrefnisflæðinu. 
3. Veldu grímutegund. 
4. Settu loftrásina upp ásamt aukahlutum og tengibúnaði. 

Athugið: Þegar verið er að framkvæma þjálfunarrás fyrir inngripsnotkun skaltu ekki 
tengja festingu, barkaraufarpípu eða HMEF-síu. Sjá Uppsetning notkunar með 
inngripi (sjá blaðsíðu 5). 

5. Haltu loftrásinni óstíflaðri og opinni fyrir lofti. 

6. Ýtið á  til að ræsa þjálfunarrásina. 
7. Bíddu eftir því að tækið ljúki við sjálfvirkar prófanir (< 30 sek.). 

Niðurstöðurnar birtast þegar þær eru tilbúnar. Ef þjálfunarrásin stenst prófun birtist 

 . Ef það tókst ekki birtist  (sjá Bilanagreining (sjá blaðsíðu 20)). 

Kvörðun FiO2 
skynjara 

Tækið byrjar kvörðun FiO2-vöktunarskynjara til að mæla súrefnismettun í andrúmslofti. 

1. Ýtið á  til að ræsa FiO2-skynjarakvörðunina. 
2. Bíddu þar til tækið er búið að ljúka kvörðun. 

Niðurstöðurnar birtast þegar þær eru tilbúnar. 

Athugið: Slökktu á súrefnisflæðinu. 

Ramp Time (tími 
þrýstingsaukningar) 

Ef læknirinn hefur stillt hámarkstíma fyrir hækkun getur þú valið hvaða gildi sem er 
upp að þessum tíma. 
Valkostir: 0 mín-hámarkstími (45 mínútur að hámarki, í 5 mínútna þrepum) 

 
 

Uppsetningarvalmynd: Stillingarvalmynd 
Færibreyta Lýsing 

Tungumál Stilla tungumál á skjá. 
Valkostir: Fer eftir svæðisbundnum stillingum 

Birtustig Stillir birtustig baklýsingar fyrir LCD-skjá. 
Valkostir: 20-100%, 10% þrep 

Baklýsing Virkjar baklýsingu fyrir LCD-skjá og hnappaborð. 
Sé AUTO-stillingin (sjálfvirkt) valin myrkvast baklýsingin eftir fimm mínútur ef engar 
aðgerðir eru framkvæmdar og kviknar aftur á henni ef ýtt er á einhvern hnapp eða 
ef það heyrist í viðvörun. 
Valkostir: Kveikt, sjálfvirkt 

Tímasnið Stillir tímasniðið. 
Valkostir: 24 klst., 12 klst. 



 Íslenska 17 
 

 
Færibreyta Lýsing 

Dagsetningarsnið Stillir dagsetningarsniðið. 
Valkostir: dd/mm/áááá, mm/dd/áááá 

Til að fara aftur í Valkostir skjáinn skaltu ýta á vendihnappinn  

 
 

Upplýsingavalmynd 
Yfirlitssíða 

 

Yfirlitssíða birtir samantekt yfir þrjár tegundir tilvika: breytingar á 
stillingum, viðvarana- og kerfistilvik (t.d. þegar ResMed-minnislykill er 
tengdur). Það eru allt að 200 tilvik af hverri tegund sem birt eru í 
tímaröð og nýjasta tilvikið birtist sjálfkrafa efst á skjánum. 
Athugið: Þegar búið er að ná 200 skráðum tilvikum er skrifað yfir 
elstu færsluna. 

 
 

Notkunartími 

 

Notkunartími síðustu sjö daga meðferðar birtist á súluriti og hægt er 
að bera þetta saman við gögn síðustu 365 daga. 

 
 

Tækjaupplýsingar 

 

Skjárinn sýnir raðnúmer (birtist sem Raðnúmer tækis), tækjanúmer, 
hugbúnaðarútgáfu og aðrar útgáfur eininga. Við bilanaleit eru þessar 
upplýsingar tæknimönnum mikilvægar. 

 
 

Áminningar 

 

Læknirinn notar áminningavalmyndina til að minna þig á ákveðna 
hluti, til dæmis hvenær á að skipta um grímu, skipta um síu o.s.frv. 
Áminningin birtist í gulu eftir því sem dagsetningin nálgast (innan 
10% við áminningartímabilið). Áminningin sýnir einnig þegar kveikt 
er á tækinu. Þú getur hreinsað út áminningarskilaboðin með því að 
velja „Reset“ (Endursetja) sem hreinsar út núverandi 
áminningargögn og stillir á SLÖKKT eða birtir næstu forstilltu 
áminningardagsetningu. 
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Gagnastýring 
Það eru tvö gagnatengi (USB port) aftan á tækinu til að tengja minnislykil. Sjá Stellar við fyrstu sýn (sjá 
blaðsíðu 2). Meðferðar- og tækjagögn er hægt að geyma á minnislyklinum eða nota hann til að lesa af með 
ResMed-hugbúnaðarforritum. 

 VARNAÐARORÐ 
Ekki tengja önnur tæki en sérhönnuð tæki sem ResMed mælir með. Tenging annarra tækja gæti 
valdið slysum eða skemmdum á Stellar. Sjá Almennar viðvaranir og varnaðarorð (sjá blaðsíðu 28). 

 VARÚÐ 
Ekki aftengja ResMed-minnislykilinn á meðan gagnaflutningur stendur yfir. Annars getur það valdið 
gagnatapi eða röngum gögnum. Niðurhalstíminn veltur á gagnamagni. 
Athugasemdir: 

• Þú getur ekki tengt tvo ResMed-minnislykla samtímis fyrir gagnaflutning. 

• Sé ekki hægt að framkvæma gagnaflutning eða ef hann mistekst skaltu lesa bilanagreiningarhlutann. 
• Ekki geyma skrár á minnislyklinum aðrar en þær sem komu frá tækinu eða forritinu. Óþekktar skrár geta 

tapast í gagnaflutningum. 
1. Stingdu minnislyklinum í eitt af tveim USB-tengjum aftan á tækinu. 

Fyrstu samskiptin í tengslum við USB-gagnaflutning birtast sjálfkrafa á LCD-skjánum. Tækið kannar 
hvort það sé nægilegt minni á minnislyklinum og hvort lesanleg gögn séu aðgengileg.  

2. Veldu einn af valkostunum sem boðið er upp á 

• Lestrarstillingar 
Stillingin er flutt frá tengdum ResMed-minnislykli yfir á Stellar-búnaðinn. 

• Vistunarstillingar 
Stillingar tækisins verða geymdar á ResMed-minnislyklinum. 

• Vistunarstillingar og skráningar 
Stillingar og skráningar tækisins verða geymdar á ResMed-minnislyklinum. 

• Hætta við 
3. Staðfestið gagnaflutninginn. 
 

Hreinsun og viðhald 
Hreinsun og viðhald sem lýst er í þessum hluta þarf að framkvæma reglulega.  Það hjálpar einnig við að 
fyrirbyggja hættu á víxlmengun. Sjá notendahandbækur fyrir grímuna, rakatæki og aðra aukahluti fyrir 
ítarlegar upplýsingar um viðhald. 

 VARNAÐARORÐ 
• Varastu raflost. Ekki sökkva tækinu, súrefnismettunarmælinum eða rafmagnssnúrunni í vatn. 

Slökktu á tækinu, taktu rafmagnssnúruna úr sambandi við innstungu og tækið fyrir hreinsun og 
gakktu úr skugga um að það sé þurrt áður en þú endurtengir. 

• Grímukerfið og barkinn munu verða fyrir eðlilegu sliti. Kannaðu þau reglulega og leitaðu að 
skemmdum. 

 VARÚÐ 
Þetta tæki er ekki hægt að dauðhreinsa. 
 

Daglega 
Aftengdu barkann frá tækinu (og rakatækið, sé það notað) og hengdu hann upp á hreinum, þurrum stað fyrir 
næstu notkun. Sé tækið sýnilega óhreint skaltu strjúka af yfirborði þess og súrefnismettunarmælisins (sé 
hann notaður) með rökum klút og mildu hreinsiefni. 
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 VARÚÐ 

• Ekki hengja barkann upp í beinu sólarljósi þar sem hann getur harðnað með tímanum og 
sprungið á endanum. 

• Ekki nota bleikiefni, klór, alkóhól eða arómatískar lausnir (ásamt öllum ilmolíum), mýkjandi eða 
sýkladrepandi sápur til að þrífa barkann eða tækið daglega (fyrir utan samþykktu hreinsiefnin 
Actichlor™ Plus, 70% ísóprópýl (ísóprópanól) alkóhól, Mikrozid® AF eða CaviCide®). Þessar lausnir 
geta valdið því að varan harðni og dregið úr endingartíma hennar. Notkun hreingerningar- og 
sótthreinsunarefna sem innihalda alkóhól eða klór(önnur en samþykkt hreinsiefni) eru ásættanleg 
fyrir tilfallandi þrif á tækinu, svo sem til að þrífa á milli sjúklinga eða sérstaklega á 
þjónustutímabilinu en ekki er mælt með daglegri notkun þeirra. 

 

Vikulega 
1. Fjarlægðu barkann og tengibúnaðinn frá tækinu. 
2. Þvoðu barkann í volgu vatni með mildu hreinsiefni. 
3. Skolaðu vandlega, hengdu upp og leyfðu því að þorna. 
4. Tengdu barkann aftur við útblástursopið og tengibúnað. 
5. Sé tækið sýnilega óhreint skaltu strjúka af yfirborði þess og súrefnismettunarmælisins (sé hann notaður) 

með rökum klút og mildu hreinsiefni. 
 

Mánaðarlega 
1. Strjúktu af yfirborði tækisins og súrefnismettunarmælisins (sé hann notaður) með rökum klút og mildu 

hreinsiefni. 
2. Skoðaðu loftsíuna til að sjá hvort hún sé stífluð með óhreinindum eða hvort göt séu á henni. 
 

Skipt um loftsíu 
Skiptu um loftsíuna á sex mánaða fresti (eða oftar ef þörf krefur. 

 VARNAÐARORÐ 
Ekki þvo loftsíuna. Ekki má þvo eða endurnýta loftsíuna. 
Sjá mynd P. 
1. Fjarlægðu hlífina af loftsíunni aftan á tækinu. 
2. Fjarlægðu og fargaðu gömlu loftsíunni. 
3. Settu nýja loftsíu í tækið. 
4. Festu loftsíuhlífina aftur á. 
 

Sótthreinsun 
Sótthreinsun tækisins kemur í veg fyrir víxlmengun. 
Sótthreinsaðu yfirborð tækisins, sérstaklega útblástursopsins, með rökum klút og sótthreinsandi lausn (t.d. 
Microzid). 
 

Notkun fyrir fleiri en einn sjúkling 

 VARNAÐARORÐ 
• Bakteríu-/veiruhindrandi sía er nauðsynleg ef það stendur til að nota tækið fyrir fleiri en einn 

sjúkling. 
• Ef margir sjúklingar nota tækið verður að framkvæma eftirfarandi áður en nýr sjúklingur fær 

tækið: 
Gríma Endurnýting; hreinsunar-, sótthreinsunar- og sæfingarleiðbeiningar eru fáanlegar 

á vefsíðu ResMed, www.resmed.com/masks/sterilization. Ef nettenging er ekki 
til staðar skaltu hafa samband við fulltrúa ResMed. 

Barki Skiptu um barkann. Annars skaltu kynna þér hreinsunar- og 
sótthreinsunarupplýsingar fyrir barka . 
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Tæki Sótthreinsaðu Stellar eins og hér segir: 

Notaðu bakteríudrepandi hreinsi-/sótthreinsunarefni eins og Actichlor™ Plus 
(hreinsi-/sótthreinsunarefni með klór), 70% ísóprópýl (ísóprópanól) alkóhól, 
Mikrozid®AF eða CaviCide® (hreinsi-/sótthreinsunarefni með alkóhóli)með 
hreinum, ólituðum einnota klút til að þrífa og sótthreinsa yfirborð tækisins. 
Strjúktu af öllum aðgengilegum flötum tækisins, ásamt útblástursopinu (forðastu 
að vökvinn komist inn um op á tækinu). 
Viðurkenndu hreinsiefnin henta til daglegra nota. 
Sjá notkunarleiðbeiningar frá framleiðanda viðkomandi hreinsiefnis til að fá 
upplýsingar um aðferðir, styrkleika og snertitíma hreinsiefna. 

Rakatæki Leiðbeiningar fyrir rakatæki eru breytilegar, sjá notendahandbók fyrir rakatækið 
sem notað er. Ef margir sjúklingar nota tækið skal nota H4i-vatnstankinn (einnota) 
í staðinn fyrir H4i-endurnýtanlega vatnstankinn. 

 
 

Viðhaldsþjónusta 

 VARÚÐ 
Eingöngu viðurkenndir þjónustuaðilar mega framkvæma eftirlit og viðhald á búnaði. Undir engum 
kringumstæðum ættir þú að reyna að opna, þjónusta eða gera við tækið sjálf(ur). 

Eingöngu viðurkennd þjónustumiðstöð ResMed má sinna eftirliti með vörunni, fimm árum eftir 
framleiðsludag hennar, nema hvað varðar innri rafhlöðuna sem ResMed mælist til að sé prófuð eftir tvö ár 
til að meta endingartíma hennar. Fyrir það er ætlað að tækið virki með öruggum og áreiðanlegum hætti að 
því gefnu að notkun þess og viðhald sé í samræmi við leiðbeiningar frá ResMed. Viðeigandi ResMed-
ábyrgðarupplýsingar fylgja með tækinu við upprunalega afhendingu. Að sjálfsögðu, eins og með öll raftæki, 
ef eitthvað óeðlilegt kemur í ljós, skaltu gæta varúðar og láta viðurkennda ResMed þjónustumiðstöð annast 
eftirlit. 
 

Úrræðaleit 
Ef það er vandamál skaltu reyna eftirfarandi tillögur. Ekki er hægt að leysa vandamálið skaltu hafa samband 
við ResMed. 
 

Bilanagreining viðvarana 
Algengasta ástæðan fyrir viðvörunarhljóðmerki er vegna þess að rásin hefur ekki verið rétt sett saman. 
Gakktu úr skugga um að barkinn hafi verið rétt festur við tækið og tengibúnaðinn (og rakatækið sé það 
notað). 
Athugasemdir: 

• Haldið er utan um viðvörunarskrá og viðvörunarstillingar þegar tækið slekkur á sér og við afltap. 
• Ef margar viðvaranir eru virkar samtímis birtist viðvörunin sem er mest áríðandi fyrst. 

• Ef viðvörun virkjast með endurteknum hættu skaltu stöðva notkun og fara með tækið í viðgerð. 
Vandamál / möguleg ástæða Aðgerð 

LCD: Innri rafhlaða er tóm! 

Hleðsla rafhlöðunnar er innan við 
15%. Hægt er að keyra tækið 
með innri rafhlöðu í hámark 2 
mínútur. 

Tengdu tækið við rafmagn. 
Athugið: Við algjört afltap er meðferðarstillingin vistuð og meðferðin 
hefst aftur þegar kveikt er aftur á tækinu. 

LCD: Kerfisbilun! 

Kerfisbilun. 
Tækið hættir að veita loftþrýsting 
(kerfisbilun 6, 7, 9, 22, 38). Ekki 
er hægt að hefja meðferð 
(kerfisbilun 21). 

1. Slökktu á tækinu. 
2. Kveiktu aftur á tækinu. 
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Vandamál / möguleg ástæða Aðgerð 

Innri hiti tækisins er of lágur til að 
tækið geti hafið/veitt meðferð 
(kerfisbilun 21). 

1. Gakktu úr skugga um að umhverfishiti sé yfir 5°C.  
Ef tækið hefur verið geymt við hita undir 5°C skal gefa því 
nægilegan tíma til að aðlaga sig að umhverfinu áður en það er notað. 

2. Slökktu á tækinu. 
3. Kveiktu aftur á tækinu. 
Ef vandamálið er enn til staðar skal fara með tækið í viðgerð. 

Sjálfsprófun tækisins virkar ekki 
og ekki er hægt að hefja meðferð 
(kerfisbilun 21). 

1. Slökktu á tækinu. 
2. Kveiktu aftur á tækinu. 
Ef vandamálið er enn til staðar skal fara með tækið í viðgerð. 

Bilun íhlutar (kerfisbilun, 8, 25) 1. Slökktu á tækinu. 
2. Kveiktu aftur á tækinu. 

LCD: Yfirþrýstingur! 

Tækið myndar þrýsting sem er 
hærri en 59 cm H2O. Meðferð 
mun stöðvast. 

1. Slökktu á tækinu. 
2. Gakktu úr skugga um að barkinn sé rétt tengdur. 
3. Kveiktu aftur á tækinu. 
4. Ræstu þjálfunarrásina. 
Athugið: Ef viðvörunin virkjast ítrekað, getur verið að innri hlutar séu 
bilaðir. Hættu notkun og farðu með tækið í viðgerð. 

LCD: Stífluð slanga! 

Loftvegurinn er stíflaður. 1. Kannaðu hvort eitthvað sé að stífla loftveginn. 
2. Fjarlægðu stífluna. 
3. Ef viðvörunin hættir ekki skaltu stöðva meðferðina. 
4. Byrjaðu meðferðina að nýju. 

LCD: Hár hiti [10, 11, 12, 23]! 
Hitinn í tækinu er of hár. Meðferð 
getur leitt til stöðvunar. 

Gættu þess að umhverfishiti sé innan þess rekstrarhitastigs sem 
tilgreint er. Ef vandamálið er enn til staðar innan þeirra 
rekstraraðstæðna sem tilgreindar eru skaltu fara með tækið í viðgerð. 
Hafið samband við lækninn. 

LCD: Háþrýstingur! 
Meðferðarþrýstingur er yfir 
forstilltum viðvörunarmörkum. 

1. Stöðvaðu meðferð. 
2. Byrjaðu meðferðina að nýju. 
Ef vandamálið er enn til staðar skal hafa samband við lækninn. 

LCD: Lágþrýstingur! 
Barkinn er ekki rétt tengdur. 1. Kannaðu hvort að það sé í lagi með loftrásina og endurtengdu. 

2. Ef viðvörunin hættir ekki skaltu stöðva meðferðina. 
3. Byrjaðu meðferðina að nýju. 

LCD: Rás aftengd! 

Loftrásin er ekki rétt tengd. 1. Kannaðu hvort að það sé í lagi með loftrásina og endurtengdu. 
2. Ef viðvörunin hættir ekki skaltu stöðva meðferðina. 
3. Byrjaðu meðferðina að nýju. 

LCD: Lágmarks mínútuöndun! 
Mínútuöndunarstig hefur lækkað 
niður fyrir viðvörunarmörkin sem 
stillt voru. 

Hafið samband við lækninn. 
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Vandamál / möguleg ástæða Aðgerð 

LCD: Lág öndunartíðni!, Há öndunartíðni! 

Öndunartíðnistigið hefur farið 
niður fyrir eða ofan við 
viðvörunarmörkin sem stillt voru. 

Hafið samband við lækninn. 

LCD: Mikill leki! 
Mikill grímuleki í meira en 20 
sekúndur. 

• Stilltu grímuna til að lágmarka leka. Sjá Stilla grímu (sjá blaðsíðu 13). 

• Kannaðu hvort að það sé í lagi með loftrásina og endurtengdu. 

• Ef vandamálið er enn til staðar skal hafa samband við lækninn. 
LCD: Gríma án loftops! 

• Tenging grímu án loftops. 

• Loftop grímunnar kunna að 
vera stífluð. 

• Það vantar ResMed Leak 
Valve lekaventilinn eða loftop 
er stíflað. 

• Gakktu úr skugga um að gríman sé með loftop. 

• Gakktu úr skugga um að loftop grímunnar séu ekki stífluð. 
• Gakktu úr skugga um að ResMed Leak Valve lekaventillinn sé 

uppsettur og að loftopið sé ekki stíflað. 

• Gakktu úr skugga um að súrefni (ef það er í notkun) hafi verið tengt 
aftan á tækinu. 

• Ef vandamálið er enn til staðar skal hafa samband við lækninn. 

LCD: Öndunarstöðvun! 
Tækið greinir öndunarstöðvun 
sem er yfir forstilltum 
viðvörunarmörkum. 

• Andaðu eðlilega til að óvirkja viðvörunina. 

• Ef vandamálið er enn til staðar skal hafa samband við lækninn. 

LCD: Lág hleðslustaða innri rafhlöðu! 

Hleðslugeta innri rafhlöðu er undir 
30%. 

Tengdu tækið við rafmagn. 

LCD: Lágt SpO2! 
SpO2 hefur farið niður fyrir forstillt 
viðvörunarmörk. 

• Kannaðu tengingu skynjarans. 
• Ef vandamálið er enn til staðar skal hafa samband við lækninn. 

LCD: Bilun í SpO2-fingurmæli! 
Fingurmælirinn er ekki rétt 
tengdur eða er að gefa röng gildi. 

Kannaðu hvort fingurmælirinn sé rétt festur við fingurinn og tengingu 
súrefnismettunarmælisins. 

LCD: Xpod-súrefnismælir aftengdur! 
Súrefnismettunarmælirinn er 
ótengdur. 

Gakktu úr skugga um að súrefnismettunarmælirinn sé rétt tengdur við 
tækið. 

LCD: Lág FiO2-staða! 
FiO2 hefur farið niður fyrir forstillt 
viðvörunarmörk. 

• Kvarðaðu FiO2-skynjarann. 
• Ef vandamálið er enn til staðar skal hafa samband við lækninn. 

LCD: Há FiO2-staða! 
FiO2 hefur farið yfir forstillt 
viðvörunarmörk. 

• Kvarðaðu FiO2-skynjarann. 

• Ef vandamálið er enn til staðar skal hafa samband við lækninn. 

LCD: FiO2-skynjari aftengdur! 
FiO2-vöktunarskynjari er ekki 
tengdur. 

Tengdu FiO2-vöktunarskynjarann eða skiptu honum út fyrir nýjan. 

LCD: Bilun í hnappaborði! 

Einum af hnöppunum var haldið 
inni í meira en 10 sekúndur eða 
festist. 

Fjarlægðu hindranir sem kunna að vera í hnappaborðinu. 
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LCD: Aðgát, hár hiti [42, 43, 44, 45]! 

Hitinn í tækinu er hár. Gættu þess að umhverfishitaaðstæður séu innan þess hitastigs sem 
tilgreint er fyrir notkun. 

LCD: Innri rafhlaða í notkun! 
Tækið er að nota innri rafhlöðuna. Gakktu úr skugga um að rafmagnssnúran sé rétt tengd við tækið ef þú 

vilt að það gangi fyrir rafmagni. 

Ýttu á hnappinn til að slökkva á viðvörunarmerki  til að stöðva 
viðvörunarhljóð. 

LCD: Ytri rafhlaða í notkun! 
Tækið gengur fyrir ytri rafhlöðu. Gakktu úr skugga um að rafmagnssnúran sé rétt tengd við tækið ef þú 

vilt að það gangi fyrir rafmagni. 
Athugið: Viðvörunin hættir sjálfkrafa eftir eina mínútu. 

 
 

Önnur bilanagreining 
Vandamál / möguleg ástæða Lausn 

Engin skjábirting 
Ekkert afl. Tækið hættir að veita 
loftþrýsting. 

• Fjarlægðu grímuna eða festinguna fyrir barkaraufarslönguna 
þar til búið er að endurheimta aflið. 

• Kannaðu tengingu rafmagnssnúrunnar við rafmagn eða ytri 
rafhlöðu og tækisins. 

• Eftir því sem innri rafhlaðan eldist, minnkar hleðslugeta 
hennar. Þegar hleðsla rafhlöðunnar er lág getur það haft 
áhrif á hleðsluvísa rafhlöðunnar og leitt til aflskorts án þess 
að virkja viðvaranir fyrir lága hleðslu eða tóma rafhlöðu. 
ResMed mælir með því að rafhlaðan sé mæld eftir tvö ár til 
að meta endingartíma rafhlöðunnar (sjáInnri rafhlaða (sjá 
blaðsíðu 2)). 

Ekki í sambandi við rafmagn eða tækið er 
ekki í gangi. 

Gakktu úr skugga um að rafmagnssnúran sé í sambandi og 
ýttu einu sinni á rofann aftan á tækinu. 

Meðferðarþrýstingur virðist lágur 
Hækkunartími er virkur. Bíddu eftir að loftþrýstingurinn byggist upp. 
Loftsía er óhrein. Skiptu um loftsíu. 
Barkinn er undinn eða götóttur. Réttu úr barkanum eða skiptu um hann. 
Barki er ekki rétt tengdur. Tengdu barkann vandlega í báða enda. 
Gríma og höfuðfestingar ekki rétt 
staðsettar. 

Lagaðu stöðu grímu og höfuðfestinga. 

Tappa vantar fyrir aðgangsopin á grímunni. Skiptu um tappa. 
Þrýstingur fyrir meðferðina kann að hafa 
breyst. 

Hafðu samband við lækninn þinn til að laga þrýstinginn. 

Það er mikið loftviðnám (t.d. bakteríu-
/veiruhindrandi sía) í loftrásinni. 

Framkvæmdu aðgerðina „Learn Circuit“ (öndunarrás prófuð). 

Stjórnskífa rakatækis er stillt of hátt sem 
leiðir til þess að vatn safnast fyrir í 
barkanum. 

Lækkaðu hitann með stjórntækjum rakatækisins og tæmdu 
vatnið úr barkanum. 

Meðferðarþrýstingur virðist hár 

Þrýstingur fyrir meðferðina kann að hafa 
breyst. 

Ráðfærðu þig við lækninn. 

Það er breyting á loftviðnámi í rásinni. Setjið aðgerðina „Learn Circuit“ (öndunarrás prófuð) í gang. 
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Vandamál / möguleg ástæða Lausn 

Tækið fer ekki í gang þegar þú andar inn í grímuna 

Ekki kveikt á SmartStart/Stop. Ráðfærðu þig við lækninn. 
Andardráttur ekki nægilega djúpur til að 
virkja SmartStart. 

Dragðu djúpt andann og andaðu út með grímunni. 

Það er of mikill leki. Lagaðu stöðu grímu og höfuðfestinga. 
Tappi/tappa vantar fyrir op á grímunni. Skiptu um tappa. 
Barki er ekki rétt tengdur. Tengið vandlega á báðum endum. 
Barkinn er undinn eða götóttur. Réttu úr barkanum eða skiptu um hann. 
Það er mikið loftviðnám (t.d. bakteríu-
/veiruhindrandi sía) í loftrásinni. 

Setjið aðgerðina „Learn Circuit“ (öndunarrás prófuð) í gang. 

Tækið stoppar ekki þegar þú fjarlægir grímuna 
SmartStart/Stop er óvirkt. Ráðfærðu þig við lækninn. 
Notkun á heilli andlitsgrímu eða 
barkaraufarpípu. 

SmartStart er óvirkt ef heil andlitsgríma eða „Trach“ er valið 
sem tengi. 

Notkun á ósamhæfum aukahlutum (t.d. 
rakatæki eða grímukerfi) með mikið 
viðnám. 

Notaðu eingöngu búnað sem ResMed mælir með og afhendir. 

Kveikt er á hálekaviðvörun eða viðvörun 
um lágmarksloftop. 

Ráðfærðu þig við lækninn. 

Staðfesta stöðvun er virkt. Ráðfærðu þig við lækninn. 

Hálekaviðvörun er virk en viðvörunin fer ekki í gang þegar gríman er fjarlægð á meðan á meðferð 
stendur 
Ósamþykktur tengibúnaður notaður. Notaðu eingöngu búnað sem ResMed mælir með og afhendir. 
Þrýstingsstillingar eru of lágar fyrir 
loftflutningseiningarnar sem verið er að 
nota. 

Framkvæmdu þjálfunarrásaraðgerðina til að stilla 
meðferðarþrýstinginn í samræmi við tengibúnaðinn þinn. 

Þjálfunarrás tókst ekki 

• Stilling rásarinnar hæfir ekki þar sem 
greint loftviðnám er of hátt. 

• Of margar einingar hafa verið innifaldar 
eða loftviðnám aukahluta sem verið er 
að nota er hærra en það sem ResMed 
mælir með, t.d. tegund síu, ytri 
rakatæki, barkar. 

Farðu yfir aukahluti í rásinni og lagaðu eftir þörfum og keyrðu 
svo þjálfunarrásina aftur (sjá uppsetningarvalmynd). 

Gefið loftflæði er ekki nógu rakt/hitað þó H4i rakatækið sé í notkun 
Rakatækið er ekki rétt fest. Festu rakatækið rétt á. 
Rakatækið hitnar ekki. Tækið gengur sem stendur fyrir rafhlöðu og er ekki tengt við 

rafmagn. 
Rakatækið virkar ekki. Farðu með tækið og rakatækið í viðgerð. 
Vatnstankurinn er tómur. Fylltu vatnstank rakatækisins. 

Ekki er hægt að lesa USB-lykilinn eða vista á hann 

USB-lykillinn inniheldur ólesanleg gögn, er 
ekki með nógu mikið pláss eða virkar ekki 
með tækinu. 

Ráðfærðu þig við lækninn. 

USB-lykillinn er bilaður. Skiptu um USB-lykil eftir að hafa ráðfært þig við lækninn. 
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Kvörðun FiO2-skynjara tókst ekki 

FiO2-skynjari er ekki rétt festur. Fyrir rétta festingu á FiO2-skynjara, sjá Notkun FiO2-
vöktunarskynjara. 

FiO2-skynjari er notaður eða bilaður. Ef FiO2-skynjarinn er meira en ársgamall skaltu skipta um 
FiO2-skynjara og byrja kvörðunina upp á nýtt. 

LCD:  birtist á haus. 
Rafhlaða hleður sig ekki. • Gættu þess að umhverfishitaaðstæður séu innan þess 

hitastigs sem tilgreint er fyrir notkun. Ef vandamálið er enn 
til staðar innan þeirra rekstraraðstæðna sem tilgreindar eru 
skaltu fara með tækið í viðgerð. 

• Slökktu á tækinu. Kveiktu aftur á tækinu. 

 
 

Tæknilýsing 
Þrýstingssvið við notkun • IPAP: 2–40 cm H2O (í S, ST, T, PAC-stilling) 

• Stilltur þrýstingur: 0–38 cm H2O (í S, ST, T, PAC-stilling) 

• EPAP: 2–25 cm H2O (í S, ST, T, iVAPS, PAC-stilling) 

• CPAP (stöðugur jákvæður loftvegaþrýstingur): 4–20 cm H2O (aðeins í CPAP-stillingu) 
• Lágm. stilltur þrýstingur: 0–20 cm H2O (í iVAPS-stillingu) 

• Hám. stilltur þrýstingur: 0–30 cm H2O; 8–30 cm H2O þegar kveikt er á AutoEPAP  
(í iVAPS-stillingu) 

• Lágm. EPAP/Hám. EPAP: 2–25 cm H2O (í iVAPS-stillingu þegar kveikt er á AutoEPAP) 

• Fyrirhuguð tíðni andrýmdar: 50–2500 mL 

Ath.: iVAPS--stilling er eingöngu í boði fyrir Stellar 150. 

Hámarksþrýstingur við staka bilun 60 cm H2O (í öllum stillingum) 

Hámarksöndunarviðnám við staka 
bilun 

2 cm H2O við 30 L/mín.; 7,2 cm H2O við 60 L/mín. 

Hámarksflæði > 200 L/mín við 20 cm H2O 

Flæðisnákvæmni ± 5 L/mín. eða 20% mælt gildi, hvort sem er hærra 

Prófunaraðstæður: T-stilling, IPAP: 40 cm H2O, EPAP: 2 cm H2O, hækkunartími: MIN, 
lækkunartími: MIN, Ti: 4,0 sek, öndunartíðni: 10 bpm, með ResMed kvörðunarþaki. 

Meðferðarþrýstingsþol IPAP: ± 0,5 cm H2O ± 10% af stilltum þrýstingi (lok á innöndun) 

EPAP/PEEP: ± 0,5 cm H2O ± 4% af stilltum þrýstingi 

CPAP: ± 0,5 cm H2O ± 10% af stilltum þrýstingi 

Prófunaraðstæður: T-stilling, IPAP: 40 cm H2O, EPAP: 2 cm H2O, hækkunartími:  MIN, 
lækkunartími: MIN, Ti: 4,0 sek, öndunartíðni: 10 bpm, með ResMed kvörðunarþaki. 

Hljóðþrýstingsstig 31 dBA með 3 dBA óvissu mælt í samræmi við ISO 17510-1 

Hljóðaflsstig 39 dBA með 3 dBA óvissu mælt í samræmi við ISO 17510-1 

Hljóðstyrkssvið viðvörunar Áríðandi, meðaláríðandi og lítið áríðandi viðvörun (mælt í 1 metra radíus í samræmi við 
IEC 60601-1-8):  
lágmark 42 dB 
hámark 79 dB 

Mál (L x B x H) 230 mm x 170 mm x 120 mm 

Þyngd 2,1 kg 
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LCD-skjár Stærð (L x B x H): 76,9 mm x 63,9 mm x 3,15 mm 

Nákvæmni: 320 x 240 pixlar 

Loftúttak 22 mm keila, samhæft við ISO 5356-1 Svæfingar- og öndunarbúnaður - keilulaga tengi 

Þrýstingsmæling Þrýstiskynjari festur innan í búnaði 

Flæðismæling Flæðiskynjari festur innan í búnaði 

Nýttir hlutar (í samræmi við IEC 
60601-1) 

Tengibúnaður (gríma, barkaslanga eða barkaraufarpípa)  

Súrefnismettunarmælir (aukabúnaður) 

FiO2-mæling Svið: 18% til 100%, upplausn: 1%, nákvæmni: ± (2,5% +2,5% af raunverulegri 
súrefnismettun)* (samkvæmt ISO 80601-2-55)  

** Mælt FiO2 við 1 Hz er með svörunartímann 14 sek. til 90% af lokagildinu. Langtíma 
frálagssveiflur í 100% O2 eru yfirleitt <5% á 1 ári 

SpO2 mæling Svið: 70% til 100%, upplausn: 1%, nákvæmni: ±2% á bilinu 70% til 100% 

Mæling á púlstíðni Svið: 40 slög á mínútu til 240 slög á mínútu, upplausn: 1 sl./mín., Nákvæmni: Sjá nánar í 
tæknilýsingu fyrir Nonin Xpod á www.nonin.com. 

Aflgjafi AC 100–240V, 50–60Hz, 2,2 A, hám. 65 W 

Ytri spennugjafi (einangraður) 24 V, 3 A 

Innbyggð rafhlaða Litíum-jóna rafhlaða, 14,4 V, 2,75 Ah, 40 Wh 

Endingartími: 3 klst. með nýrri rafhlöðu við venjulegar aðstæður (sjá hér að neðan). 

Tegund sjúklings: einstaklingur í heimahúsi; þrýstingur: IPAP/EPAP 15/5 cm H2O; tegund 
grímu: Ultra Mirage; barki: 2 m; leki: 0; öndunartíðni: 20 bpm; hleðslugeta rafhlöðu: 100% 

Tegund sjúklings: bráðatilfelli á sjúkrahúsi; þrýstingur: IPAP/EPAP 20/5 cm H2O; tegund 
grímu: Ultra Mirage; barki: 2 m; leki: 0; öndunartíðni: 45 bpm; hleðslugeta rafhlöðu: 100% 

Yfirbygging Hitaþjált og eldtefjandi efni 

Umhverfisskilyrði • Hitastig við notkun: 0°C til +35°C 

• Rakastig við notkun: 10%–95% án rakamyndunar 

• Hitastig við flutning og geymslu: -20°C til 60°C (+50°C*) 
• Rakastig við geymslu og flutning: 10%–95% án rakamyndunar 

• Loftþrýstingur: 680hPa til 1.100hPa; Hæð: 3.000 m 

Ath.: Afköst kunna að vera takmörkuð við loftþrýsting undir 800 hPa. 

*NONIN XPOD 

Rafsegulsviðssamhæfi Tækið uppfyllir allar viðkomandi kröfur um rafsegulsamhæfi (EMC) í samræmi við  
IEC60601-1-2 2014 fyrir íbúa-, iðnaðar- og léttiðnaðarumhverfi. 

Ráðlagt er að halda fjarskiptabúnaði a.m.k. í 0,3 m fjarlægð frá tækinu. 

Nánari upplýsingar um rafsegulgeislun og ónæmi þessa ResMed-tækis má finna á 
www.resmed.com/downloads/devices. 
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Hugsanleg áhrif rafsegultruflana Tap eða skerðing á eftirfarandi klínískum eiginleikum vegna rafsegultruflana gætu ógnað 

öryggi sjúklinga. 

• Nákvæmni í stýringu öndunarvélar 

• Nákvæmni vöktunar á þrýstingi og rúmtaki í öndunarvegi 
• Meðferðarviðvaranir 

Mögulega er hægt að greina slíka skerðingu út frá eftirfarandi hegðun tækisins: 

• Óstöðug virkni öndunarvélar 

• Hraðar sveiflur í færibreytum sem fylgst er með 

• Röng virkjun meðferðar eða tæknilegra viðvarana 

Loftsía Rafstöðutrefjanet með TPE burðargrind. Skilvirkni bakteríuhindrandi síunnar er99,9% fyrir 
~2,7 míkron agnastærð. 

Loftslanga Barki: Sveigjanlegt plast, 2 m eða 3 m að lengd (22 mm í þvermál) 

SlimLine barki: Sveigjanlegt plast, 1,83 m að lengd (15 mm í þvermál) 

Frekari upplýsing um flæðisviðnám barka, samhæfi, lengd barka og innra þvermál má finna í 
leiðarvísinum fyrir barka á ResMed.com. 

IEC 60601-1 flokkanir • Flokkur II (ákvæði 3.14–tvöföld einangrun). Sé þessu fylgt þýðir það að ekki er þörf fyrir 
jarðtengingu (jarðleiðslu). 

• Gerð BF 

• Stöðugur gangur 

Flugferðakröfur Nota má færanleg rafmagnslækningatæki (M-PED) sem uppfylla kröfur flugmálastjórnar í 
RTCA/DO-160 á öllum stigum flugferða án frekari prófana eða samþykkis af hálfu flugfélags. 
ResMed staðfestir að Stellar uppfylli RTCA/DO-160 kröfur. 

Þetta tæki er ekki ætlað til notkunar nálægt eldfimum svæfingarlyfjum.  

Athugasemdir: 

• Framleiðandinn áskilur sér rétt til að breyta þessum tæknilýsingum án nokkurs fyrirvara. 
• Þrýstingur getur birtst í cm H2O eða hPa. 
 

Tákn 

 Fylgdu notkunarleiðbeiningunum;  Búnaður í flokki II;  Nýttir hlutar af gerð BF;   Bjalla 

(fjarviðvörun); IP31 tækið er varið fyrir föstum utanaðkomandi hlutum sem eru 2,5 mm í þvermál og stærri 

og dropum sem falla lóðrétt;  Varúð;  Almennt aðvörunarmerki (sjá H4i-tengikló og 

rafmagnssnúru);  Biðstaða eða undirbúningsstaða fyrir hluta búnaðarins;   Tengi fyrir súrefnisgjafa; 

 (hámark 30 l/mín.);  Gagnatengi;  CE-merking í samræmi við EB-tilskipun 

93/42/EBE, flokkur II b;  Hitatakmarkanir fyrir geymslu og flutninga;  Brothætt; Hámarks 

rakastig;  Haldið þurru;   Framleiðandi;  Hlið sem skal snúa upp;  Raðnúmer;  

 Lotunúmer; Ekki endurnýta;  Notið ekki ef umbúðir eru skemmdar;  Vörulistanúmer; 

  Notist fyrir;  Geymist fjarri sólarljósi;  Latexlaust;   Þyngd tækis;  Inniheldur engin 

kínversk efni hættuleg umhverfinu.  Segulómun ekki örugg (notið ekki nálægt segulómunartæki). 
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Upplýsingar um umhverfismál 
Þessu tæki verður að farga í samræmi við lög og reglugerðir þess lands þar sem förgunin fer fram. 

Táknið með yfirstrikaðri sorptunnu  gefur til kynna að vöru með þessu tákni megi ekki farga með 
almennu heimilissorpi, heldur þarfnist hún aðskilinnar förgunar. Þessi krafa um aðskilda förgun byggist á 
Evróputilskipun 2012/19/EB fyrir raf- og rafeindabúnað og Evróputilskipun 2006/66/EC fyrir rafhlöður. Þú 
getur skilað vörunni á sorphirðustað þíns sveitafélags til dæmis. Þetta dregur úr áhrifum á náttúruauðlindir 
og kemur í veg fyrir umhverfismengun vegna hættulegra efna. 
Rafhlöður sem innihalda meira en 0,0005 prósent kvikasilfur miðað við massa, meira en 0,002 prósent 
kadmíum miðað við massa eða meira en 0,004 prósent af blýi miðað við massa eru merktar undir tákni af 
yfirstrikaðri ruslatunnu ásamt efnatáknunum (Hg, Cd, Pb) fyrir málmana sem eru yfir mörkum. 
Nánari upplýsingar um vöruförgun fást hjá fulltrúa ResMed á staðnum, sérstökum dreifingaraðila eða á 
vefsíðu okkar á www.resmed.com. 
Fargaðu notuðum loftsíum og börkum í samræmi við tilskipanir í þínu landi. 
 

Almennar viðvaranir og varnaðarorð 
 VARNAÐARORÐ 

Viðvörun varar notandann við hugsanlegum meiðslum. 
• Lesið þessa handbók vandlega áður en tækið er notað. 
• Þetta tæki má aðeins nota með börkum og aukahlutum sem ResMed eða ávísandi læknir mæla 

með. Sé rangur barki eða aukahlutir notaðir getur það haft áhrif á virkni tækisins. 
• Tækið og aukahlutina má eingöngu nota í tilætluðum tilgangi. 
• Þetta tæki verður að nota með grímum (og tengjum1) sem ResMed eða heilbrigðisstarfsfólk mæla 

með. Grímu má ekki nota nema kveikt sé á búnaði og hún virki eðlilega. Loftopið eða op sem 
tengjast grímunni mega aldrei vera stífluð. 
Skýring: Ætlast er til þess að Stellar sé notað með sérstökum grímum (eða tengjum1) sem eru 
með loftop svo loft geti flætt út úr grímunni. Þegar kveikt er á tækinu og það virkar rétt er nýtt loft 
úr tækinu sem ýtir út lofti sem er andað frá sér út um loftgöt grímunnar. Þegar tækið er ekki í 
gangi kemur hins vegar ekki nægt ferskt loft í gegnum grímuna og hægt er að anda aftur að sér 
lofti sem andað var frá sér. Enduröndun á lofti sem andað var frá sér getur leitt til köfnunar ef 
hún varir lengur en nokkrar mínútur. Þetta á við flest tæki sem vinna með jákvæðan þrýsting í 
öndunarvegi (PAP). 

• Við algjört afltap2 eða tækjabilun skaltu fjarlægja grímuna eða festinguna frá barkaraufarpípunni. 
• Sprengihætta – ekki nota nálægt eldfimum svæfingarlyfjum. 
• Ekki nota tækið ef það eru greinilegir gallar á ytra byrði þess eða óútskýrðar breytingar á virkni 

tækisins. 
• Eingöngu má nota upprunalega og samþykkta ResMed aukahluti og einingar. 
• Eingöngu má nota aukahluti úr upprunalegum umbúðum. Ef umbúðirnar hafa skemmst má ekki 

nota viðkomandi vöru og það á að farga henni ásamt umbúðum. 
• Áður en tækið og aukahlutir þess eru notuð í fyrsta sinn skal tryggja að allar einingar virki rétt og 

að notkunaröryggi þeirra sé tryggt. Ef það eru einhverjir gallar má ekki nota kerfið. 
• Aukabúnaður sem tengist rafbúnaði í lækningaskyni verður að samrýmast viðkomandi IEC eða 

ISO stöðlum (t.d., IEC 60950 fyrir gagnavinnslubúnað). Ennfremur skulu allar stillingar uppfylla 
kröfur fyrir rafkerfi í lækningaskyni (IEC 60601- 1). Hver sem tengir viðbótarbúnað við 
rafmagnslækningatæki er að grunnstilla lækningakerfi og ber því ábyrgð á því að kerfið uppfylli 
kröfur fyrir rafmagnslækningakerfi. Athugið að staðbundin lög njóta forgangs fram yfir 
ofangreind skilyrði. Ef einhverjar spurningar vakna skal hafa samband við fulltrúa á staðnum eða 
tækniþjónustudeild. 

• Engar lagfæringar á þessum búnaði eru heimilar. 
• Einnota vörur má ekki nota aftur sökum niðurbrots og mengunarhættu. 
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• Ekki má nota tækið nálægt eða staflað á öðrum búnaði. Ef nauðsynlegt er að nota tækið meðan 

það liggur upp við eða er staflað upp á annan búnað skal fylgjast með hvort það starfi eðlilega 
við tiltekin notkunarskilyrði. 

• Ekki er mælt með notkun aukahluta (t.d. rakatækja) sem ekki eru tilgreindir til notkunar með 
tækinu. Notkun slíkra aukahluta getur valdið aukinni geislun eða dregið úr ónæmi tækisins. 

• Færanlegur fjarskiptabúnaður (þar með talinn jaðarbúnaður á borð við loftnetssnúrur og 
utanáliggjandi loftnet) má ekki nota nær tækinu og hlutum þess en 30 cm, þar á meðal snúrur 
sem eru tilgreindar af framleiðanda. Að öðrum kosti kunna afköst búnaðarins að skerðast. 

• Sé tækið notað yfir ráðlagðri hæð eða utan ráðlagðs hitastigs getur það haft áhrif á frammistöðu. 
• Notandinn má ekki tengja Stellar tækið við rafhlöðu rafhlöðuknúins hjólastóls þar sem það getur 

haft áhrif á virkni tækisins og valdið sjúklingi skaða. 
• Við venjuleg skilyrði eða þegar stök bilun kemur upp getur öll loftknúna flæðisleiðin mengast af 

líkamsvessum eða útöndunargasi , ef bakteríu-/veiruhindrandi síum hefur ekki verið komið fyrir í 
úttaki öndunarvélarinnar. 

• Tækið hefur ekki verið prófað eða vottað til notkunar nálægt röntgen-, sneiðmynda- eða 
segulómunarbúnaði. Tækið má ekki nota nálægt segulómunartæki. Aldrei fara með tækið inn í 
segulómunarumhverfi (MR). 

1 Tengiop þurfa að vera felld inn í grímuna eða tengi sem eru nálægt grímunni. 
2 Við afltap að hluta til (undir lágmarks málspennu) eða algjört afltap flytur tækið ekki meðferðarþrýstinginn. 
Þegar búið er að endurheimta afl má hefja aðgerðina aftur með engum breytingum á stillingum. 

 VARÚÐ 
Varúðartilkynning útskýrir sérstakar ráðstafanir til að tryggja örugga og skilvirka notkun á tækinu. 
• Þegar aukahlutir eru notaðir skal lesa notendahandbók framleiðandans. Fyrir rekstrarvörur er að 

finna mikilvægar upplýsingar á umbúðum, sjá einnig Tákn (sjá blaðsíðu 27). 
• Við lágan þrýsting getur verið að flæðið í gegnum loftop grímunnar sé ekki nægilegt til að 

hreinsa út allt loft sem andað er út og því getur verið að einhver enduröndun eigi sér stað. 
• Ekki beita of miklu afli á þetta tæki. 
• Skyldi tækið detta óvart í gólfið skaltu hafa samband við viðurkenndan þjónustuaðila. 
• Hlustaðu eftir leka og öðrum óvenjulegum hljóðum. Ef upp koma vandamál skaltu hafa samband 

við viðurkenndan þjónustuaðila. 
• Ekki skipta um neina hluta öndunarrásarinnar á meðan að tækið er í notkun. Stöðvaðu tækið áður 

en skipt er um þá. 
Athugasemdir: 

Ath. bendir á tiltekna eiginleika vörunnar. 
• Ofangreint eru almennar viðvaranir og varnaðarorð. Frekari viðvaranir, varnaðarorð og athugasemdir 

birtast hjá viðkomandi leiðbeiningum í notendahandbókinni. 
• Staðsettu tækið þannig að auðvelt sé að taka rafmagnssnúruna úr sambandi við innstunguna. 

• Eingöngu þjálfað og samþykkt starfsfólk má gera breytingar á klínískum stillingum. 

• Tilkynna skal öll alvarleg atvik sem upp koma í tengslum við notkun þessa tækis til ResMed og lögbærra 
yfirvalda í viðkomandi landi. 
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Takmörkuð ábyrgð 
Frá kaupdegi ábyrgist ResMed Ltd Pty (hér á eftir „ResMed“) að ResMed-varan sé án efnis- og smíðagalla í 
þann tíma sem tilgreindur er hér á eftir. 

Vara Ábyrgðartímabil 

• Grímukerfi (þ.m.t. umgjörð, púði, höfuðfestingar og slanga)—að undanskildum einnota 
tækjum 

• Fylgihlutir—að undanskildum einnota tækjum 

• Súrefnismettunarmælar á fingur (Flex) 
• Hefðbundið rakabox 

90 dagar 

• Rafhlöður til notkunar í innri og ytri rafhlöðukerfum ResMed 6 mánuðir 

• Súrefnismettunarmælar á fingur (Clip) 

• Gagnaeiningar fyrir CPAP- og tvískipt tæki 
• Súrefnismettunarmælar og millistykki fyrir súrefnismettunarmæla í CPAP- og tvískiptum 

tækjum 
• Rakagjafar og hreinsanlegt rakabox fyrir rakagjafa 

• Skömmtunarstjórnunartæki 

1 ár 

• CPAP-tæki, tvískipt tæki og öndunarvélar (þ.m.t. ytri aflgjafaeiningar) 
• Aukahlutir með rafhlöðu  

• Færanleg greiningar-/skimunartæki 

2 ár 

Ábyrgðin er aðeins í boði fyrir upprunalegan viðskiptavin. Ábyrgðin er ekki framseljanleg. 
Ef varan bilar við venjulega notkun á ábyrgðartímabilinu mun ResMed lagfæra eða skipta út, að eigin vali, 
viðkomandi vöru eða íhlutum.  
Þessi takmarkaða ábyrgð nær ekki yfir: a) skemmdir af völdum óviðeigandi notkunar, misnotkun, breytingar 
eða lagfæringar á vörunni; b) viðgerðir framkvæmdar af þjónustuaðila sem ResMed hefur ekki veitt sérstaka 
heimild til að framkvæma slíkar viðgerðir; c) skemmdir eða mengun frá sígarettum, pípum, vindlum eða 
öðrum reyk; og d) skemmdir af völdum vatns sem hellt er á eða í raftæki.  
Ábyrgðin er ógild ef varan er seld eða endurseld utan þess svæðis þar sem hún var upprunalega keypt. Fyrir 
vöru sem var keypt í landi innan Evrópusambandsins („ESB“) eða Fríverslunarbandalags Evrópu („EFTA“) 
þýðir „svæði“ bæði ESB og EFTA. 
Bótakröfur vegna gallaðrar vöru verður upprunalegur viðskiptavinur að leggja fram á sölustað. 
Þessi ábyrgð kemur í stað allra beinna eða óbeinna ábyrgða, þar með talið óbeinnar ábyrgðar á söluhæfi eða 
notagildi í ákveðnum tilgangi. Tiltekin svæði eða ríki leyfa ekki takmarkanir á tímalengd óbeinnar ábyrgðar og 
því á ofangreind takmörkun ef til vill ekki við. 
ResMed telst ekki ábyrgt fyrir neinu tjóni, beinu eða óbeinu, sem leiðir af sölu, uppsetningu eða notkun á 
vöru sem framleidd er af ResMed. Tiltekin svæði eða ríki leyfa ekki útilokun og takmörkun á beinu eða 
óbeinu tjóni og því á útilokunin og takmörkunin hér á undan mögulega ekki við.  
Ábyrgð þessi veitir notanda sérstakan lagalegan rétt og mögulega annan rétt sem er breytilegur milli 
svæða. Hafið samband við söluaðila ResMed eða skrifstofu ResMed til að frá frekari upplýsingar um 
ábyrgðarrétt notanda. 
Nýjustu upplýsingar um takmarkaða ábyrgð ResMed má finna á ResMed.com. 
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