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Sissejuhatus
Enne seadme kasutamist lugege juhend tervenisti läbi. Käesolev kasutusjuhend on 
mõeldud mittekliinilisele kasutajale ning see ei sisalda kliinilises juhendis toodud teavet.

Näidustused
Stellar 100/150 seade on ette nähtud ventilaator ravi teostamiseks mittesõltuvatele 
spontaanselt hingavatele hingamisvaeguse või -puudulikkusega täiskasvanud ja 
pediaatrilistele patsientidele (13 kg või rohkem) kas obstruktiivse uneapnoega või ilma. 
Seade on ette nähtud kas mitteinvasiivseks või invasiivseks (koos ResMedi lekkeklapiga) 
kasutamiseks. Seadet on võimalik kasutada nii statsionaarselt, nt haigla- või kodustes 
tingimustes, kui ka mobiilselt, nt koos ratastooliga.

Vastunäidustused
Stellar on vastunäidustatud patsientidele, kes ei suuda taluda pikemaid kui lühiajalisi 
ventilatsiooni katkestusi. Stellar ei ole elutegevust alalhoidev seade. 
Kui teil on üks järgmistest haigusseisunditest, teatage sellest enne antud seadme 
kasutamist oma arstile:
• pneumotooraks või pneumomediastiinum;
• patoloogiliselt madal vererõhk, eriti seoses intravaskulaarse mahu kahanemisega;
• seljaajuvedeliku leke, hiljutine koljuoperatsioon või trauma;
• raskekujuline bulloosne kopsuhaigus;
• dehüdratsioon.
Stellari või pulssoksümeetri (k.a XPOD) kasutamine on vastunäidustatud MRI-keskkonnas.
AutoEPAP1 on vastunäidustatud invasiivseks kasutuseks.

Kõrvaltoimed
Teatage ebatavalisest rinnavalust, tugevast peavalust või suurenenud õhupuudusest teile 
seadme määranud arstile. 
Seadmega mitteinvasiivse ventilatsiooni ravikuuri ajal võivad esineda järgmised 
kõrvalnähud:
• nina, suu või kurgukuivamine;
• ninaverejooks;
• puhitus;
• ebamugavustunne kõrvas või ninaõõnes;
• silmaärritus;
• nahalööve.

1 See funktsioon ei ole kõigis riikides saadaval.
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Stellari lühitutvustus 

Stellar koosneb järgmistest osadest: 
• Stellar-seade • hüpoallergeeniline õhufilter • vahelduvavoolu toitejuhe • kandekott 
• 2 m õhuvoolik • ResMedi USB mälupulk • madalrõhu hapnikukonnektor.
Stellar on ühilduv järgmiste valikkomponentidega:
• 3 m õhuvoolik • SlimLine™ õhuvoolik • puhta õhu voolik (ühekordse kasutusega) 
• H4i™ soojendusega niisuti • bakterivastane filter • soojus-niiskusvaheti filter (HMEF) 
• ResMedi XPOD-oksümeeter • Nonin™ pulssoksümeetri andurid • FiO2 sensoriomplekt 
(väliskaabel, T-adapter) • FiO2 sensori andur • kandekott Stellar Mobility Bag • ResMedi 
lekkeklapp • vooliku mähis • Stellar alalis-/alalisvoolu konverter.

HOIATUS
Stellarit tuleb kasutada ainult koos ResMedi soovitatud õhuvooliku ja tarvikutega. 

Muude õhuvoolikute või tarvikutega ühendamine võib lõppeda vigastuse või seadme 

kahjustusega.

1 Kaugjuhitava alarmi ühendus sõltub tootemudelist.

Käepide

Infrapunaühendus
niisutile

Õhu
väljalaske

ava

H4i konnektori
kork ja vahelduva

voolu ühendus
Hapniku sisselaske ava

Õhufiltri kaas

Pulssoksümeetri XPOD ühendus

FiO2 anduri ühendus

USB mälupulga andmeport

Andmeport arvutiga otseühenduseks

Alalisvoolu toitepesa

Vahelduvvoolu toitepesa

Toite-/ooterežiimi lüliti
Kaughoiatuse ühendus1
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ResMed laseb regulaarselt välja uusi tooteid. Vaadake ventilatsioonitarvikute kataloogi 
meie veebisaidil www.resmed.com.

Patsiendiliides
Stellar võimaldab kasutada nii maske kui ka trahheostoomiatorusid. Patsiendiliidese tüübi 
seadistamiseks avage menüü Setup (seadistus), valige Clinical Settings (kliinilised sätted) 
ja seejärel Advanced Settings (erisätted). 
Maskide kasutamise kohta vaadake vastava maski juhendist. Täielikku antud seadmega 
ühilduvate maskide nimekirja vt loendist Mask/Device Compatibility List (maski/seadme 
ühilduvuse loend) veebisaidi www.resmed.com leheküljel Products (tooted) jaotises 
Service & Support (teenindus ja kasutajatugi). Internetiühenduse puudumisel pöörduge 
oma ResMedi esindaja poole.

Niisutus
Nisuti on erti soovitatav nina, kurgu või suu kuivuse all kannatavatele patsientidele. Niisuti 
kasutamise kohta:
• mitteinvasiivses ventilatsioonis vt „Seadistamine mitteinvasiivseks kasutamiseks“, lk 4;
• invasiivses ventilatsioonis vt „Seadistamime invasiivseks kasutamiseks“, lk 5.

Siseaku
ETTEVAATUST
Siseaku maht väheneb aja jooksul. See sõltub konkreetsest kasutusest ja 

ümbritsevatest tingimustest. Aku tühjenedes võib aku laetuse taseme näidik 

muutuda ebatäpseks. See tähendab, et aku- ja süsteemsed alarmid ei pruugi 

aktiveeruda ootuspäraselt. ResMed soovitab testida akut kahe aasta möödumisel 

selle järelejäänud tööea hindamiseks. Siseaku testimist ja vahetamist peab teostama 

Resmedi poolt volitatud esindaja. 

Märkus. Aku tööiga sõltub laengu olekust, keskkonnatingmustest, aku seisundist ja 
vanusest, seadme seadistusest ning patsiendi hingamissüsteemi konfiguratsioonist.
Voolukatkestuse korral jätkab seade sellega ühendatud välisaku puudumisel tööd siseaku 
toitel. Siseaku tööaeg normaaltingimustes on ligikaudu kaks tundi (vt „Tehnilised 
andmed“, lk 31). Aku toiteolek kuvatakse LCD-ekraani ülaservas. Seadme siseakuga 
kasutamisel kontrollige aku olekut regulaarselt ning ühendage seade õigeaegselt 
vooluvõrku või välisaku toitele. 
Täiendavalt ekraanil nähtav siseaku kasutamise alarm. Signaali lõpetamiseks vajutage 
hoiatussignaali vaigistamise nuppu.
Siseaku laadimiseks ühendage seade vooluvõrku. Siseaku täis laadimine nõuab kuni kolm 
tundi, kuid see sõltub keskkonnatingimustest ja sellest, kas seade on kasutusel. 

Hooldus
Siseakul tuleb lasta tühjeneda ja see uuesti laadida iga kuue kuu järel.

1 Lülitage Stellar sisse (oote- või töörežiimis), eemaldage toitejuhe ja laske seadmel siseaku 
toitel töötada kuni laengu tasemeni 50%. 

2 Ühendage toitejuhe uuesti vooluvõrku. Siseaku laetakse täis.
Hoiustamine

Seadme pikemaajaliseks hoiustamiseks peab siseaku laengu tase olema ligikaudu 50%. 
Selleks, et suurendada siseaku tööiga.
Märkus. Kontrollige laengu taset iga kuue kuu järel ning laadige siseaku vajaduse koral 
uuesti kuni 50% laenguni.

ResMedi USB mälupulk
ResMedi USB mälupulk võimaldab arstil teie ravitulemusi jälgida või teil seadme seadistust 
uuendada. Täpsemalt vt „Andmehaldus“, lk 22.
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Kasutamine õhusõidukis
ResMed kinnitab, et Stellarit võib kasutada õhureisi kõikides faasides ilma täiendava 
testimise või kinnituseta lennufirma poolt. Vt „Tehnilised andmed“, lk 31.

Mobiilne kasutus
Kandekott Stellar Mobility Bag võimaldab Stellari kasutamist mobiilsetes tingimustes, nt 
ratastoolis. Seadistamise ja õige kasutamise kohta vt kandekoti Stellar Mobility Bag 
kasutusjuhendist. Pikema mobiilse kasutuse korral võib täiendava toiteallikana kasutada 
ResMedi välistoiteallikat Power Station II. Hapnikukasutuse piirangud kandekotiga Stellar 
Mobility Bag. Lisateabe saamiseks pöörduge oma kohaliku ResMedi esindaja poole.

Kaughoiatus
Kaugalarmi saab kasutada kuuldavate ja nähtavate hoiatussignaalide edastamiseks läbi 
otsese kaabliühenduse. Täpsemalt kaughoiatuse kasutamise kohta vt kaughoiatuse 
kasutusjuhendist. 

Seadistamine mitteinvasiivseks kasutamiseks
HOIATUS
• Õhufiltri kaas kaitseb seadet sellele juhuslikult vedeliku valgumise korral. Jälgige, 

et õhufilter ja õhufiltri kaas oleksid alati seadmele kinnitatud.

• Veenduge, et kõik õhu sisselaskeavad seadme tagaküljel ja selle all ning 

ventilatsiooniavad maskil ei oleks kinni kaetud. Seadme põrandale paigutamisel 

veenduge, et seal ei ole tolmu ega voodipesu, riideid või muid õhu 

sisselaskeavasid blokeerida võivaid esemeid.

• Voolikud või torud peavad olema mittejuhtivad ja antistaatilised.

• Ärge jätke ümber voodi peatsi suures pikkuses õhuvoolikut ega sõrme 

pulsoksümeetriianduri kaablit. Need võivad magamise ajal ümber teie pea või 

kaela keerduda.

ETTEVAATUST
• Ärge paigutage seadet kohta, kus see võib põrutada saada või keegi võib 

toitejuhtme otsa komistada.

• Veenduge, et seadme ümbrus on kuiv ja puhas. 

Märkused. 

• ResMed soovitab kasutada seadmega kaasas olevat vahelduvvoolu toitejuhet. 
Toitejuhtme vahetamise vajadusel pöörduge oma ResMedi teeninduskeskusesse.

• Paigutage seade tasasele pinnale voodi peatsi läheduses.

1 Ühendage toitejuhe. 

2 Ühendage toitejuhtme vaba ots seinakontakti. 

1

2

3 4

Vahelduvvoolu pistiku lukustusklamber

Vahelduvvoolu toitejuhe

5
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3 Kinnitage Stellari esiküljele soojendusega niisuti H4i.
H4i mittekasutamisel ühendage vajaduse korral seadme õhu väljalaske avale kindlalt 
bakterivastane filter (vt „Bakterivastase filtri ühendamine“, lk 10).
Märkus. Mitteinvasiivseks seadistuseks võib kasutada ka teisi välisniisuteid. ResMed 
soovitab kasutada hingamissüsteemi (koos bakterivastase filtri, õhuvoolikute ja 
välisniisutiga) takistusega maksimaalselt 2 cm H2O voolukiirusel 30 l/min, 5 cm H2O 
voolukiirusel 60 l/min ja 16 cm H2O voolukiirusel 120 l/min.

4 Ühendage õhuvooliku üks ots kindlalt H4i õhu väljalaskele.

5 Ühendage maskisüsteem õhuvooliku vaba otsaga. 

6 Vajutage seadme sisse lülitamiseks toitelülitile seadme tagaküljel.

7 Valige maski tüüp (valige menüü Setup (seadistus), seejärel Clinical Settings (kliinilised 
sätted) ja seejärel Advanced Settings (erisätted)).

8 Täitke funktsioon Learn Circuit (Kontuuri test) (vt „Seadistusmenüü: Options (Valikud)“, lk 20).

Soojendusega niisuti H4i kinnitamine mitteinvasiivseks 
kasutamiseks

Arst võib teile soovitada soojendusega niisuti H4i kasutamist. H4i kasutamise kohta vt H4i 
kasutusjuhendist.

HOIATUS
• Paigutage H4i alati tasasele pinnale patsiendi pea tasemest madalamale, et 

vältida maski ja vooliku veega täitumist.

• Enne niisuti transportimist veenduge, et veekamber on tühi ja põhjalikult 

kuivatatud.

• Soojendusega niisuti H4i ei ole ette nähtud mobiilseks kasutuseks.

• Ärge täitke veekambrit üle, kuna see põhjustab vee valgumist õhuvooluringi. 

Kontrollige regulaarselt õhuvooluringi kogunenud vett. Kui märkate, et vesi on 

valgunud õhuvooluringi, eemaldage see ja kontrollige, ega veekamber pole 

veega ületäitunud. H4i kõrgrõhul (üle 25 cm H2O) kasutades takistab veelõksu 

kasutamine vee sattumist õhuvooluringi.

• Optimaalse täpsuse ja sünkroniseerimise saavutamiseks teostage kontuuri test 

kontuuri konfiguratsiooni muutmise puhul , sh suure takistusega komponentide 

(nt bakterivastase filtri, välisniisuti, veelõksu, sõõrme maski või õhuvooliku) 

lisamisel või eemaldamisel. Vt „Seadistusmenüü: Options (Valikud)“, lk 20.

ETTEVAATUST
Kontrollige õhuvooluringi vee kondenseerumise suhtes. Kasutage veelõksu või 

vooliku mähist, kui niisutus põhjustab vee kondenseerumist voolikus. 

Märkused.

• Niisuti suurendab õhuvooluringi takistust ning võib mõjutada lülitust ja tsükli ajastust ning 
kuva ja sisendrõhkude täpsust. Seetõttu teostage funktsioon Learn Circuit (kontuuri test) 
(vt „Seadistusmenüü: Options (Valikud)“, lk 20). Seade reguleerib õhuvoolu takistuse.

• Kui seade ei toitu vooluvõrgust, H4i soojendus ei töta.

Seadistamime invasiivseks kasutamiseks
Stellari invasiivne kasutamine on võimalik ainult koos ResMedi lekkeklapiga või kasutades 
mansetita või tühjendatud mansetiga trahheostoomiatoru koos ResMedi lekkepordiga (24976).
AutoEPAP on vastunäidustatud invasiivseks kasutuseks.

HOIATUS
• Veenduge, et kõik õhu sisselaskeavad seadme tagaküljel ja selle all ning 

ventilatsiooniavad maskil või ResMedi lekkeklapil ei oleks kinni kaetud. Seadme 

põrandale paigutamisel veenduge, et seal ei ole tolmu ega voodipesu, riideid või 

muid õhu sisselaskeavasid blokeerida võivaid esemeid.

• Soojendusega niiskusvaheti filtri (Heated Moisture Exchange Filter–HMEF) 
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kasutamisel vahetage HMEF regulaarselt vastavalt selle kasutusjuhistele.

• H4i on vastunäidustatud invasiivseks kasutuseks. Absoluutse niiskuse > 33 mg/l 

korral on invasiivseks kasutuseks soovitatav standardile EN ISO 8185 vastav 

välisniisuti.

• Optimaalse täpsuse ja sünkroniseerimise saavutamiseks teostage kontuuri test 

nii uue kontuuri kasutamisel kui ka kontuuri konfiguratsiooni muutmise puhul, 

eeskätt suure takistusega komponentide (nt bakterivastase filtri, välisniisuti, 

veelõksu või varasemast erinevat tüüpi õhuvooliku) lisamisel või eemaldamisel. 

Ärge ühendage enne kontuuri testi tegemist patsiendiliideseid. Patsiendiliideste 

hulka kuuluvad kõik komponendid, mis on paigaldatud pärast ResMedi 

lekkeklappi (nt HMEF, kateetri kinnitus, trahheostoomia voolik). Vt 

„Seadistusmenüü: Options (Valikud)“, lk 20.

ETTEVAATUST
Niisuti kasutamisel kontrollige kontuurisüsteemi regulaarselt vee kogunemise suhtes.

Märkused.

• Maski tüübi Trach (trahheostoomia) valikul lubatakse automaatselt alarm Non-Vented 
Mask (mitteventileeritud mask), mis hoiatab teid, kui ResMedi lekkeklapis puuduvad 
ventilatsiooniavad või need on blokeeritud. 

• Trach (Trahheostoomia) valikul sättes Mask Type (Maski tüüp) tuleb režiim AutoEPAP 
välja lülitada.

1 Ühendage toitejuhe.

2 Ühendage toitejuhtme vaba ots seinakontakti. 

3 Ühendage bakterivastane filter kindlalt seadme õhu väljalaskeavale. 

4 Ühendage välisniisuti bakterivastase filtri teisele küljele.
*Kui välisniisutit ei kasutata, võib HMEFi ühendada ResMedi lekkeklapiga (sammul 10). 

5 Ühendage õhuvoolik välisniisutiga.

6 Ühendage õhuvoolikuga ResMedi lekkeklapp. Paigutage ResMedi lekkeklapp nii, et 
ventilatsiooniavadest väljuv õhk ei puhuks otse patsiendi rinnale.

HOIATUS
Seadistage ResMedi lekkeklapp kontuurisüsteemis alati nii, et nooled ja märk  oleks 

õhuvoolu suunas Stellarist patsiendile.

7 Vajutage seadme sisse lülitamiseks toitelülitile seadme tagaküljel.

1

2

3

4

5

6

1

22222222222222222222222222222

33

4

555555555555555555555555555555555555

6

Bakterivastane 
filter

Välisniisuti* Õhuvoolik

ResMedi lekkeklapp

1

2

3

4

5

6

Vahelduvvoolu pistiku lukustusklamber 
Vahelduvvoolu toitejuhe
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8 Valige maski tüüp Trach (trahheostoomia) (valige menüü Setup (seadistus), seejärel Clinical 
Settings (kliinilised sätted) ja seejärel Advanced Settings (erisätted)).

9 Tehke kontuuri test (vt „Seadistusmenüü: Options (Valikud)“, lk 20) vastavalt järgmistele 
seadistusillustratsioonidele.
Välisniisutajaga

Ilma välisniisutajata

10 Kui välisniisutit ei kasutata, võib HMEFi ühendada ResMedi lekkeklapi patsiendipoolse 
küljega.

11 Ühendage kateetri kinnitus.

** ResMedi lekkeklappi või HMEFi on võimalik ühendada konnektoritega, nagu näiteks 
kateetri kinnitused, varustatud standardiseeritud trahheostoomialiidestega. 
Kateetri kinnitus ja välisniisuti ei kuulu ResMedi komponentide hulka.

1

2

3

4

5

6

1

222222222222222222222222222222

33

4

55555555555555555555555555555555555

6

10

11

HMEF

Kateetri kinnitus**



8

Seadme Stellar esmakordne kasutamine
Kui kasutate seadet Stellar esmakordselt, siis veenduge, et kõik komponendid on töökorras, ja 
viige läbi funktsionaalsuse test (vt „Funktsionaalse testi teostamine“, lk 13). Uue patsiendi 
seadistamisel peab arst kontrollima ka hoiatusi (vt Kliiniline juhend).

Töötamine teiste valiktarvikutega

Pulssoksümeetri kinnitamine

Arst võib teile soovitada pulssoksümeetri kasutamist.
Vastunäidustus

Pulssoksümeeter ei vasta defibrillatsioonikindluse nõuetele vastavalt standardile 
IEC 60601-1: 1990, punkt 17.h.

1 Ühendage sõrme pulsianduri pistik pulssoksümeetri pistikuga. 

2 Ühendage pulssoksümeetri pistik seadme tagaküljele.
Oksümeetria väärtuste vaatamiseks valige menüüst Monitoring (jälgimine) punkt 
Monitoring (jälgimine). 

Täiendava hapniku lisamine
Arst võib teile välja kirjutada hapniku.
Märkus. Lisada on võimalik kuni 30 l/min.

HOIATUS
• Kui seadet ei kasutata, tuleb hapnikuvool välja lülitada, et kasutamata hapnik 

seadmes ei koguneks ega tuleohtu tekitaks.

• Kasutage ainult sertifitseeritud puhtaid hapnikuallikaid.

• ResMed soovitab kindlasti kasutada hapniku lisamiseks Stellari hapniku 

sisselaskeava seadme tagaküljel. Hapniku mujalt, näiteks läbi külgpordi või maski 

juurest, hingamissüsteemi kaasa haaramine võib häirida ravi teostamist 

jajälgimist ja alarmide (nt High Leak (suure lekke) ja Non-Vented mask 

(mitteventileeritud mask)) ajastamist ja täpsust. Neil viisidel kasutamisel tuleb iga 

kord hapnikuvoolu reguleerimisel kontrollida ravi ja alarmide töökindlust. 

• Hapnik on tuleohtlik. Hapnikku ei tohi kasutada suitsetamise ajal ega lahtise tule 

läheduses. Kasutage hapnikuvarustust ainult hästi õhutatud ruumides.

• Hingamissüsteemi ja hapnikuallikat tuleb hoida vähemalt 2 m kaugusel mistahes 

süttimisallikatest (nt elektriseadmetest). 

1
2
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• Hapnikku ei tohi kasutada seadme kandekotis kasutamisel. 

Lisahapniku andmine

1 Vabastage seadme tagaküljel olev väikese voolukiirusega hapniku adapter, lükates 
lukustushooba üles.

2 Paigaldage hapnikuvooliku üks ots hapnikuadapteri külge Voolik kinnitub automaatselt.

3   Ühendage hapnikuvooliku teine ots hapnikuallikaga.

4 Alustage ventilatsiooniga.

5 Lülitage sisse lisahapnikuallikas ning seadke see soovitud voolukiirusele.

Lisahapniku andmise lõpetamine
Enne lisahapniku eemaldamist seadme küljest veenduge, et hapnikuallikas on välja 
lülitatud.

1 Vabastage madala voolukiirusega hapnikuport seadme tagaküljel, vajutades lukustushooba 
üles.

2 Eemaldage lisahapniku voolik hapnikuadapteri küljest.

1 2 

1 2
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FiO2 sensori kasutamine

Arst võib teile soovitada FiO2 sensori kasutamist.

ETTEVAATUST
Ärge kasutage FiO2 seinsorit koos H4i niisutiga.

Ettevalmistus uue anduri kasutamiseks

1 Jätke FiO2 sensor enne kasutamist õhule avatuks 15 minuti jooksul.

2 Kinnitage uus FiO2 sensor (nii nagu allpool kujutatud).

3 Kalibreerige andur (vt „Seadistusmenüü“, lk 19).
Märkus. FiO2 sensor tuleb vahetada iga 12 kuu järel.

Anduri ühendamine

1 Ühendage õhuvoolik T-adapteriga.

2 Ühendage FiO2 sensor T-adapteriga.

3 Ühendage andur seadme õhu väljalaskeavaga.

4 Ühendage kaabli üks ots FiO2 sensoriga. 

5 Ühendage kaabli teine ots seadme tagagaküljele.

6 Alustage kalibreerimist (vt „Seadistusmenüü: Options (Valikud)“, lk 20). Seda tuleb korrata 
perioodiliselt vastavalt teie arsti soovitusele.

Bakterivastase filtri ühendamine
Arst võib teile soovitada bakterivastase filtri kasutamist. ResMedist saab eraldi osta ühe 
bakterivastase filtri—tootekoodiga 24966.
Kontrollige filtrit regulaarselt niiskuse või muude saasteainete sisse sattumise suhtes. 
Filtrit tuleb vahetada vastavalt tootja ettekirjutusele.
Märkus. ResMed soovitab kasutada väikese takistusega filtrit (alla 2 cm H2O voolukiirusel 
60 l/min, nt PALL BB 50 filter).

HOIATUS
Ärge kasutage koos H4i-ga bakterivastast filtrit (tootekood 24966).

1 2

3

4

5
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1 Kinnitage bakterivastane filter seadme õhu väljalaskeavale.

2 Kinnitage õhuvoolik filtri teisele küljele.

3 Ühendage maskisüsteem õhuvooliku vabasse otsa.

4 Teostage funktsioon Learn Circuit (kontuuri test) (vt „Seadistusmenüü: Options (Valikud)“, 
lk 20). Valige menüüst Setup (seadistus) punkt Options (valikud). See võimaldab seadmel 
filtritest tingitud takistuse kompenseerimist.

Stellari üldkirjeldus

Juhtpaneeli tutvustus
l

1
2

Võrgutoite LED

Sisselülitatud 
võrgutoitel töötamisel.

Siseaku LED

Põleb siseaku kasutamisel. 
Vilgub väljalülitatud seadme 
ja aku laadimise ajal.

Alarmi LED

Punane või kollane alarmi 
ajal või selle testimisel.

Alarmi vaigistamise 
nupu LED

Põleb  vajutamisel.

Monitoring menu 
(jälgimismenüü)

Setup menu 
(seadistusmenüü)

Info menu 
(teabemenüü)

LCD-ekraan

Valimisnupp 
(pöörata/klõpsata)

Ravi LED

Põleb ravi ajal. Vilgub 
maski sobitamise 
protseduuri ajal.

Start/stopp-nupp

Välistoiteallika LED

Põleb ühendatud 
välistoiteallika korral.
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LCD-ekraan
LCD-ekraan näitab menüüsid, ravi jälgimisekraane ja alarmide olekut.
Antud kasutusjuhendis LCD- ja teistel ekraanidel näidatud väärtused on kõigest näited. 

Klahv Funktsioon

Start/stopp • Alustab või peatab ravi.
• Pikemalt klahvi all hoidmine vähemalt kolme sekundi 

jooksul käivitab maski sobitamise funktsiooni.

Alarmi 
vaigistamine 

• Ravi ajal: Vajutage üks kord alarmi vaigistamiseks. 
Vajutage teist korda alarmi uuesti aktiveerimiseks. 
Olemasoleva probleemi püsimisel kõlab alarm uuesti 
kahe minuti pärast. Vt „Alarmidega töötamine“, lk 15.

• Ooterežimis: Pikemalt klahvi all hoidmine vähemalt kolme 
sekundi jooksul lülitab sisse alarmi LEDi ja sumisti testi. 

Menüüklahvid Vajutage vastavat menüünuppu soovitud menüüsse 
(Jälgimine, Seadistus, Info) sisenemiseks ja läbi selle 
kerimiseks. 

Valimisnupp Pöörake seda nuppu läbi menüüde kerimiseks ja sätete 
muutmiseks. Vajutage nuppu menüüsse sisenemiseks või 
antud valiku kinnitamiseks.

Soojendusfunktsioon H4i

ProgrammVõrgutoide
ResMedi USB mälupulk

Ravi olekuriba

Sisemise aku
laetuse tase

Tiitelriba

Ravirežiim

Ramp- ooteaja kestvus

Sätted

Välistoiteallikas

Jooksva ekraani number/
ekraanide arv menüüs

Kerimisriba

Patsiendi režiim  või 
kliiniline režiim 
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Ravi alustamine

Funktsionaalse testi teostamine
Iga kord enne ravi alustamist veenduge, et seade töötab nõuetekohaselt.
Probleemide ilmnemisel vt „Veaotsing“, lk 25. Vaadake veaotsingu teavet ka teistest 
kaasas olevatest kasutusjuhistest.

1 Lülitage seade välja, vajutades toitelülitile  seadme tagaküljel. 

2 Kontrollige seadme ja tarvikute seisundit. 

Vaadake seade koos kõikide kaasasolevate tarvikutega üle. Mistahes nähtavate defektide 
ilmnemisel ei tohi süsteemi kasutada.

3 Kontrollige kontuuri konfiguratsiooni.

Kontrollige kontuuri konfiguratsiooni (seadet ja kaasasolevaid tarvikuid) vastavalt 
käesolevas kasutusjuhendis toodud seadistuse kirjeldustele ning kõikide ühenduste 
kindlust.

4 Lülitage seade sisse ja kontrollige alarme.

Vajutage seadme sisse lülitamiseks üks kord toitelülitile  seadme tagaküljel.
Veenduge, et alarmi testpiiks töötab ja et alarmide LEDid (visuaalne indikatsioon) ja - 
vaigistamise nupp vilguvad. Ekraani Treatment (ravi) ilmumisel on seade kasutusvalmis. 
Lehekülje Reminder (meelespea) ekraanile ilmumisel järgige vastavaid juhiseid ning 
vajutage seejärel  ekraani Treatment (ravi) .

5 Kontrollige akusid.

Seadme siseaku toitele lülitamiseks lahutage see vooluvõrgust ja välisakust (selle 
kasutamisel). Veenduge, et ekraanil on aku kasutamise alarmi tähis ja et aku LED põleb. 
Märkus. Kui siseaku laengu olek on liiga madal või kui aku on tühi, lülitub sisse vastav 
alarm. Täpsemalt vt hoiatussignaalide veaotsingu jaotisest lk 25.

Ühendage uuesti välisaku (selle kasutamisel) ja veenduge, et välistoiteallika LED põleb. 
Ekraanil on nähtav alalisvoolu välistoite allika alrm ja süttib alarmi LED. 
Ühendage seade uuesti vooluvõrku.

6 Kontrollige H4i soojendusega niisutit (selle kasutamisel).

Veenduge et ekraanil Treatment (ravi) on näidatud soojendusfunktsioon. Käivitage 
soojendusfunktsioon. Kontrollige, et ekraani ülaservale on ilmunud soojenduse sümbol.

Soojendusfunktsiooni saab kasutada vee 
eelsoojenduseks niisutis enne ravi alustamist. 
Niisuti tuvastatakse seadme sisselülitamisel 
automaatselt. Ekraan Treatment (ravi) sisaldab 
valikut niisuti soojenduse alustamiseks. Niisuti 
soojenduse ajal on nähtav LCD-ekraani 
ülaservale vastav sümbol. 
Täpsemalt vt H4i kasutusjuhendist.
Märkus. Soojendusrežiimis H4i-d saab kasutada 
ainult vooluvõrku ühendatud seadme korral.

7 Kontrollige FiO2 sensorit (selle kasutamisel).

Käivitage FiO2 sensorii kalibreerimine. Valige menüü Setup (seadistus) ja seejärel Options 
(valikud) (vt „Seadistusmenüü: Options (Valikud)“, lk 20). Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

8 Kontrollige pulssoksümeetrit (selle kasutamisel).

Ühendage tarvikud vastavalt seadistuse kirjeldustele (vt „Pulssoksümeetri kinnitamine“, 
lk 8). Siirduge menüüst Monitoring (ravi jälgimis) ekraanile Monitoring. Veenduge, et on 
nähtavad parameetrite SpO2 ja Heart rate (pulsisagedus) väärtused.

Niisuti soojendus
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9 Kontrollige hapnikuühendust (selle kasutamisel).

Ühendage tarvikud vastavalt seadistuse kirjeldustele (vt „Täiendava hapniku lisamine“, 
lk 8).

Ravi alustamine

ETTEVAATUST
Režiim Clinical (kliiniline)  on mõeldud ainult meditisiinipersonalile. Kliinilises 

režiimis töötava seadme korral vajutage toitelülitit  seadme tagaküljel selle 

käivitamiseks patsiendi režiimis .  

1 Sobitage oma patsiendiliides (mask või kateetri kinnitus) vastavalt kasutusjuhistele. 

2 Heitke pikali ja seadke õhuvoolik nii, et see saaks teie magamise ajal pööramisel vabalt 
liikuda või seadke see mugavalt ratastoolis kasutamiseks.

3 Vajutage nuppu ravi alustamiseks  või funktsiooni SmartStart/Stop kasutamisellihtsalt 
hingake oma maski sisse.

Ravi peatamine
Te võite ravi peatada suvalisel hetkel lihtsalt maski näolt eemaldades ja vajutades nuppu  
õhuvoolu peatamiseks või, funktsiooni SmartStart/Stop kasutamisel, eemaldades mask 
näolt.
Märkused. 
• SmartStop võib mitte töötada maski tüübi Full face (täisnäomaski) või Trach 

(trahheostoomia) valikul; alarmide aktiveerimise High Leak (suur leke) või Low Min Vent 
(väike minutiventilatsioon) korral; režiimis „Confirm Therapy Stop“ (ravi seiskamise 
kinnitamine) või maski sobitusfunktsiooni töötamisel.

• Kui peatatud ja ooterežiimis seadmega on ühendatud integreeritud niisuti, jätkab seade 
õrnalt õhu puhumist niisuti soojendusplaadi jahutamise abistamiseks.

• Suure takistusega maskid (nt pediaatrilised maskid) võivad SmartStop-funktsiooni tööd 
piirata.

• Koos hapnikuga kasutamisel lülitage hapnikuvool enne ravi peatamist välja.

Toite välja lülitamine
1 Peatage ravi.

2 Vajutage korraks toitelülitile  seadme tagaküljel ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Märkus. Seadme vooluvõrgust lahutamiseks tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.
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Alarmidega töötamine
HOIATUS
• Seade ei ole ette nähtud eluliste näitajate jälgimiseks. Eluliste näitajate jälgimise 

vajadusel tuleb selleks kasutada vastavat eriotstarbelist seadet.

• Häire tugevust kohandades veenduge, et häire oleks kuuldav läbi ümbritseva 

müra, mida patsient võib kogeda erinevates olukordades, näiteks mürarikkas 

keskkonnas või kui seade on transpordikotis.

Seade on varustatud alarmidega teavitamaks teid ravi mõjutavatest muutustest. 

Hoiatusteated on nähtaval ekraani ülaservas. Kõrge prioriteediga hoiatusteated on ekraanil 
punaselt, keskmise prioriteediga hoiatused kollaselt ja madala prioriteediga hoiatused 
helesiniselt. Kõrge prioriteediga alarmi korral süttib alarmi LED punaselt ning keskmise ja 
madala prioriteediga alarmi korral kollaselt. 
Alarmi helitugevuseks saab valida kas Low (madal), Medium (keskmine) või High (kõrge). 
Valige seadistusmenüüst Alarm Settings (alarmi sätted). Pärast valitud väärtuse kinnitamist 
kõlab antud alarm ja süttib sellele vastav LED.
Alarmi sätted, vt „Seadistusmenüü: Alarm Settings (alarmi sätted) (Alarm Volume 
(alarmihelitugevus))“, lk 19.
Alarmi vaigistamiseks vajutage korraks . Uuesti alarmi vaigistamise klahvile vajutamisel 
kõlab alarm uuesti. Vaigistatud alarmi korral põleb alarmi vaigistamise klahvi LED püsivalt. 
Kõrge või keskmise prioriteediga alarmi korral kõlab alarm uuesti kahe minuti jooksul 
olemasoleva probleemi püsimise korral. Kõik madala prioriteediga aktiivsed alarmid 
vaigistatakse püsivalt ning siseaku kasutamise alarm lõpetatakse kuni antud olukorra uuesti 
tekkimiseni.

Alarmi teade

Alarmi LED

Alarmi vaigistamisklahv
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Raviseadistuse valikute kohandamine
Ramp-ooteaja funktsiooni seadistamine

Ramp time (ooteaja kestus) on parameeter, 
mille saab aktiveerida meditsiinipersonal, 
määrates ooteaja maksimaalse kestvuse. 
Ravi alguse mugavamaks muutmiseks ette 
nähtud ooteaja kestvuse parameeter on 
ajavahemik, mille jooksul rõhk kasvab 
madalalt algrõhult kuni ravirõhu tasemeni. Vt 
„Seadistusmenüü: Options (Valikud)“, lk 20.

Programmid
Teie arst saab kohandada programme, selleks 
et pakkuda teile erinevaid raviseadistusi 
vastvalt teie vajadustele. Näiteks saab arst 
seadistada programme magamiseks, samuti 
ärkvelolekuks või sportimise või füsioteraapia 
ajaks. Programmid salvestavad erinevaid 
patsiendikontuuri konfiguratsioone (kontuuri 
testi tulemuste järgi) ning ravi- ja alarmisätteid.
Seadmel Stellar on vaikesätetes aktiivne üks 
programm. Teie arst saab konfigureerida kaks 
programmi. Kui arst on valinud mõlemad, st 
kaks programmi, saate te pärast ravi 
lõpetamist valida kasutatava programmi 
ekraanilt Treatment (Ravi). Kui valitud on ainult 
üks programm, siis seda valikut ei kuvata.

Pange tähele. Igale programmile jääb alles oma kontuuri konfiguratsioon. Programmide 
vahel liikudes veenduge, et kasutate õiget kontuuri (hingamissüsteemi), nagu selle 
programmi jaoks on testiga kindlaks määratud. Kui seadistatud on üle ühe programmi, siis 
järgige oma arsti juhiseid selle kohta, millal ja kuidas igat programmi kasutada.

Ramp Down (Rõhu vähendamine)
Kui teil on raskusi ventilaatori eemaldamisega, võite kasutada funktsiooni Ramp Down 
(Rõhu vähendamine). See funktsioon vähendab ravirõhku tasemeni Start EPAP/PEEP 
(Režiimi EPAP/PEEP alustamine) viie minuti jooksul. Ravi lõppeb pärast viit minutit. Rõhu 
vähendamise funktsiooni saate aktiveerida juhul, kui see on arsti poolt menüüs Options 
(Valikud) valitud.

Ramp- ooteaja kestvus

Programm

Rõhu vähendamine
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Märkused. 

• Ravi saab igal ajal katkestada, kui vajutada ravi alustamise/peatamise nupule, seejuures 
ka rõhu vähendamise ajal.

• Rõhu vähendamise ajal ei ole madala rõhu hoiatus aktiivne.
• See funktsioon ei ole kõigis riikides saadaval.

Maski sobitusfunktsiooni kasutamine
Maski sobitusfunktsioon abistab teid maski nõuetekohasel sobitamisel. See funktsioon 
loob enne ravi alustamist kolme minuti kestel püsiva ravirõhu, et saaksite kontrollida ja 
kohandada maski sobitumist lekete minimeerimiseks. Maski sobitamisrõhk on suurim 
seadistatud CPAP- või EPAP-rõhu või 10 cm H2O väärtustest.

1 Pange mask pähe vastavalt maski kasutusjuhendile.

2 Hoidke all  vähemalt kolme sekundi jooksul, kuni sissetuleva rõhu tekkimiseni. 

3 Vajaduse korral seadistage maski padjandit ja pearihma kuni maski korraliku sobitumise 
saavutamiseni. Ravi algab kolme minuti möödudes. Maski sobitamise lõpetamiseks suvalisel 
hetkel vajutage .
Märkused. 

• Ravi koheseks alustamiseks vajutage maski sobitamise ajal  vähemalt kolme sekundi 
jooksul. 

• Maski tüübi Trach (trahheostoomia) valikul maski sobitusfunktsioon ei tööta.
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Menüüde kasutamine
Seadmel on kolm menüüd (Monitoring (ravi jälgimine), Setup (seadistus) ja Info (teave)), 
millele juurdepääsuks kasutatakse vastavaid nuppe LCD-ekraanist paremal. Igal menüül on 
nähtavad sätted, seadme või ravi info.
 

Märkus. Režiim iVAPS on kasutatav ainult mudelis Stellar 150.

MONITORING

Monitoring 
(jälgimine)

Pressure / Flow 
(rõhk / vool)

Min Vent/Resp Rate 
(min ventilatsioon/ 

hingamissagedus) või 
��������	
���������

Leak (leke)

Tidal Volume 
(hingamismaht)

Treatment (ravi)

����������������
(sünkroniseerimine)

����	����
(oksümeetria)

SETUP

������	�������
(alarmi sätted)

Options
(Valikud)

����������	�������
(kliinilised sätted)

INFO

Leak (leke)

Minute Ventilation 
(minutiventilatsioon)

Tidal Volume 
(hingamismaht)

��	�����������
(sündmuste 
kokkuvõte)

�!�2

Used Hours 
(kasutustunnid)

"	�!��������"��	�
(hingamissagedus)

#	���	�$�%���������
(seadme teave)

Reminder 
(meelespea)

$&��"������$&�����	�

��	����	���!!����
(rõhuga toetamine)

'$���!��	-
hüpopnoe indeks)
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Seadistusmenüü 

Seadistusmenüü: Clinical Settings (kliinilised sätted) (Mask Type 
(maski tüüp))

1 Vajutage  ekraani Clinical Settings (kliinilised sätted) nägemiseks.

2 Kasutage valimisnuppu  läbi menüü kerimiseks ja sätte Mask Type (maski tüüp) 
muutmiseks ekraanil Advanced Settings (erisätted). 

Maski tüübi valikud: Nasal (ninamask), Ultra, Pillow (sõõrme), Full Face (täisnäomask), Trach 
(trahheostoomia) ja Pediatric (pediaatriline).
Märkus. Maski tüübi Trach (trahheostoomia) või Full Face (täisnäomask) valikul lülitub 
automaatselt sisse alarm Non-Vented Mask (mitteventileeritud mask). 
Täielikku antud seadmega ühilduvate maskide nimekirja vt loendist Mask/Device 
Compatibility List (maski/seadme ühilduvuse loend) veebisaidi www.resmed.com 
leheküljel Products (tooted) jaotises Service & Support (teenindus ja kasutajatugi). 
Internetiühenduse puudumisel pöörduge oma ResMedi esindaja poole.

Seadistusmenüü: Alarm Settings (alarmi sätted) (Alarm Volume 
(alarmihelitugevus))

1 Vajutage  ekraani Alarm Settings (alarmi sätted). 

2 Kasutage valimisnuppu  läbi menüü kerimiseks ja vastava sätte Alarm Volume 
(hoiatussignaali helitugevus) Low (madal), Medium (keskmine) või High (kõrge) valikuks. 
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Seadistusmenüü: Options (Valikud)
1 Vajutage  ekraani Options (valikud) kuvamiseks. 

2 Kasutage valimisnuppu  läbi menüü kerimiseks ja parameetrite muutmiseks (vt kirjeldusi 
alltoodud tabelis). 

Parameeter Kirjeldus

Learn Circuit 
(kontuuri test) 

Seade kalibreeritakse vastavalt teie õhuvooliku süsteemile.  
1. Veenduge enne kontuuri testi tegemist, et ravi on välja lülitatud.
2. Selle kasutamisel lülitage hapnikuvool välja.
3. Valige maski tüüp.
4. Seadistage õhuvooluring koos tarvikute ja patsiendiliidesega.

Märkus. Kui teete kontuuri testi invasiivseks kasutuseks, ärge 
ühendage kateetri kinnitust, trahheostoomiatoru ega HMEF-i (vt 
„Seadistamime invasiivseks kasutamiseks“, lk 5).

5. Jälgige, et õhuvooluring oleks takistamata ja õhule avatud.
6. Vajutage  funktsiooni Learn Circuit (kontuuri testimise) 

käivitamiseks.
7. Oodake, kuni seade lõpetab oma automaatse testimise (<30 s).

Testide lõpetamisel kuvatakse nende tulemused. Kontuuri 
konfiguratsiooni edukal tundmaõppimisel kuvatakse . 
Ebaõnnestumisel kuvatakse  (vt „Veaotsing“, lk 25).

FiO2 Sensor 
Calibration 
(FiO2 anduri 
kalibreerimine)

Seade alustab hingatavas õhus hapnikukontsentratsiooni mõõtva 
FiO2 sensorikalibreerimist. 
1. Vajutage  FiO2 anduri kalibreerimise alustamiseks. 
2. Oodake, kuni seade kalibreerimise lõpetab.

Lõpetamisel kuvatakse vastavad tulemused.
Märkus. Lülitage hapnikuvool välja.

Ramp Time 
(ooteaja 
kestvus)

Kui meditsiinipersonal on aktiveerinud parameetri Max Ramp Time 
(ooteaja maksimaalne kestus), saate te valida suvalise sellest 
väiksema väärtuse. 
Valikud: 0 min-Max Ramp Time (ooteajamaksimaalne kestus) (max 
45 minutit, 5-minutilise sammuga)
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Seadistusmenüü: Menüü Configuration (konfiguratsioon)

Menüü Info (teave) 

Event Summary (sündmuste kokkuvõte)
Sündmuste kokkuvõttes kirjeldatakse kokkuvõte 
kolme tüüpi sündmuste kohta: sätete 
muudatused, hoiatussignaalid ja süsteemsed 
sündmused (nt ResMedi USB mälupulga 
ühendamine). Igas tüübis on kuni 200 sündmust, 
mis on nähtavad kronoloogilises järjekorras, 
vaikimisi kõige viimastest sündmustest alates.
Märkus: kui jõutakse 200 registreeritud 
sissekandeni, kirjutatakse vanimad sissekanded 
üle.

Used Hours (kasutustunnid)
Kasutustunnid viimase seitsme ravipäeva jooksul 
kuvatakse sammasdiagrammi kujul ning neid on 
võimalik võrrelda vastavate andmetega viimase 
365 päeva jaoks. 

Parameeter Kirjeldus

Language 
(keel)

Keele valik. 
Valikud: Olenevalt piirkondlikust konfiguratsioonist

Brightness 
(eredus)

LCD taustavalgustuse ereduse määramine.
Valikud: 20-100%, sammuga 10%

Backlight 
(taustavalgustus)

Aktiveerib LCD ja klaviatuuri taustavalgustuse. 
Sätte AUTO valikul kustub taustavalgustus tegevuse puudumisel viie 
minuti jooksul ja süttib uuesti mistahes nupule vajutamisel või 
hoiatussignaali sisse lülitumisel.
Valikud: On (sees), Auto (automaatne)

Time format 
(aja formaat)

Määrab aja formaadi.
Valikud: 24 t, 12 t

Date format 
(kuupäeva 
formaat)

Määrab kuupäeva formaadi.
Valikud: pp/kk/aaaa, kk/pp/aaaa

Ekraanile Options (valikud) naasmiseks vajutage klahvi Return (naasmine)
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Device Information (seadme teave)
See kuva näitab seerianumbrit (seadme SN), 
seadme numbrit ning tarkvara ja teiste seadme 
osade versiooni numbreid. Selle ekraani andmed 
võivad osutuda vajalikuks teenindamisel või 
osana probleemi lahendamisest tehniku poolt.

Reminders (meeldetuletused)
Meditsiinipersonal kasutab meeledetuletus 
menüüd teie teavitamiseks konkreetsetest 
sündmustest; näiteks maski või filtrit vahetamise 
vajadusest jne. Meelespea ilmub kollaselt 
vastava kuupäeva lähenemisel (10% vältel 
meeldetuletus perioodist). Meeldetuletus on 
nähtav samuti seadme sisselülitamisel. Te saate 
meeldetuletuse kustutada, valides Reset 
(lähtesta), mis kustutab jooksva meeldetuletus 
kuupäeva väärtusele OFF (väljas) või näitab 
järgmise eelseadistatud meeldetuletus 
kuupäeva.

Andmehaldus
Seadme tagaküljel on kaks andmeporti USB mälupulga ühendamiseks (vt „Stellari 
lühitutvustus“, lk 2). Sellele võib salvestada või sellelt lugeda ravi- ja seadme andmeid 
ResMedi tarkvararakendustes kasutamiseks. 

HOIATUS
Ärge ühendage andmeportidesse muid seadmeid peale selleks spetsiaalselt ette 

nähtud ResMedi poolt soovitatud seadmete. Muude seadmete ühendamine võib 

põhjustada vigastusi või Stellari kahjustusi (vt „Üldised hoiatused ja 

ettevaatusabinõud“, lk 37).

ETTEVAATUST
Ärge eemaldage ResMedi USB mälupulka andmevahetuse ajal. See võib põhjustada 

andmekadu või andmete rikkumist. Allalaadimisaeg sõltub andemahust.

Märkused. 

• Te ei saa ühendada andmesideks korraga kahte ResMedi USB mälupulka.
• Kui andmevahetus ei ole võimalik või ebaõnnestub, lugege veaeotsingu jaotist.
• Ärge salvestage USB-mällu muid faile peale seadme või rakenduse loodute. Tundmatud 

failid võivad andmeedastusel kaotsi minna.

1  Sisestage ResMedi USB mälupulk ühte seadme tagaküljel asuvatest USB-ühendustest.
LCD-ekraanile näidatakse automaatselt esimene USB andmeedastuse dialoog. Seade 
kontrollib kas USB mälupulgal on piisavalt mälu ja kas on olemas loetavad andmed.  

2 Valige üks olemasolevatest võimalustest
• Read settings (sätete lugemine)

Sätted edastatakse ResMedi ühendatud USB mälupulgast Stellarisse.
• Write settings (sätete kirjutamine)

Seadme sätted salvestatakse ResMedi USB-mällu. 
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• Write settings and loggings (sätete ja logiandmete kirjutamine)

Seadme sätted ja logiandmed salvestatakse ResMedi USB-mällu. 
• Cancel (tühista)

3    Kinnitage andmete edastus.

Puhastamine ja hooldus
Käesolevas jaotises kirjeldatud puhastamis- ja hooldustoiminguid tuleb teostada 
regulaarselt. See aitab teil samuti vältida ristkontaminatsiooni riski. Üksikasjalisi maski, 
niisuti ja teiste tarvikute eest hoolitsemise ja hoolduse juhiseid vt nende 
kasutusjuhenditest. 

HOIATUS
• Hoiduge elektrilöögi eest. Ärge kastke seadet, pulssoksümeetrit ega toitejuhet 

vette. Enne puhastamist lülitage seade välja, eemaldage toitejuhe seinakontaktist 

ja seadmest ning veenduge, et seade on enne tagasiühendamist kuiv.

• Maskisüsteem ja õhuvoolik kuluvad kasutamisel normaalselt. Kontrollige neid 

regulaarselt kahjustuste suhtes.

ETTEVAATUST
Seadet ei tohi steriliseerida.

Igapäevaselt
Eemaldage õhuvoolik seadmest (ja niisuti, kui see on kasutusel) ning riputage see üles 
puhtas kuivas kohas kuni järgmise kasutamiseni. Seadme nähtava määrdumise korral 
pühkige seadme ja pulssoksümeetri (kui pulssoksümeeter on kasutusel) välispinda niiske 
lapi ja õrnatoimelise pesuainega.

ETTEVAATUST
• Ärge riputage õhuvoolikut otsese päikesevalguse kätte, kuna voolik võib aja 

jooksul kõveneda ja lõpuks praguneda.

• Ärge kasutage õhuvooliku või seadme igapäevaseks puhastamiseks valgendit, 

kloori, alkoholi või aromaatsel baasil lahuseid (k.a kõik lõhnastatud õlid) või 

niisutavaid või bakterivastaseid seepe (peale hekaskiidetud puhastusvahendite 

Mikrozid® AF või CaviCide®). Need lahused võivad põhjustadamateriali 

kõvenemist ja lühendada toote tööiga. Alkoholi sisaldavate puhastusvahendite ja 

desinfektsioonilahuste (peale heakskiidetud puhastusvahendite) kasutamine on 

lubatud seadme perioodilisel puhastamisel, nagu näiteks puhastamine 

patsientide vahetumisel või eriti perioodilise hoolduste korral, kuid mitte 

igapäevases kasutuses.

Iganädalaselt
1 Eemaldage õhuvoolik seadme ja patsiendiliidese küljest.

2 Peske õhuvoolik soojas vees õrnatoimelise pesuainega. 

3 Loputage põhjalikult, riputage ja laske kuivada.

4 Ühendage õhuvoolik tagasi õhu väljalaskeava ja patsiendiliidesega.

5 Seadme nähtava määrdumise korral pühkige seadme ja pulssoksümeetri (kui 
pulssoksümeeter on kasutusel) välispinda niiske lapi ja õrnatoimelise pesuainega. 

Igakuiselt
1 Pühkige seadme ja pulssoksümeetri (selle kasutamisel) niiske lapi ja õrnatoimelise 

pesuainega.

2 Vaadake õhufilter üle veendumaks, et see ei ole mustusega ummistunud ega sisalda auke. 
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Õhufiltri vahetamine
Vahetage õhufilter iga kuue kuu järel (või vajaduse korral sagedamini).

HOIATUS
Ärge õhufiltrit peske. Õhufilter ei ole pestav ega korduvalt kasutatav.

1 Eemaldage õhufiltri kaas seadme tagaküljel.

2 Eemaldage ja kõrvaldage vana õhufilter.

3 Sisestage uus õhufilter.

4 Paigaldage õhufiltri kaas tagasi.
.

Desinfitseerimine
Teie seadme desinfitseerimine aitab vältida ristkontaminatsiooni ohtu.
Desinfitseerige seadme välispind ja eriti õhu väljalaskeava niiske lapi ja 
desinfitseerimislahusega (nt Microzidiga).

Kasutamine mitmel patsiendil
HOIATUS
• Seadme mitmel patsiendil kasutamisel on bakterivastane filter kohustuslik.

• Mitmel patsiendil kasutamisega keskkonnas tuleb enne seadme uuele patsiendile 

andmist teostada järgmised toimingud.

Õhufiltri kaas

Õhufilter

Mask Ümber töödelda; puhastamis-, desinfitseerimis- ja 
steriliseerimisjuhised on saadaval ResMedi veebisaidil 
aadressil www.resmed.com/masks/sterilization. 
Internetiühenduse puudumisel pöörduge oma ResMedi 
esindaja poole.

Õhuvoolik Vahetage õhuvoolik. Teise võimalusena vaadake õhuvooliku 
juhistest puhastamist ja desinfitseerimist puudutavat 
teavet.
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Teenindus

ETTEVAATUST
Ülevaatust ja remonti võib teostada ainult volitatud esindaja. Mitte mingil juhul ei 

tohi te üritada seadet ise avada, hooldada või remontida.

Toode tuleb viis aastat pärast valmistamiskuupäeva üle vaadata ResMedi ametlikus 
teeninduskeskuses, v.a siseaku, mida ResMed soovitab selle tööea hindamiseks testida 
kahe aasta tagant. Enne seda on seade ette nähtud töötama ohutult ja töökindlalt, kui seda 
kasutatakse ja puhastatakse vastavalt ResMedi antud juhistele. Kohalduva ResMedi 
garantii üksikasjad antakse seadmega kaasa selle esialgsel tarnimisel. Loomulikult, nii nagu 
kõikide elektriseadmete korral, tuleb teil mistahes tööhäirete ilmnemisel olla ettevaatlik ja 
lasta seade üle vaadata ResMedi ametlikus esinduses.

Veaotsing
Probleemi tekkimisel proovige järgida järgmisi soovitusi. Kui probleemi ei õnnestu 
lahendada, võtke ühendust ResMediga. 

Alarmide veaotsing
Alarmi kõlamise kõige sagedamini esinev põhjus on süsteemi mittenõuetekohane 
kokkupanek. Kontrollige, kas õhuvoolik on korralikult seadme ja patsiendiliidesega (ja 
niisutiga, selle kasutamisel) ühendatud.
Märkused. 
• Alarmide logi ja sätted säilitatakse süsteemi toite välja lülitamisel ja voolukatkestuse 

korral.
• Korraga mitme alarmi aktiveerumisel näidatakse kõigepealt kõige kõrgema prioriteediga 

alarm.
• Alarmi korduval aktiveerumisel lõpetage kasutamine ja tagastage seade.

Seade Stellari desinfitseerimiseks toimige järgmiselt.
Kasutage seadme välispindade puhastamiseks ja 
desinfitseerimiseks bakterivastast puhastus-/
desinfitseerimislahust nagu näiteks Mikrozid® AF või 
CaviCide® ja puhast värvimata ühekordselt kasutatavat 
riidelappi. Pühkige seadme kõik juurdepääsetavad pinnad, 
k.a õhu väljalaskeava (vältige vedeliku sattumist mistahes 
avadesse seadmel). Järgige tootja soovitatud 
puhastamisjuhiseid.

Niisuti Erinevuste tõttu niisutite juhistes vaadake kasutatava niisuti 
kasutusjuhendist. Mitmel patsiendil kasutamisega 
keskkonnas kasutage H4i veekambrit (ühekordse 
kasutusega) H4i korduvkasutusega veekambri asemel.

Probleem / võimalik põhjus Tegevus

LCD: Internal Battery Empty! (Siseaku tühi!) 
Aku järelejäänud laeng on alla 15%. 
Seade suudab siseaku toitel töötada 
maksimaalselt 2 minutit. 

Ühendage seade vooluvõrku.
Märkus. Täieliku voolukatkestuse korral 
ravisätted salvestatakse ja ravi jätkub 
seadme voolu uuesti sisse lülitamisel.

LCD: System Failure! (Süsteemi tõrge!) 
Komponendi tõrge. 
Seade lõpetab õhurõhu andmise 
(süsteemi tõrked 6, 7, 9, 22 ja 38). Ravi ei 
saa alustada (süsteemi tõrge 21).

1. Lülitage seadmest vool välja.
2. Lülitage seadme vool uuesti sisse.
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Seadme sisetemperatuur on liiga madal 
ravi alustamiseks/tagamiseks (süsteemi 
tõrge 21).

1. Tagage ümbritsev temperatuur üle 5 
°C. Kui seadet on hoitud temperatuuril 
alla 5 °C, andke sellele piisavalt aega 
aklimatiseerumiseks enne kasutamist.

2. Lülitage seadmest vool välja.
3. Lülitage seadme vool uuesti sisse.
Probleemi püsimisel tagastage seade 
hooldusesse.

Seadme enesekontroll ebaõnnestub ja 
ravi ei saa alustada (süsteemi tõrge 21).

1. Lülitage seadmest vool välja.
2. Lülitage seadme vool uuesti sisse.
Probleemi püsimisel tagastage seade 
hooldusesse.

Komponendi tõrge (süsteemi tõrked 8 ja 
25).

1. Lülitage seadmest vool välja.
2. Lülitage seadme vool uuesti sisse.

LCD: Over Pressure! (Ülerõhk!) 
Seade genereerib rõhu üle 59 cm H2O. 
Ravi peatatakse.

1. Lülitage seadmest vool välja.
2. Kontrollige, et õhuvoolik on korralikult 

ühendatud.
3. Lülitage seadme vool uuesti sisse.
4. Käivitage funktsioon Learn Circuit 

(kontuuri test).
Märkus. Selle alarmi korduval 
aktiveerumisel võib olla tegu defektse 
sisekomponentiga. Lõpetage kasutamine 
ja tagastage seade teenindamiseks.

LCD: Blocked Tube! (Toru ummistus!) 
Õhutee on blokeeritud. 1. Kontrollige õhuteed takistuste suhtes.

2. Eemaldage takistused.
3. Kui Alarm ei lõpe, peatage ravi. 
4. Alustage ravi uuesti. 

LCD: High Temperature (Kõrge temperatuur) [10, 11, 12, 23]!
Temperatuur seadmes on liiga kõrge. Ravi 
võib peatuda.

Tagage ümbritsev temperatuur 
ettenähtud töövahemikus. Probleemi 
püsimisel ettenähtud töötingimustes 
tagastage seade hooldamiseks.
Pöörduge oma arsti poole.

LCD: High Pressure! (Kõrge rõhk!)
Ravirõhk ületab eelseadistatud alarmi 
taseme.

1. Peatage ravi. 
2. Alustage ravi uuesti. 
Probleemi püsimisel pöörduge 
meditsiinipersonali poole.

LCD: Low Pressure! (Madal rõhk!)
Õhuvoolik ei ole nõuetekohaselt 
ühendatud.

1. Kontrollige õhuvooluringi terviklikkust 
ja ühendage uuesti.

2. Kui alarm ei lõppe, peatage ravi.
3. Alustage ravi uuesti. 

Probleem / võimalik põhjus Tegevus
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LCD: Circuit Disconnected! (Õhuvooluring lahti ühendatud!)
Õhuvooluring ei ole korralikult ühendatud. 1. Kontrollige õhuvooluringi terviklikkust 

ja ühendage uuesti.
2. Kui Alarm ei lõpe, peatage ravi.
3. Alustage ravi uuesti. 

LCD: Low Minute Ventilation! (Madal minutiventilatsioon!)
Minutiventilatsiooni tase on langenud alla 
alarmi aktiveerimistasemest.

Pöörduge oma arsti poole.

LCD: Low Respiratory Rate! (Madal hingamissagedus!), High Respiratory 
Rate! (Kõrge hingamissagedus!)
Hingamissageduse tase on langenud alla 
alarmi aktiveerumistaset või selle 
ületanud.

Pöörduge oma arsti poole.

LCD: High Leak! (Suur leke!)
Maski suur leke rohkem kui 20 sekundi 
jooksul.

• Kohandage maski lekke 
minimeerimiseks (vt „Maski 
sobitusfunktsiooni kasutamine“, lk 17).

• Kontrollige õhuvooluringi terviklikkust 
ja ühendage uuesti.

• Probleemi püsimisel pöörduge 
meditsiinipersonali poole.

LCD: Non-Vented Mask! (Mitteventileeritud mask!)
• Ühendatud on mitteventileeritud mask.
• Maski ventilatsiooniavad võivad olla 

blokeeritud.
• ResMedi lekkeklapp puudub või on 

blokeeritud.

• Veenduge, et maskis on 
ventilatsiooniavad.

• Veenduge, et maski ventilatsiooniavad 
ei oleks blokeeritud.

• Veenduge, et ResMedi lekkeklapp 
oleks paigaldatud ja et 
ventilatsiooniavad ei oleks blokeeritud.

• Veenduge, et hapnik (selle 
kasutamisel) oleks ühendatud ainult 
seadme tagaküljele.

• Probleemi püsimisel pöörduge 
meditsiinipersonali poole.

LCD: Apnoea! (Apnoe!)
Seade tuvastab alarmi eelseadistatud 
aktiveerimistaset ületava apnoe. 

• Alarmii lõpetamiseks hingake 
normaalselt.

• Probleemi püsimisel pöörduge 
meditsiinipersonali poole.

LCD: Internal Battery Low! (Siseaku tühjenemas!)
Siseaku maht on langenud alla 30%. Ühendage seade vooluvõrku.
LCD: Low SpO2! (Madal SpO2!)
SpO2 on langenud alla alarmi 
eelseadistatud aktiveerimistaset.

• Kontrollige anduri ühendust.
• Probleemi püsimisel pöörduge 

meditsiinipersonali poole.
LCD: SpO2 finger sensor failure! (SpO2 sõrmeanduri tõrge!)
Sõrmeandur ei ole korralikult ühendatud 
või saadab vigaseid väärtusi.

Veenduge, et sõrmeandur on korralikult 
sõrmele kinnitatud ja pulssoksümeetriga 
ühendatud.

Probleem / võimalik põhjus Tegevus
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LCD: Xpod oximeter disconnected! (Pulssoksümeeter Xpod lahti 
ühendatud!)
Pulssoksümeeter on lahti ühendatud. Kontrollige, et pulssoksümeeter oleks 

korralikult seadmega ühendatud.
LCD: Low FiO2 Level! (Madal FiO2 tase!)
FiO2 on langenud alla alarmi 
eelseadistatud aktiveerimistaset. 

• Kalibreerige FiO2 andur.
• Probleemi püsimisel pöörduge 

meditsiinipersonali poole.
LCD: High FiO2 Level! (Kõrge FiO2 tase!) 
FiO2 on ületanud alarmi eelseadistatud 
aktiveerimistaseme. 

• Kalibreerige FiO2 andur.
• Probleemi püsimisel pöörduge 

meditsiinipersonali poole. 
LCD: Keypad Failure! (Klaviatuuri tõrge!) 
Ühte klahvidest on all hoitud üle 10 
sekundi või see on kinni jäänud. 

Kõrvaldage kõik klaviatuuri blokeeringud.

LCD: Attention High Temp (Tähelepanu, kõrge temperatuur) [42, 43, 
44, 45]!
Temperatuur seadme sees on kõrge. Tagage ümbritsevad 

temperatuuritingimused ettenähtud 
töövahemikus. 

LCD: Internal Battery Use! (Siseaku kasutamine!)
Seade kasutab siseakut. Kui soovite töötada võrgutoitel, 

kontrollige, et toitejuhe oleks korralikult 
seadmega ühendatud.
Vajutage alarmi vaigistamise nuppu  
alarmilõpetamiseks.

LCD: External DC Power Use! (Alalisvoolu välistoiteallika kasutamine!)
Seade töötab välisaku toitel. Kui soovite töötada võrgutoitel, 

kontrollige, et vahelduva voolu toitejuhe 
oleks korralikult seadmega ühendatud.
Märkus. Hoiatussignaal lõpeb 
automaatselt ühe minuti pärast.

Probleem / võimalik põhjus Tegevus
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Muu veaotsing

Probleem / võimalik põhjus Lahendus

Puudub ekraanipilt.
Toitekatkestus. Seade lõpetab õhurõhu 
andmise.

• Eemaldage mask või eemaldage 
kateetri kinnitus trahheostoomiatorult 
kuni toite taastumiseni.

• Kontrollige toitekaabli ühendust 
vooluvõrgu või välise aku ja seadme 
vahel.

• Sisemise aku vananedes väheneb 
tema võimsus. Kui aku järelejäänud 
võimsus on väike, võib see mõjutada 
aku laetuse taseme näitu ning võib 
tekkida energiavarustuse häire, ilma et 
aktiveeruks madala akulaetuse taseme 
või tühja aku alarm. ResMed soovitab 
kontrollida akut iga kahe aasta 
möödudes, et hinnata selle seisukorda 
(vt „Siseaku“, lk 3).

Toide ei ole ühendatud või seade ei ole 
sisse lülitatud. 

Veenduge, et toitejuhe on ühendatud ja 
vajutage üks kord lülitile seadme 
tagaküljel.

Ravirõhk tundub madal.
Töötab ooteaja-funktsioon. Oodake, kuni õhurõhk tõuseb.
Õhufilter on määrdunud. Vahetage õhufilter.
Õhuvoolik on keerdus või auklik. Sirgestage või vahetage voolik.
Õhuvoolik ei ole korralikult ühendatud. Ühendage õhuvoolik nõuetekohaselt 

mõlemas otsas.
Mask ja pearihm ei ole õigesti asetatud. Kohandage maski ja pearihma asendit.
Maski juurdepääsuport (-pordid) ei ole 
kinni korgitud.

Paigaldage kork (korgid).

Raviks vajalik rõhk võib olla muutunud. Pöörduge rõhu reguleerimiseks oma arsti 
poole.

Suur takistus (nt bakterivastane filter) 
õhuvooluringis.

Täitke funktsioon Learn Circuit (kontuuri 
test).

Niisutustase on seatud liiga kõrgele, 
põhjustades vee kogunemist 
õhuvoolikus.

Vähendage niisutustaset ja tühjendage 
õhuvoolik veest.

Ravirõhk tundub liiga kõrge.
Raviks vajalik rõhk võib olla muutunud. Pöörduge oma arsti poole.
Hingamissüsteemi takistus on 
muutunud.

Täitke funktsioon Learn Circuit (kontuuri 
test).

Seade ei käivitu maski hingamisel. 
Funktsioon SmartStart/Stop ei ole 
aktiveeritud.

Pöörduge oma arsti poole.

Hingamine ei ole piisavalt sügav 
SmartStarti aktiveerimiseks.

Hingake läbi maski sügavalt sisse ja välja.
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Ülemäärane leke. Kohandage maski ja pearihma asendit.
Maski port (pordid) ei ole kinni korgitud. Paigaldage kork (korgid).
Õhuvoolik ei ole korralikult ühendatud. Ühendage korralikult mõlemast otsast.
Õhuvoolik on keerdus või auklik. Sirgestage või vahetage voolik.
Suur takistus (nt bakterivastane filter) 
õhuvooluringis.

Täitke funktsioon Learn Circuit (kontuuri 
test).

Seade ei seisku maski eemaldamisel.
Start/Stop on deaktiveeritud. Pöörduge oma arsti poole.
Täisnäomaski või trahheostoomiatoru 
kasutamine.

Maski tüübi Full (täisnäomask) või Trach 
(trahheostoomia) valikul on funktsioon 
SmartStart deaktiveeritud.

Mitteühilduvate tarvikute (nt niisuti või 
maskisüsteemi) kasutamine suure 
takistuse korral.

Kasutage ainult ResMedi soovitatud ja 
tarnitavat seadmeid.

Alarmid High Leak (suur leke) ja Low Min 
Vent (madal minutiventilatsioon) on 
SISSE LÜLITATUD.

Pöörduge oma arsti poole.

Aktiveeritud on režiim „Confirm Stop“ 
(seiskamise kinnitamine).

Pöörduge oma arsti poole.

Alarm High Leak (suur leke) on lubatud, kuid ei aktiveeru maski ravi ajal 
eemaldamisel.
Kasutatakse mitteühilduvat kontuuri 
komplekti.

Kasutage ainult ResMedi soovitatud ja 
tarnitavat seadmeid.

Rõhusätted on liiga madalad antud 
kontuuri komponentide kasutamiseks.

Täitke funktsioon Learn Circuit (kontuuri 
test) ravirõhu kohandamiseks teie 
õhuvooliku süsteemiga.

Learn Circuit (kontuuri test) ebaõnnestus.
• Hingamissüsteemi konfiguratsioon on 

ebasobiv liiga suure tuvastatud 
takistuse tõttu.

• Süsteemis on liiga palju komponente 
või kasutatavate tarvikute, nt filtri 
tüübi, välisniisuti või õhuvooliku, 
takistus ületab ResMedi poolt 
soovitatavat.

Vaadake üle hingamissüsteemi 
konfiguratsiooni kuuluvad komponendid ja 
kohandage vastavalt vajadusele ning täitke 
seejärel uuesti funktsioon Learn Circuit 
(kontuuri test) (vt „Seadistusmenüü“, lk 19).

Vaatamata H4i kasutamisele ei ole sisseantav õhuvool niiske/
soojendatud.
Niisuti ei ole korralikult ühendatud. Ühendage niisuti nõuetekohaselt.
Niisuti ei soojenda. Seade töötab hetkel aku toitel või ei ole 

vooluvõrku ühendatud.
Niisuti ei tööta. Tagastage seade ja niisuti töökorra 

kontrollimiseks.
Veekamber on tühi. Täitke niisuti veekamber.
USB mälupulk ei ole loetav või kirjutatav.
USB mälupulk sisaldab mitteloetavaid 
andmeid, sellel ei ole piisavalt vaba ruumi 
või see ei ole seadmega ühilduv.

Pöörduge oma arsti poole.

USB mälupulk on defektne. Vahetage USB mälupulk pärast arstiga 
nõu pidamist.

Probleem / võimalik põhjus Lahendus
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FiO2 anduri kalibreerimise ebaõnnestumine.
FiO2 andur ei ole nõuetekohaselt 
ühendatud.

FiO2 anduri nõuetekohase ühendamise 
kohta vt „FiO2 sensori kasutamine“, lk 10.

Kasutatav FiO2 on defektne. Kui FiO2 anduri kasutusaeg on ületanud 
ühe aasta, vahetage FiO2 andur ja 
kalibreerige see.

LCD: ekraanil on nähtav .

Aku ei lae. • Tagage ümbritsevad 
temperatuuritingimused ettenähtud 
töövahemikus. Probleemi püsimisel 
ettenähtud töötingimustes tagastage 
seade hooldamiseks.

• Lülitage seadme toide välja. Lülitage 
seadme toide uuesti sisse.

Töörõhu vahemik • IPAP: 2 cm H2O kuni 40 cm H2O (režiimides S, ST, T ja 
PAC) 

• PS: 0 cm H2O kuni 38 cm H2O (režiimides S, ST, T ja 
PAC) 

• EPAP: 2 cm H2O kuni 25 cm H2O (režiimides S, ST, T, 
iVAPS ja PAC) 

• CPAP: 4 cm H2O kuni 20 cm H2O (ainult režiimis 
CPAP) 

• Min PS (rõhutugi): 0 cm H2O kuni 20 cm H2O (režiimis 
IVAPS) 

• Max PS (rõhutugi): 0 cm H2O kuni 30 cm H2O, 
8 cm H2O kuni 30 cm H2O režiimi AutoEPAP 
sisselülitamise korral (režiimis iVAPS) 

• Min EPAP/Max EPAP: 2 cm H2O kuni 25 cm H2O 
režiimis iVAPS, kui AutoEPAP on sisse lülitatud.

Märkus. Režiim iVAPS on kasutatav ainult mudelis 
Stellar 150.

Vea tõttu tekkinud 

maksimaalne rõhk

60 cm H2O (kõikides režiimides) 

Vea tõttu tekkinud 

hingamisteede takistus 

2 cm H2O voolukiirusel 30 l/min; 

7,2 cm H2O voolukiirusel 60 l/min
Maksimaalne vooluhulk > 200 l/min rõhul 20 cm H2O 
Vooluhulga täpsus ± 5 l/min või 20% mõõdetud väärtusest, neist suurim

Katsetingimused: T-režiim, IPAP: 40 cm H2O, EPAP: 2 cm 
H2O, Rise Time (tõusuaeg): MIN, Fall Time (langusaeg): 
MIN, Ti: 4,0 s, hingamissagedus: 10 bpm, ResMedi 
kalibreerimiskorgiga 

Probleem / võimalik põhjus Lahendus
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Ravirõhu tolerants IPAP: ± 0,5 cm H2O ± 10% määratud rõhust 
(inspiratsiooni lõpp)
EPAP/PEEP: ± 0,5 cm H2O ± 4% määratud rõhust
CPAP: ± 0,5 cm H2O ± 10% määratud rõhust 
Katsetingimused: T-režiim, IPAP: 40 cm H2O, EPAP: 2 cm 
H2O, Rise Time (tõusuaeg): MIN, Fall Time (langusaeg): 
MIN, Ti: 4,0 s, hingamissagedus: 10 bpm, ResMedi 
kalibreerimiskorgiga 

Helirõhu tase 31 dBA lubatud kõikumisega 3 dBA mõõdetuna standardi 
ISO 17510-1:2007 järgi.

Helivõimsuse tase 39 dBA lubatud kõikumisega 3 dBA mõõdetuna standardi 
ISO 17510-1:2007 järgi.

Alarmi helitugevuse 

vahemik

Suure, keskmise ja väikese tähtsusega alarm (mõõdetud 
standardi IEC 60601-1-8: 2012) järgi:
miinimum 41 dB
maksimum 67 dB

Mõõtmed (P x L x K) 230 mm x 170 mm x 120 mm
Kaal 2,1 kg
LCD-ekraan Mõõtmed (P × L × K): 76,9 mm × 63,9 mm × 3,15 mm

Eraldusvõime: 320 × 240 pikslit
Õhu väljalaske ava 22 mm kooniline, ühilduv standardiga ISO 5356-1:2004 

Anaesthetic & Respiratory Equipment – Conical 
Connectors (Anesteetika- ja hingamisseadmed – 
Koonilised konnektorid)

Rõhu mõõtmine Sisepaigaldusega rõhuandur
Vooluhulga mõõtmine Sisepaigaldusega vooluandur
Toiteallikas AC 100–240 V, 50–60 Hz, 2,2 A, max. 65 W
Alalisvoolu 

välistoiteallikas 

(eraldatud)

24 V, 3 A

Siseaku Liitium-ioonaku, 14,4 V, 1,6 Ah, 23 Wh
Tööaeg: 2 t uue akuga normaaltingimustes (vt allpool)
Patsiendi tüüp: kodune krooniline; rõhk: IPAP/EPAP 15/5 
cm H2O; maski tüüp: Ultra Mirage; õhuvoolik: 2 m; leke: 
0; hingamissagedus: 20 bpm (hingamistsüklit minutis); 
aku maht: 100%
Patsiendi tüüp: ägedakujuline haiglapatsient; rõhk: IPAP/
EPAP 20/5 cm H2O; maski tüüp: Ultra Mirage; õhuvoolik: 
2 m; leke: 0; hingamissagedus: 45 bpm; aku maht: 100%

Korpuse konstruktsioon Tehniline tulekindel termoplast
Keskkonnatingimused • Töötemperatuur: 0 °C kuni 35 °C

• Tööniiskus: 10%–95%, mittekondenseeruv
• Temperatuur hoiustamisel ja transportimisel: –20 °C 

kuni 60 °C (+50 °C*)
• Niiskus hoiustamisel ja transportimisel: 10%–95%, 

mittekondenseeruv
• Õhurõhk: 680 hPa kuni 1100 hPa; Kõrgus merepinnast: 

3000 m 
*NONIN XPOD
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Märkused. 

• Tootja jätab endale õiguse käesolevate spetsifikatsioonide muutmiseks ilma ette 
teatamata.

• Rõhku on võimalik kirjeldada ühikutes nii cm H2O kui ka hPa.

Elektromagnetiline 

ühilduvus

Toode vastab kõikidele kohalduvatele elektromagnetilise 
ühilduvuse nõuetele vastavalt standardile IEC 60601-1-2 
elu- ja äriruumide ning kergetööstuse keskkonna jaoks. 
Täpsemalt vt „Suunised ja tootja deklaratsioon – 
elektromagnetiline kiirgus ja häirekindlus“, lk 34. 

Õhufilter Elektrostaatilisest kiust võrk TPE-raamil. Bakterite 
filtrimistõhusus 99,540% pinnakaaluga 100 g/m².

Õhuvoolik Elastne plastik, pikkusega 2 m või 3 m (läbimõõt 22 mm)
SlimLine’i õhuvoolik Elastne plastik, pikkusega 1,83 m (läbimõõt 15 mm)
IEC 60601-1 

klassifikatsioon

• II klass (punkt 3.14 – topeltisolatsioon). See nõuetele 
vastavus tähendab, et kaitsemaandus (nt maandusega 
pistik) ei ole vajalik. 

• Tüüp BF
• Pidev töö

Õhureisi nõuded Meditsiinilisi kaasaskantavaid elektronseadmed (Medical-
Portable Electronic Devices–M-PED), mis vastavad 
föderaalse lennuameti (Federal Aviation Administation–
FAA) RTCA/DO-160 nõuetele, võib kasutada kõikides 
õhureisi faasides ilma nende täiendava testimise või 
kinnitamiseta lennufirma poolt. ResMed kinnitab, et 
Stellar vastab RTCA/DO-160 nõuetele. 

Seade ei sobi kasutamiseks tuleohtliku anesteetilise segu juuresolekul. 
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Suunised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline kiirgus ja 
häirekindlus

Elektromeditsiiniseadmed nõuavad elektromagnetilise ühilduvuse suhtes spetsiaalsete 
ettevaatusabinõude rakendamist ning nende paigaldamine ja käikulaskmine peab toimuma 
kooskõlas käesolevas dokumendis toodud elektromagnetilise ühilduvuse teabega.

Suunised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline kiirgus

Seade on ette nähtud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Seadme sellises 
keskkonnas kasutamise peab tagama klient või seadme kasutaja.

Kiirgustest Vastavus Elektromagnetiline keskkond – suunised

Raadiosageduskiirgus 
CISPR11 

1. grupp Seadmes kasutatakse raadiosagedusenergiat ainult selle 
sisemiseks otstarbeks. Seetõttu on selle 
raadiosageduskiirgus väga väike ja tõenäoliselt ei häiri 
lähedalasuvaid elektroonikaseadmeid.

Raadiosageduskiirgus 
CISPR11 

B-klass Seade on sobiv kasutamiseks kõikides kohtades, sh 
kodustes tingimustes ja otse kodustel eesmärkidel 
kasutatavaid hooneid varustavasse avalikku madalpinge 
toitevõrku ühendatud kohtades.Harmoonilised 

kiirguskomponendid 
IEC 61000-3-2

A-klass

Pinge kõikumise/väreluse 
kiirgus IEC 61000-3-3

Vastab

Hoiatused. Seade ei tohi kasutada teiste seadmetega kõrvuti ega nendega üksteise peale asetatult. 
Kõrvuti või üksteise peal kasutamise vajadusel tuleb seadet vaadelda selle normaalse töö kontrollimiseks 
konfiguratsioonis, kus seda hakatakse kasutama.
Ei ole soovitatav kasutada teisi tarvikuid (nt niisuteid) peale käesolevas juhendis kirjeldatute. See võib põhjustada 
kiirguse tugevnemist või seadme häirekindluse vähenemist.

Suunised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häirekindlus

Seade on ette nähtud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Seadme sellises keskkonnas 
kasutamise peab tagama klient või seadme kasutaja.

Häirekindluse 

test

IEC 60601-1-2 

testi tase
Vastavuse tase Elektromagnetiline keskkond–suunised

Elektrostaatiline 
lahendus (ESD) 
IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt 
±8 kV õhk

±6 kV kontakt 
±8 kV õhk

Põrandad peavad olema puidust, betoonist või 
kaetud keraamiliste plaatidega. Sünteetilise 
põrandakatte korral peab suhteline õhuniiskus 
olema vähemalt 30%.

Elektriline kiire 
siire/pakett
IEC 61000-4-4

±2 kV 
ülekandeliinides

±1 kV sisend-
väljundliinides

±2 kV 

±1 kV

Toitevõrgu kvaliteet peab vastama tüüpilistele 
äri- või haiglakeskkonna nõuetele.

Impulsslaine IEC 
61000-4-5

±1 kV erifaasne

±2 kV samafaasne

±1 kV erifaasne 

±2 kV samafaasne

Toitevõrgu kvaliteet peab vastama tüüpilistele 
äri- või haiglakeskkonna nõuetele.

Pingelohud, 
lühiajalised 
voolukatkestused 
ja 
pingekõikumised 
elektrivarustuse 
sisendliinidel 
IEC 61000-4-11

<5% Ut (>95% Ut 
langus) 0,5 tsükli 
kohta 

40% Ut (60% Ut 
langus) 5 tsükli kohta 

70% Ut (30% Ut 
langus) 25 tsükli 
kohtas 

<5% Ut (>95% Ut 
langus) 5 sekundi 
kohta 

< 12 V (>95% 
langus pingel 240 V) 
0,5 tsükli kohta

96 V (60% langus 
pingel 240 V) 
5 tsükli kohta 

168 V (30% langus 
pingel 240 V) 
25 tsükli kohta 

<12 V (>95% 
langus pingel 240 V) 
5 sekundi kohta

Toitevõrgu kvaliteet peab vastama tüüpilistele 
äri- või haiglakeskkonna nõuetele.
Vajaduse korral tagada seadme töö ka 
voolukatkestuste ajal on soovitatav kasutada 
seadme toiteks puhvertoiteallikat.
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Võrgusagedusega 
(50/60 Hz) 
magnetväli
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Võrgusagedusega magnetväljad peavad vastama 
tüüpilistele äri- või haiglakeskkonna tasemetele.

Kaasaskantavaid ja mobiilseid 
raadiosageduslikke sidevahendeid ei tohi 
kasutada seadme ühelegi osale, sealhulgas 
juhtmetele lähemal kui soovituslik vahekaugus, 
mis on arvutatud saatja sageduse suhtes 
kohaldatava võrrandi põhjal.
Soovituslik vahekaugus: 

Voolujuhi 
raadiosagedus 
IEC 61000-4-6

3 Vrms 
150 kHz kuni 80 MHz

3 Vrms  d=1,17 √P

Kiiratav 
raadiosagedus 
RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz kuni 2,5 GHz

3 V/m d=1,17 √P 80 MHz kuni 800 MHz
d=2,33 √P 800 MHz kuni 2,5 GHz
kus P on saatja maksimaalne väljundvõimsus 
vattides (W) saatja tootja andmetel ning d on 
soovituslik vahekaugus meetrites (m).
Statsionaarsete raadiosagedussaatjate 
väljatugevused, määratud elektromagnetilise 
objekti uuringuga,a peavad jääma igas 
sagedusvahemikus alla nõutava taseme.b 
Raadiohäired võivad tekkida järgmise sümboliga 
tähistatud seadmete läheduses:  

MÄRKUS 1. Ut on vahelduvvoolu võrgupinge enne testitaseme rakendamist.
MÄRKUS 2. Sagedustel 80 MHz ja 800 MHz kohaldatakse kõrgemat sagedusvahemikku.
MÄRKUS 3. Need juhised ei pruugi olla kohaldatavad kõigil juhtudel. Elektromagnetilist levi mõjutab neeldumine ja 
peegeldumine ehitistelt, objektidelt ja inimestelt.

a Statsionaarsete saatjate, nt raadiotelefonide (mobiiltelefonid, juhtmeta telefonid) tugijaamade ja mobiilsete maapealsete 
raadiosideaparaatide, amatöörraadiote, AM- ja FM-raadiosaatjate ja telejaamade väljatugevusi ei ole võimalik teoreetiliselt täpselt 
määrata. Statsionaarsete raadiosagedussaatjate tekitatava elektromagnetilise keskkonna hindamiseks tuleb teha kohapeal 
elektromagnetiline uuring. Kui seadme kasutamiskohas mõõdetud väljatugevus ületab eeltoodud nõudeid raadiosagedusele, 
tuleb seadet normaalse töö kontrollimiseks jälgida. Kui töös täheldatakse häireid, võib osutuda vajalikuks rakendada 
lisameetmeid, näiteks seade ümber suunata või ümber paigutada.
b Sagedusvahemikus 150 kHz kuni 80 MHz peavad väljatugevused olema alla 3 V/m.

Selle seadme soovitatavad vahekaugused kaasaskantavatest ja mobiilsetest raadiosageduslikest 

sidevahenditest:

Seade on ette nähtud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas, milles raadiosageduskiirgusest põhjustatud 
häired on kontrolli all. Klient või seadme kasutaja võib aidata vältida elektromagnetilist interferentsi, hoides seadme 
järgmisi soovitatavaid minimaalseid vahekaugusi kaasaskantavatest ja mobiilsetest raadiosageduslikest 
sidevahenditest (saatjatest) olenevalt sidevahendi maksimaalsest väljundvõimsusest.

Vahekaugus vastavalt saatja sagedusele (m)

Saatja nominaalne 
maksimaalne 
väljundvõimsus (W)

150 kHz kuni 80 MHz 
d=1,17 √P

80 MHz kun 800 MHz
d=1,17 √P

800 MHz kuni 2,5 GHz
d=2,33 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

Kui saatja nominaalset maksimaalset väljundvõimsust ei ole eespool loetletud, võib soovituslikku vahekaugust d 
meetrites (m) hinnata saatja sageduse suhtes kohaldatava võrrandiga, milles P on saatja maksimaalne nominaalne 
väljundvõimsus vattides (W) saatja tootja andmeil.
MÄRKUS 1. Sagedustel 80 MHz ja 800 MHz kohaldatakse kõrgema sagedusvahemiku vahekaugust.
MÄRKUS 2. Need juhised ei pruugi olla kohaldatavad kõigil juhtudel. Elektromagnetilist levi mõjutab neeldumine ja 
peegeldumine ehitistelt, objektidelt ja inimestelt.
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Sümbolid

 Järgige kasutusjuhiseid.  II klassi seadmestik.  BF-tüüpi patsiendiga 

kokkupuutuv osa.  Kelluke (kaughoiatus). IP31 Seade on kaitstud 2,5 mm läbimõõduga 

ja suuremate võõrkehade ning vertikaalselt voolavate veetilkade vastu.  Ettevaatust. 

 Üldine hoiatusmärk (vt H4i konnektori korki ja vahelduva voolu ühendust seadmel). 

Seadmestiku osa oote-või ettevalmistusrežiim.  Hapnikuvarustuse ühendus. 

max 30 l/min.  Andmeport.  CE-märgistus vastavalt EÜ direktiivile 

93/42/EEC, klass II b.  Temperatuuripiirang hoiustamisel ja transportimisel. 

Käsitseda ettevaatlikult. Maksimaalne niiskus.  Hoida kuivana.  Tootja. 

Ülaosa.  Katalooginumber.  Seerianumber.  Partii kood.  Mitte 

korduvalt kasutada.  Kõlblikkusaeg.  Hoida eemal päkesevalgusest. 

Kahjustatud pakendi korral mitte kasutada.   Lateksivaba.
Keskkonnateave Antud seade tuleb kõrvaldada kooskõlas selles riigis kehtivate seaduste 
ja eeskirjadega, kus kõrvaldamine aset leiab.

Läbikriipsutatud ratastel prügikonteineri sümbol  näitab, et seda sümbolit kandvat 
toodet ei tohi kõrvaldada koos tavaliste majapidamisjäätmetega, vaid see tuleb kõrvaldada 
eraldi. See eraldi kõrvaldamise nõue põhineb Euroopa Liidu direktiivil 2002/19/EL elektri- ja 
elektroonikaseadmete ja Euroopa Liidu direktiivil 2006/66/EC akude kohta. Te võite viia 
toote näiteks omavalitsuse kogumispunkti. See vähendab kahjulikku mõju 
loodusressurssidele ning aitab vältida keskkonna saastumist sellesse eralduvate ohtlike 
ainetega. 
Akud, mis sisaldavad üle 0,0005 massiprotsendi elavhõbedat, üle 0,002 massiprotsendi 
kaadmiumi või üle 0,004 massiprotsendi pliid on all märgistatud läbikriipsutatud 
prügikonteineri sümboli ja piirnorme ületavate metallide vastavate keemiliste sümbolitega 
(Hg, Cd, Pb).
Lisateabe saamiseks toote kõrvaldamise kohta pöörduge oma kohalikku ResMedi 
kontorisse või oma spetsiaalse turustaja poole või külastage meie veebisaiti aadressil 
www.resmed.com.
Kõrvaldage kasutatud õhufiltrid ja õhuvoolikud vastavalt teie riigis kehtivale korrale.
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Üldised hoiatused ja ettevaatusabinõud
HOIATUSED
Hoiatus teavitab teid võimalikust vigastusest. 
• Enne seadme kasutamist lugege juhend tervenisti läbi.
• Antud seadet tuleb kasutada ainult koos ResMedi või seadme määranud arsti 

soovitatud õhuvooliku ja tarvikutega. Ebaõige õhuvooliku või tarvikute kasutamine võib 
seadme töökindlust mõjutada. 

• Seade ja tarvikud on mõeldud kasutamiseks ainult selleks ette nähtud otstarbel.
• Seadet tohib kasutada ainult koos ResMedi, arsti või hingamisteede terapeudi 

soovitatud maskiga (ja konnektoritega1). Maski kasutamisel peab seade olema sisse 
lülitatud ja töötama nõuetekohaselt. Maskiga seotud ventilatsiooniava või –avasid ei 
tohi kunagi blokeerida. 
Selgitus. Stellar on ette nähtud kasutamiseks koos spetsiaalsete maskidega (või 
konnektoritega1), mis on varustatud ventilatsiooniavadega õhu pideva väljavoolu 
võimaldamseks maskist. Sisselülitatud ja nõuetekohaselt töötava seadme korral tõrjub 
seadmest tulev uus õhk väljahingatud õhu läbi maski ventilatsiooniavade välja. 
Mittetöötava seadme korral aga ei suunata läbi maski piisavalt värsket õhku ning on 
võimalik väljahingatud õhu tagasi sisse hingamine. Väljahingatud õhu tagasi sisse 
hingamine üle mitme minuti jooksul võib mõningatel tingmustel viia lämbumiseni. See 
kehtib enamiku positiivse rõhuga seadmete kohta.

• Toitekatkestuse2 või masina tööhäirete korral eemaldage mask või eemaldage kateetri 
kinnitus trahheostoomiatorult.

• Plahvatusoht – mitte kasutada tuleohtlike anesteetikumide läheduses.
• Ärge kasutage seadet silmnähtavate välisdefektide korral või selle töös seletamatute 

muutuste ilmnemisel.
• Kasutage ainult originaalseid ja heakskiidetud ResMedi tarvikuid ja varuosi. 
• Kasutage ainult originaalpakendist tarvikuid. Kahjustatud pakendi korral ei tohi vastavat 

toodet kasutada ning see tuleb kõrvaldada koos pakendiga.
• Enne seadme ja tarvikute esimest kasutamist veenduge, et kõik komponendid on 

töökorras ja et kasutusohutus on garanteeritud. Mistahes defektide ilmnemisel ei tohi 
süsteemi kasutada.

• Kõik meditsiiniliste elektriseadmetega ühendatavad lisaseadmed peavad vastama 
vastavatele IEC või ISO standarditele (nt IEC 60950 andmetöötluse seadmete jaoks). 
Lisaks peavad kõik konfiguratsioonid vastama meditsiiniliste elektrisüsteemide nõuetele 
(vt vastavalt IEC 60601-1-1 või IEC 60601-1, 3Ed., punkt 16). Meditsiiniseadmetega 
lisaseadmeid ühendavad isikud konfigureerivad sellega meditsiinisüsteemi ning 
vastutavad seetõttu süsteemi vastavuse eest meditsinilistele elektrisüsteemidele 
esitatavatele nõuetele. Tuleb silmas pidada, et kohalikud seadused jäävad ülalmainitud 
nõuete suhtes ülimuslikuks. Kahtluste korral pidage nõu oma kohaliku esindaja või 
tehnilise teeninduse osakonnaga.

• Mistahes muudatuste tegemine selles seadmestikus on keelatud.

ETTEVAATUSTEATED
Ettevaatusteade selgitab erimeetmeid seadme ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks.
• Tarvikute kasutamisel lugege vastavaid tootja kasutusjuhiseid. Kulutarvikute jaoks võib 

oluline teave olla toodud pakendil, vt samuti sümboleid lk 36.
• Madala rõhu korral võib õhuvool läbi maski ventilatsiooniavade osutuda ebapiisavaks 

kogu väljahingatava gaasi kõrvaldamiseks ning võib esineda mõningast 
tagasihingamist.

• Seadmele ei tohi rakendada liigset jõudu.
• Seadme juhuslikul maha kukkumisel pöörduge oma ametliku teenindusesindaja poole.

1 Pordid võivad asuda maskis või maski lähedal konnektorites.
2 Osalise (alla nimipinget) või täieliku toitekatkestuse ajal ravirõhk ei tööta. Voolu taastumisel saab 

kasutamist jätkata ilma sätteid muutmata.
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• Pöörake tähelepanu leketele ja muudele ebatavalistele helidele. Probleemi tekkimisel 
pöörduge oma ametliku teenindusesindaja poole.

• Ärge vahetage hingamissüsteemi mistahes osi selle töötamise ajal. Peatage süsteem 
enne osade vahetamist.

Märkused. 

Märkus teavitab toote eriomadustest. 
• Ülalpool olid loetletud üldised hoiatused ja ettevaatusteated. Täiendavad spetsiifilised 

hoiatused, ettevaatusteated ja märkused on toodud kasutusjuhendis vastavate juhiste 
juures.

• Kliinilisi sätteid tohib muuta ainult vastava koolitusega ja selleks volitatud personal.
• Seadme paigutamisel jälgige, et toitejuhet oleks kerge seinakontaktist eemaldada.
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Piiratud garantii
ResMed Pty Ltd (edaspidi „ResMed“) garanteerib materjali- ja teostusdefektide 
puudumise teie ResMedi tootes alltoodud aja jooksul alates ostukuupäevast.

Käesolev garantii on kasutatav ainult esialgsele kliendile. See ei ole edasiantav.
Kui toode ei tööta normaalsetes kasutustngimustes, parandab või asendab ResMed omal 
valikul defektse toote või selle mistahes osa.
Käesoleva piiratud garantii alla ei kuulu: a) kõik toote mittenõuetekohasest kasutusest, 
väärkasutusest, modifikatsioonidest või muudatustest põhjustatud kahjud; b) ResMedi 
poolt selleks otseselt volitamata teenindusorganisatsiooni poolt teostatud remont; 
c) sigareti, piibu, sigari või mistahes muust suitsust põhjustatud kahju või saastumine ja
d) kõik elektronseadmele või -seadmesse sattunud veest põhjustatud kahjud.
Garantii muutub kehtetuks toote müümisel või edasimüümisel väljaspoole esialgset 
ostupiirkonda.
Garantiinõuded defektse toote suhtes tuleb esitada ostukohas toote esialgse ostja poolt.
See garantii asendab kõik teised otsesed või kaudsed garantiid, k.a kõik kaudsed garantiid 
müüdavuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse suhtes. Mõnes piirkonnas või riigis ei ole 
kaudse garantii kehtivuse piiramine lubatud ning sel juhul ei pruugi eeltoodud piirang olla 
teie suhtes kohaldatav.
ResMed ei vastuta ResMedi mistahes toote müügist, paigaldamisest või kasutamisest 
väidetavalt põhjustatud kaasnevate või tulenevate kahjude eest. Mõnedes piirkondades või 
riikides ei ole kaasnevate või tulenevate kahjude välistamine või piiramine lubatud ning sel 
juhul eeltoodud piirang ei pruugi olla teie suhtes kohaldatav.
See garantii annab teile konkreetsed seaduslikud õigused ning teil võib olenevalt 
piirkonnast olla ka muid õigusi. Oma garantiiõiguste kohta lisateabe saamiseks võtke 
ühendust oma kohaliku ResMedi esindaja või ResMedi kontoriga.

R001-325/2 09 09

Toode Garantiiaeg

• Maskisüsteemid (k.a maski raam, padjand, pearihm ja
voolik)—v.a ühekordse kasutusega seadmed.

• Tarvikud—v.a ühekordse kasutusega seadmed.
• Flex-tüüpi sõrme pulsiandurid
• Niisuti veeanumad

90 päeva

• ResMedi sise- ja välisaku süsteemides kasutatavad akud 6 kuud

• Klambritüüpi sõrme pulsiandurid
• CPAP- ja kahetasemelise seadme andmemoodulid
• Oksümeetrid koos CPAP- kahetasemelise seadme

oksümeetri adapteritega
• Niisuti ja niisuti puhastatavad veeanumad
• Tiitrimise kontrollseadmed

1 aasta

• CPAP-, kahetasemelised ja ventilatsiooniseadmed (k.a
välistoiteallikad)

• Aku tarvikud
• Kaasaskantavad diagnostika-/skriininguseadmed

2 aastat
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