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Uvod 
Naprava Astral zagotavlja mehansko predihavanje za bolnike, ki so odvisni od ventilatorja, in tudi 
za bolnike, ki niso-odvisni od ventilatorja. Omogoča tlačno in volumensko predihavanje preko 
dihalnega sistema z odprtino ali puščanjem ter je združljiva z vrsto dodatkov, ki ustrezajo 
specifičnim primerom uporabe. 

Informacije v tem priročniku veljajo za uporabo naprav Astral 100 in Astral 150. Če informacije 
veljajo samo za eno od zgornjih naprav, bo to ustrezno navedeno. 

Opomba: Nekatere funkcije morda niso na voljo na vaši napravi. 

 OPOZORILO 

• Pred uporabo naprave Astral preberite celoten priročnik. 

• Napravo Astral uporabljajte samo, kot je naročil zdravnik ali ponudnik zdravstvenih 
storitev. 

• Napravo Astral uporabljajte samo za predvideno uporabo, ki je opisana v tem 
priročniku. Nasveti, navedeni v tem priročniku, ne nadomeščajo navodil, ki vam jih je 
dal zdravnik. 

• Napravo Astral namestite in konfigurirajte v skladu z navodili, priloženimi temu 
priročniku. 

 
 

Indikacije za uporabo 
Naprava Astral 100/150 zagotavlja neprekinjeno ali občasno podporo pri predihavanju za bolnike, 
težke več kot 5 kg, ki potrebujejo mehansko predihavanje. Naprava Astral je predvidena za 
uporabo na domu, v ustanovi/bolnišnici ali za prenosno uporabo pri invazivnem ter neinvazivnem 
predihavanju. 

 POZOR 

Naprava Astral ni predvidena za uporabo kot prenosni ventilator za uporabo v sili. 
 
 

Kontraindikacije 
Uporaba naprava Astral je kontraindicirana pri bolnikih z naslednjimi predhodno obstoječimi 
bolezenskimi stanji: 

• pnevmotoraks ali pnevmomediastinum, 

• patološko nizek krvni tlak, zlasti v povezavi z zmanjšanim intravaskularnim volumnom, 

• odtekanje možganske tekočine, nedavna kraniotomija ali travma, 

• huda bulozna pljučna bolezen, 

• dehidracija. 
 

 OPOZORILO 

AutoEPAP je kontraindiciran pri uporabi invazivnega vmesnika. 
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Neželeni učinki 
Svojega zdravnika obvestite o nenavadni bolečini v prsih, hudem glavobolu ali povečani 
zasoplosti. Med uporabo naprave se lahko pojavijo naslednji stranski učinki: 

• izsušitev nosne sluznice, izsušitev ust ali grla, 

• krvavitev iz nosu, 

• napihnjenost, 

• neprijeten občutek v ušesih ali sinusih, 

• draženje oči, 

• kožni izpuščaji. 
 

Splošna opozorila in previdnostni ukrepi 
Spodaj so navedena splošna opozorila in previdnostni ukrepi. Nadaljnja posebna opozorila, 
previdnostni ukrepi in opombe so navedeni ob zadevnem navodilu v priročniku. 

Opozorilo vas opozarja na nevarnost poškodb. 
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 OPOZORILO 

• Če opazite kakršne koli nepojasnjene spremembe v delovanju naprave oziroma če iz 
naprave prihaja nenavaden ali rezek zvok, če vam naprava ali napajalnik pade na tla ali 
če z njima neustrezno ravnate, napravo takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na 
svojega ponudnika zdravstvenih storitev. 

• Za bolnike, ki so odvisni od ventilatorja, imejte vselej pripravljeno dodatno napravo za 
predihavanje, npr. podporni ventilator, ročni dihalni balon ali podoben pripomoček. Če 
tega ne upoštevate, lahko to vodi v poškodbe ali smrt bolnika. 

• Naprava Astral je medicinski pripomoček, ki je omejen na uporabo samo s strani 
kvalificiranih in usposobljenih oseb pod nadzorom zdravnika. Klinični nadzor je 
potreben v okoljih enot za kritično nego/intenzivno nego. 

• Bolnike, ki so odvisni od ventilatorja, mora stalno spremljati kvalificirano osebje ali 
ustrezno usposobljeni negovalci. Osebje in negovalci morajo biti usposobljeni tako, da 
v primeru alarma ali okvare ventilatorja izvedejo ustrezne korektivne ukrepe. 

• Notranji akumulator ni namenjen uporabi kot primarni vir napajanja. Lahko se 
uporablja samo, ko drugi viri niso na voljo ali po potrebi kratek čas; na primer pri 
zamenjavi virov napajanja. 

• Naprave Astral ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, 
senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi brez ustreznega nadzora s strani osebe, ki je 
odgovorna za varnost bolnika. 

• Naprave Astral ne smejo uporabljati bolniki, ne da bi bili predhodno ustrezno 
seznanjeni z uporabo naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost. 

• Naprave Astral ni dovoljeno uporabljati v bližini naprave za magnetnoresonančno 
slikanje ali naprave za diatermijo. 

• Po vsakršni spremembi nastavitev predihavanja ali alarmov, spremembi konfiguracije 
dihalnega sistema ali spremembi sočasnega zdravljenja (npr. nebulizacije, pretoka 
kisika) je treba preveriti učinkovitost predihavanja in alarmov. 

• Naprava Astral in enota za izmenično napajanje se lahko med delovanjem segrejeta. V 
izogib poškodbam kože preprečite dolgotrajnejši stik bolnika z napravo Astral ali enoto 
za izmenično napajanje. 

• Naprava lahko zagotavlja predihavanje, običajno povezano z bolniki, odvisnimi od 
ventilatorja, in bolniki, ki niso odvisni od ventilatorja. Način predihavanja, vrsta 
dihalnega sistema in strategije alarma je treba izbrati po klinični oceni potreb vsakega 
bolnika. 

• Naprave ne smete uporabljati na višini nad 3000 m ali izven temperaturnega območja 
0–40 °C (32–104 °F). Uporaba naprave izven teh pogojev lahko vpliva na delovanje 
naprave, kar lahko povzroči poškodbo ali smrt bolnika. 
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Previdnostni ukrep opisuje posebne ukrepe za varno in učinkovito uporabo naprave. 

 POZOR 

• Popravila in servisiranje naprave naj izvaja samo pooblaščeni predstavnik servisne 
službe ResMed. 

• Temperatura pretoka zraka za dihanje, ki ga ustvarja naprava, je lahko za 6 ºC višja od 
temperature sobe. Če je temperatura v sobi višja od 35 ºC, je potrebna previdnost. 

• Naprave ne izpostavljajte prekomerni sili, ne spuščajte je iz rok ali je ne tresite. 

• Prašna okolja lahko vplivajo na delovanje naprave. 

• Na napravi Astral lahko pride do motenj v bližini elektronskega nadzora izdelkov 
(EAS). Naprava Astral naj bo nameščena vsaj 20 cm od EAS. 

 

 
 

Opomba vas opozarja na posebne funkcije naprave. 

Opombe: 
 

• če napravo Astral uporabljate za dolgotrajno invazivno predihavanje na domu, morate 
ustrezno upoštevati zadevne smernice glede uporabe, kot so Smernice za klinično 
obravnavo pri dolgotrajnem invazivnem mehanskem predihavanju na domu AARC – 
revidirano in posodobljeno leta 2007 (www.rcjournal.com/cpgs/pdf/08.07.1056.pdf). 

 

• Za pomoč in poročanje težav, povezanih z napravo Astral, se obrnite na svojega ponudnika 
zdravstvenih storitev ali pooblaščenega predstavnika družbe ResMed. 
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Sistem Astral 
Sistem naprave Astral sestavljajo številni sestavni deli, in sicer: 

• Naprava Astral, opremljena s: 

- hipoalergenskim filtrom za vhodni zrak 

- notranjim akumulatorjem 

• zunanjo napajalno enoto (PSU) 

• kablom za izmenično napajanje 

• torbo za prenosno uporabo Astral 

• prilagodilnikom za enocevni sistem 

• prilagodilnikom za enocevni sistem s puščanjem 

• prilagodilnikom za dvocevni sistem (Astral 150) 

• USB-ključem ResMed 

• priročnikom za uporabo Astral 

• zgoščenko s priročnikom za klinično uporabo Astral. 

Za napravo Astral so na voljo tudi dodatki: 

• oddaljeni alarm II 

• zunanji akumulator Astral 

• napajalna enota II ResMed (RPS II) 

• torba za prenosno uporabo Astral 

• torbo za prenosno uporabo SlimFit Astral 

• stojalo za domačo uporabo ResMed 

• namizno stojalo Astral 

• pulzni oksimeter 

• nebulator Aerogen® 

• priključni modul ResMed (RCM) 

• bolnišnični priključni modul ResMed (RCMH) 

Opomba: nekateri dodatki morda niso na voljo v vseh regijah. 

Za celotni seznam dodatkov glejte priročnik za dodatke za predihavanje na spletnem mestu 
www.resmed.com na strani za izdelke. Če nimate na voljo spletne povezave, se obrnite na 
predstavnika družbe ResMed. 
 

 OPOZORILO 

Pred uporabo katerega koli dodatka vselej preberite ustrezni priročnik za uporabo. 
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Naprava Astral 
Na naslednjih slikah so opisani sestavni deli naprave Astral. 

 

 

 Opis 

1 Priključek za prilagodilnik 
Omogoča namestitev prilagodilnika za enocevni sistem, prilagodilnika za enocevni sistem s puščanjem ali 
prilagodilnika za dvocevni sistem (samo za napravo Astral 150). 

2 Ročaj 

3 Priključek za vdihani zrak (do bolnika) 
Zagotavlja odprtino za dovajanje zraka pod tlakom do bolnika skozi dihalni sistem. Vključuje tipalo za 
spremljanje deleža kisika FiO2 v napravi Astral 150. Tipalo za spremljanje deleža kisika FiO2 v napravi Astral 100 
je neobvezen dodatek. 

4 Ethernetni priključek (samo za servisiranje) 

5 USB-priključek (za prenos podatkov v programsko opremo ResScan in priključitev odobrenih dodatkov) 
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 Opis 

6 Mini USB-priključek (za priključitev na RCM ali RCMH) 

7 Vhod za enosmerno napajanje 

8 Gumb za vklop/izklop naprave 

9 Priključek tipala za spremljanje vrednosti SpO2 

10 5-žilni priključek za oddaljeni alarm 

11 Vhod za dovod kisika pri nizkem pretoku (do 30 l/min) 

12 Vhod za zrak (opremljen s hipoalergenskim filtrom) 
 

Vmesnik naprave Astral 
Vmesnik naprave Astral vključuje več različnih funkcij, ki so opisane na naslednji sliki. 

 

 Opis 

1 Zaslon na dotik 

2 Indikatorji vira napajanja 
 Izmenično (omrežno napajanje) 

 Enosmerno (prek zunanjega akumulatorja ali dodatnega prilagodilnika za 
avtomobil ali RPSII) 

 Notranji akumulator 
 

3 Indikator vklopa/izklopa predihavanja 

 
Naprava je v pripravljenosti 

Sveti zeleno, ko je naprava vklopljena, vendar ni v stanju predihavanja. 
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 Opis 

 
Naprava je v stanju predihavanja 

Utripa modro, ko je naprava v stanju predihavanja, LED-dioda za predihavanje pa je 
nastavljena na možnost »ON« (vklop). V nasprotnem primeru je nastavljena na 
možnost »OFF« (izklop). 

 

4 Gumb za utišanje/ponastavitev alarma 

Zasveti, ko se sproži alarm, in utripa, ko je zvok utišan. 

5 Vrstica za alarm 

 Utripa rdeče Alarm visoke prednosti 

 Utripa rumeno Alarm srednje prednosti 

 Sveti rumeno Alarm nizke prednosti 
 

 
 

Zaslon na dotik 
Glavni način interakcije z napravo Astral poteka prek zaslona na dotik. Prikaz na zaslonu na dotik 
se spreminja glede na izvajano funkcijo. 

 
 

 
 

 Opis 

1 Gumb za dostop do kliničnega načina 

 
 Zaklenjen Odklenjen 

 

2 Gumb za ročno sprožanje diha 

 Prikazan samo, če je omogočen 

3 Vrstica z informacijami 
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 Opis 

4 Indikator notranjega akumulatorja 

 

   

5 Gumb za zaklep zaslona na dotik 

6 Menijska vrstica 

7 Spodnja vrstica 

8 Gumb za vklop/izklop predihavanja 

9 Glavni zaslon 

10 Podmeniji 

11 Vrstica za tlak 
 
 

Vrstica z informacijami 
Vrstica z informacijami je prikazana na vrhu zaslona na dotik. V vrstici z informacijami je 
prikazano delovno stanje naprave, vključno z vrsto bolnika, trenutno konfiguracijo dihalnega 
sistema, programi, sporočili z informacijami, stanjem predihavanja, alarmi in stanjem napajanja. 

 

 Opis 

 
Vrsta bolnika – odrasli 

 
Vrsta bolnika – pediatrični 

 
Tip dihalnega sistema – enocevni z namernim puščanjem 

 
Tip dihalnega sistema – enocevni z odprtino za izdihan zrak 

 
Tip dihalnega sistema – dvocevni 

 
Tip dihalnega sistema – skozi ustnik 

P1:DAY 

(A)CV 

Številka in ime programa 

Način predihavanja 

 
Hkrati je prisotnih več aktivnih alarmov. Na vrhu je prikazan alarm najvišje prednosti. 
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 Opis 

Okno za 
sporočila 

V njem so prikazani alarmi ali informacije. Zgornja slika prikazuje delovanje naprave v načinu 
pripravljenosti. (Prikaže se, ko je naprava vklopljena, vendar ne deluje v načinu za predihavanje.) Datum in 
čas sta prikazana, ko je naprava v načinu za predihavanje in ni prisotnih aktivnih alarmov. 

Sporočila z informacijami so prikazana v modri barvi. Če je nastavitev zvoka za opozorila na napravi 
nastavljena na možnost »On« (vklop), vas o prisotnosti novega sporočila z informacijami opozori en pisk. 

Menijska vrstica 
Iz menijske vrstice lahko dostopate do štirih glavnih menijev naprave Astral. 

 
Meni za nadzor 

Podatke o bolnikih, vključno s tlakom, pretokom, puščanjem, dihalnim volumnom, sinhronizacijo in 
oksimetrijo, pregledujte v realnem času v valovni obliki ali obliki zapisa za spremljanje. 

 
Meni za nastavitve 

Omogoča konfiguracijo ter pregledovanje nastavitev predihavanja in naprave; ter uvoz/izvoz podatkov. 

 
Meni za alarme 

Omogoča konfiguracijo in pregledovanje alarmov, vključno z njihovo glasnostjo. 

 Meni za povzetek informacij 

Omogoča pregledovanje statistike o predihavanju, števila ur uporabe, dogodkov, opomnikov in 
informacij o napravi. 
 

 

Spodnja vrstica 
Spodnja vrstica se spreminja glede na delovanje naprave. 

V njej so lahko prikazani gumbi za zaustavitev (»Stop«) ali zagon (»Start«) predihavanja in 
uporabo (»Apply«) ali preklic (»Cancel«) funkcij. Omogoča tudi prikaz odčitanih vrednosti v 
realnem času. 
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Glavni zaslon 
Na glavnem zaslonu so prikazani spremljani podatki, predihavanje in kontrolniki naprave. Do 
posamezne funkcije lahko dostopate prek različnih menijev in zavihkov. 
 

Vrstica za tlak 
V vrstici za tlak so med predihavanjem z napravo Astral v realnem času prikazani podatki 
predihavanja. 

Tlak bolnika je prikazan v obliki stolpčnega grafikona. Najvišji tlak pri vdihu je prikazan kot 
številčna vrednost in vodni žig. Spontano sprožanje vdiha in prehod na izdih nakazujeta simbola 

 in  . 

Na spodnjem primeru je prikazana vrstica za tlak med spontanim dihanjem bolnika. 

 

 Opis 

1 Vrednost najvišjega tlaka pri vdihu (PIP) 

2  Označevalo diha s spontanim prehodom na izdih – označuje dih, v katerem 
prehod na izdih sproži bolnik 

3 Označevalo najvišjega tlaka pri vdihu 

4 Trenutni tlak 

5 Nastavitev tlaka na koncu izdiha (PEEP) 

6  Označevalo diha s spontanim sproženjem vdiha – označuje dih, v katerem bolnik 
sproži vdih 
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Vrstica z nastavitvami 
Vrstica z nastavitvami se bo prikazala na desni strani zaslona na dotik, ko je bila za nastavitev 
izbrana nastavitev za predihavanje ali alarm. Vrstica z nastavitvami omogoča prilagajanje 
nastavitev s pomočjo puščic za premikanje gor/dol ali gumbov za najnižjo in najvišjo vrednost. 
Spodnji primer prikazuje vrstico z nastavitvami, ko je treba prilagoditi nastavitev. 

 

 Opis 

1 Gumb za najvišjo vrednost – nastavi nastavitev na najvišjo vrednost 

2 Puščica za premikanje gor – poviša nastavitev za en korak 

3 Puščica za premikanje dol – zmanjša nastavitev za en korak 

4 Gumb za najnižjo vrednost – nastavi nastavitev na najnižjo vrednost 
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Dihalni sistemi in vmesniki za uporabnika 
Za uporabo z napravo Astral so na voljo naslednji dihalni sistemi: 

• enocevni dihalni sistem z namernim puščanjem (zagotavlja oceno pretoka bolnika in 
izdihanega dihalnega volumna s kompenzacijo puščanja), 

• enocevni dihalni sistem z odprtino za izdih, 

• dvocevni dihalni sistem (izdihani plin se za namen spremljanja vrne v napravo) (samo za 
napravo Astral 150), 

• dihalni sistem z ustnikom (sistem samo s cevjo za uporabo ustnikov kot vmesnikov). 

Naprava Astral je združljiva z naslednjimi vmesniki za bolnika za invazivno in neinvazivno 
predihavanje: 

Invazivno 

• endotrahealne kanile 

• trahealne kanile 
 

Neinvazivno 

• ventilirane in neventilirane maske 

• ustnik 

 OPOZORILO 

Na meritev volumna izdihanega plina bolnika lahko vpliva puščanje. 
 

 
 

Dodatki za dihalne sisteme za bolnika 
Za uporabo z napravo Astral so na voljo naslednji dodatki za dihalne sisteme za bolnika: 

• vlažilnik, 

• izmenjevalnik toplote in vlage (HME), 

• antibakterijski filter. 

Za informacije o nameščanju in uporabi dodatkov za dihalni sistem bolnikaglejte poglavje 
Nameščanje dodatkov za dihalni sistem bolnika (glejte stran 56). 
 

Dodatki za napajanje 

 OPOZORILO 

• Napravo Astral je dovoljeno uporabljati samo skupaj z dodatki, ki jih priporoči družba 
ResMed. Priključitev dodatkov drugih znamk lahko vodi v poškodbe bolnika ali okvare 
naprave. 

• Priključitev naprave Astral na akumulator invalidskega vozička, ki ga poganja 
akumulator, lahko vpliva na delovanje naprave in lahko škoduje bolniku. 
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Napravo Astral lahko priključite z vrsto dodatkov, npr.: 

• zunanjim akumulatorjem Astral, 

• Napajalna enota ResMed Power Station II 

• prilagodilnikom za enosmerno napajanje ResMed, 

• priključkom za oddaljeni alarm ResMed II, 

• pulznim oksimetrom. 
 

Napajanje 
Poleg notranjega akumulatorja in virov omrežnega napajanja lahko napravo Astral napajate prek 
naslednjih virov: 

• zunanji akumulator Astral 

• Napajalna enota ResMed Power Station II 

• prilagodilnik za enosmerno napajanje 
 

Zunanji akumulator Astral 
Zunanji akumulator Astral je posebej zasnovan za uporabo z ventilatorji serije Astral. 
Ventilatorjem Astral zagotavlja 8 ur napajanja, ko omrežno napajanje ni na voljo za običajno 
uporabo. 
 

Napajalna enota ResMed Power Station II (RPSII) 
RPSII je zunanji litij-ionski akumulator, ki omogoča napajanje, ko omrežno napajanje ni na voljo. 
 

Oddaljeni alarm II 
Enota za oddaljeni alarm II se napaja sama (preko akumulatorja) in je z napravo Astral povezana 
preko kabla. Po potrebi lahko sekundarno enoto za oddaljeni alarm povežete s prvo enoto za 
oddaljeni alarm. To omogoča namestitev enot za oddaljeni alarm na dveh ločenih mestih. Enoto 
za oddaljeni alarm II je mogoče povezati tudi z bolnišničnim sistemom za upravljanje alarmov. Za 
več informacij glejte Priročnik za uporabo enote za oddalji alarm II. 
 

Pulzni oksimeter 
Če na napravo Astral priključite pulzni oksimeter, lahko odčitane vrednosti SpO2 in srčni utrip 
pregledujete v meniju za spremljanje (»Monitoring«). Za več informacij glejte poglavje 
Priključitev pulznega oksimetra (glejte stran 63). 
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Izbirni dodatki 
Naprava Astral se lahko uporablja z vrsto dodatkov, npr.: 

• torba za prenosno uporabo Astral 

• torbo za prenosno uporabo SlimFit Astral, 

• stojalom za domačo uporabo ResMed, 

• namiznim stojalom Astral, 

• nebulatorjem Aerogen®, 

• priključnim modulom ResMed (RCM), 

• bolnišničnim priključnim modulom ResMed (RCMH). 

Opomba: nekateri dodatki morda niso na voljo v vseh regijah. 
 

Torba za prenosno uporabo naprave Astral 
Torba za prenosno uporabo naprave Astral zagotavlja dodatno zaščito naprave Astral in bolnikom 
omogoča preprost prenos naprave med predihavanjem. Torbo lahko nosite v roki, na hrbtu ali jo 
namestite na invalidski voziček. 

V torbi je prostor za napravo Astral, dodatni akumulatorski sklop in napajalno enoto naprave 
Astral. 
 

Torba za prenosno uporabo SlimFit Astral 
Torba za prenosno uporabo SlimFit Astral je tanka in lahka torba, ki omogoča samostojno, 
mobilno uporabo naprave Astral. Torbo lahko nosite v roki, na hrbtu ali jo namestite na invalidski 
voziček. 

V torbi je prostor za napravo Astral, ima pa tudi dodatno snemljivo torbico za shranjevanje 
zunanjega akumulatorja ali zunanje napajalne enote. 
 

Stojalo za domačo uporabo ResMed 
Stojalo za domačo uporabo ResMed je zasnovano za shranjevanje in prevoz združljivih 
ventilatorjev in dodatkov ResMed med mestom predihavanja v bolnišnici in na oddelku z 
omejenim nadzorom. Za več informacij glejte Priročnik za uporabo stojala za domačo uporabo. 
 

Namizno stojalo Astral 
Namizno stojalo Astral zagotavlja ergonomsko in priročno rešitev za nameščanje naprave Astral 
na nočno omarico. Za priročno upravljanje s strani negovalca in bolnika je naprava Astral na 
stojalu nameščena pod kotom. Na stojalu sta naprava Astral in tudi zunanji vir napajanja. 
 

Nebulator Aerogen® 
Po potrebi lahko z napravo Astral uporabite nebulator. Družba ResMed priporoča nebulator 
Aerogen®. Za več informacij glejte poglavje Nameščanje nebulatorja (glejte stran 61). 
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Priključni modul ResMed (RCM) 
Modul RCM omogoča mobilno povezavo med združljivim ventilatorjem ResMed in sistemom 
ResMed AirView™. Za več informacij glejte Priročnik za uporabo priključnega modula RCM. 
 

Bolnišnični priključni modul ResMed (RCMH) 
Modul RCMH omogoča povezavo med združljivim ventilatorjem ResMed in bolnišničnim 
sistemom elektronske zdravstvene evidence (EMR). Za več informacij glejte Priročnik za 
uporabo priključnega modula RCMH. 
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Uporaba naprave Astral 

 OPOZORILO 

Prepričajte se, da je območje okoli naprave suho in čisto ter da ni prisotne posteljnine, 
oblačil ali drugih predmetov, ki bi lahko ovirali vhod za zrak. Zamašene odprtine za 
prezračevanje lahko vodijo v pregrevanje naprave. Zamašeni vhodi za zrak lahko vodijo v 
poškodbe bolnika. 
 

 

 POZOR 

• Za preprečevanje morebitnih poškodb ventilatorja ga vselej pritrdite na stojalo ali 
namestite na ravno in stabilno površino. Pri prenosu se prepričajte, da je naprava 
Astral v torbi za prenosno uporabo. 

• Če napravo uporabljate zunaj, zagotovite, da je zaščitena pred vodo. 
 

 
 

Priključitev v omrežno napajanje 
Povezava omrežnega napajanja: 

1. Vtič za enosmerno napajanje priložene zunanje napajalne enote ResMed vključite v hrbtno 
stran naprave Astral. 

2. Napajalni vtič povežite z napajalno enoto ResMed. 

3. Prosti del napajalnega vtiča vključite v napajalno vtičnico. 

Za več informacij o napajanju naprave Astral glejte poglavje Napajanje (glejte stran 67). 
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Vklop naprave 
Za napajanje naprave Astral preprosto pritisnite zelen gumb za vklop/izklop na njeni hrbtni strani. 
Naprava izvede preverjanje sistema, kot je prikazano na glavnem zaslonu. 

Ko je preverjanje sistema končano, se prikažeta domači zaslon za bolnika in aktivni program. 
 

Naprava Astral ima tovarniško prednastavljen en aktivni program. 

Če je na domačem zaslonu za bolnika prikazan več kot en program, bo aktivni program osvetljen 
oranžno. Za več informacij glejte poglavje Programi (glejte stran 29). 
 

Opomba: ob začetku predihavanja se uporabijo nastavitve, ki so konfigurirane v aktivnem 
programu. 
 

 
 

Izklop naprave 
Napravo Astral je mogoče izklopiti šele, ko je predihavanje prekinjeno. 

Izključitev izmeničnega napajanja še ne pomeni, da se bo naprava izklopila. Napajanje naprave 
se bo nadaljevalo prek notranjega akumulatorja. 

Napravo morate izklopiti ročno, izklopiti pa jo morate še pred dolgotrajnejšo izključitvijo iz 
izmeničnega napajanja. Če tega ne storite, lahko to vodi v popolno izpraznitev akumulatorja in 
aktivacijo alarmov. 

Za izključitev naprave pritisnite zeleni gumb za vklop/izklop na njeni hrbtni strani in sledite 
zaslonskim pozivom. Če se želite prepričati, da je naprava povsem izključena, tapnite zaslon. 

Opomba: medtem ko je naprava priključena v zunanje omrežno napajanje, se notranji 
akumulator polni. 
 

Vstop v klinični način 

Zaklenjena ključavnica  označuje, da je naprava v načinu bolnika. Za dostop do kliničnih 
funkcij, kot je pomočnik za nastavitev (»Setup Assistant«) in konfiguracije programa, vstopite v 
klinični način. 

Do kliničnega načina lahko dostopate s katerega koli zaslona, ne glede na to, ali je naprava 
Astral v stanju predihavanja ali ne. 
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Vstop v klinični način: 

1. Na domačem zaslonu za bolnika pritisnite in za tri sekunde pridržite tipko  ter jo nato 
sprostite. 

2. Izbirajte med možnostma: 

20 minutes – naprava po 20 minutah neuporabe preklopi v način za bolnika ali 

Unlimited – naprava ostane odklenjena, dokler je ne izključite ali ročno zaklenete. 

 

 POZOR 

Možnost »Unlimited« (neomejeno) izberite samo, če bo napravo ves čas nadzorovala 
kvalificirana in ustrezno usposobljena oseba, ki upošteva navodila zdravnika. Ko klinični 
dostop ni več potreben, zapustite klinični način in se vrnite v način bolnika. 
 

 
Ključavnica je odklenjena in prikaže se zaslon za glavne nastavitve. 

 

Za izhod iz kliničnega načina: 

1. Pritisnite . Prikaže se zaslon za izhod iz kliničnega načina. 

2. Pritisnite ukaz Confirm (potrdi). Ključavnica je zaklenjena in prikaže se zaslon za bolnika. 

Opomba: če v sedmih sekundah ne izberete nastavitve, se naprava vrne na prejšnji zaslon. 
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Uporaba pomočnika za nastavitve (»Setup Assistant«) 
Za hitro nastavitev naprave Astral in začetek predihavanja uporabite pomočnika za nastavitev. 

Pomočnik za nastavitev vas vodi skozi postopek nastavitve naprave za novega bolnika.  Pozove 
vas, da sestavite sestavne dele, in avtomatizira preizkušanje dihalnega sistema. Za natančna 
navodila o sestavljanju dihalnih sistemov za bolnike ter drugih sestavnih delov in dodatkov glejte 
poglavje Sestavljanje dihalnih sistemov za bolnike. (glejte stran 42) 

Pomočnik za nastavitev lahko uporabite samo, ko je naprava Astral v kliničnem načinu. 

Opomba: pri uporabi pomočnika za nastavitve bodo trenutne nastavitve aktivnega programa 
izbrisane. 
 

Uporaba pomočnika za nastavitev (»Setup Assistant«): 

1. Vstopite v klinični način. 

2. V glavnem meniju pritisnite gumb za nastavitve . Prikaže se meni za nastavitve (»Setup«). 

3. Izberite možnost Setup Assistant (pomočnik za nastavitve) in pritisnite Start (zagon). 

 
4. Prikaže se sporočilo z opozorilom. Izberite ukaz Continue (nadaljuj). 
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5. Izberite vrsto bolnika. S tem boste samodejno konfigurirali privzete razpone za alarme in 
nastavitve. 

 
6. Prikaže se zaslon za izbiro vrste dihalnega sistema (»Select Circuit«). Izberite vrsto dihalnega 

sistema, ki ga želite povezati z napravo. 

 
7. Prikaže se zaslon za merjenje upornosti cevi (»Learn Circuit«). Pritisnite možnost »Start« 

(zagon). 

 
8. Za namestitev dihalnega sistema sledite pozivom in ga po namestitvi preizkusite. Za 

natančna navodila za namestitev dihalnega sistema glejte poglavje Sestavljanje dihalnih 
sistemov za bolnike (glejte stran 42). 
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Po koncu izvajanja postopka za merjenje upornosti cevi (»Learn Circuit«) boste prejeli poziv 
za izbiro potrebne vrste vmesnika. Izbira vrste vmesnika se uporablja za določitev, ali se 
lahko alarm prekinitve dihalnega sistema izklopi, poleg tega pa nastavi predlagano nastavitev 
za alarm prekinitve dihalnega sistema. 

 
Opomba: Če gre za enocevni sistem s puščanjem in je za vmesnik za bolnika izbrana 
maska, se bo prikazal zaslon Izbira tipa maske. 

9. Izberite želeni način predihavanja. 

 
Prikažejo se privzete nastavitve načina. 

 
10. Nastavitve in alarme preverite ter po potrebi prilagodite njihove nastavitve. 

Za več informacij o prilagajanju nastavitvenih parametrov in nastavitev alarmov glejte poglavji 
Prilagajanje nastavitev za bolnika (glejte stran 33) in Prilagajanje nastavitev alarmov (glejte 
stran 124). 

11. Pritisnite  za začetek predihavanja. 
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Funkcija izboljšanega dostopa 
Naprava Astral ponuja funkcijo izboljšanega dostopa (način »Big buttons« (veliki gumbi)) za 
zagotovitev enostavnejše uporabe in dostopnosti zagona in zaustavitve predihavanja ter utišanja 
alarmov. 

Način »Big buttons« (veliki gumbi) se lahko vklopi in izklopi tako v kliničnem načinu kot v načinu 
bolnika. 

 OPOZORILO 

Za preprečevanje nenamernega utišanja ali ponastavitve ne pustite bolnika v stiku z 
zaslonom naprave. 
 

 
 

Omogočanje načina »Big buttons« (veliki gumbi): 

1. V glavnem meniju pritisnite gumb za nastavitve . Prikaže se meni za nastavitve (»Setup«). 

2. Izberite zavihek Patient Access (dostop bolnika) v meniju Device Config. (konfiguracija 
naprave). 

 
3. Drsnik ob »Big buttons« prestavite na On (vklop). 
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Funkcija izboljšanega dostopa je sedaj omogočena. 

 
Ko je funkcija omogočena, je možno preklapljati med načinom »Big buttons« (veliki gumbi) in 
standardnim načinom. Preprosto izberite gumb Domov, ki se nahaja v levem kotu spodnje 
vrstice. 

Zaslon se bo vrnil na pogled s standardno velikostjo gumbov in ikono Domov bo nadomestila 

ikona velikih gumbov . 

Če se želite vrniti v način »Big buttons« (veliki gumbi), preprosto izberite ikono velikih gumbov v 
spodnji vrstici. 

 
Opomba: Ko je omogočena funkcija izboljšanega dostopa, se bo zaslon vrnil v način »Big 
buttons« (veliki gumbi), ko se bo zaslon zaklenil (po dveh minutah nedejavnosti). 
 

Začetek in prekinitev predihavanja 

 OPOZORILO 

Pred začetkom predihavanja vselej zagotovite, da so vrednosti za predihavanje in 
nastavitve za alarme ustrezne. 
 

 
 

Opomba: ob prvi uporabi naprave vam družba ResMed priporoča, da pred začetkom 
predihavanja izvedete preizkus funkcij. Glejte poglavje Prva uporaba naprave Astral (glejte stran 
76). 
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Za začetek predihavanja: 

1. Pritisnite zeleni gumb za vklop/izklop na hrbtni strani naprave (če napajanje še ni vključeno). 

2. Pritisnite . Predihavanje se s tem začne. 

3. Po potrebi dovajajte dodatni kisik. 
 

Za prekinitev predihavanja: 

Predihavanje lahko kadar koli prekinete s katerega koli zaslona. 

1. Če je zagotovljen dovod kisika, ga prekinite. 

2. Pritisnite in pridržite gumb . 

3. Ob pozivu gumb  sprostite. 

4. Pritisnite ukaz Confirm (potrdi). Predihavanje se s tem prekine. 
 

Odklepanje in zaklepanje zaslona na dotik 
Zaslon na dotik lahko kadar koli odklenete v načinu za bolnika in kliničnem načinu. 

Za ročno zaklepanje zaslona na dotik v vrstici za informacije pritisnite . Ko zaklenete zaslon 
na dotik, se tipka obarva oranžno. 

Odklepanje zaslona na dotik 

Tapnite kjer koli na zaslonu in sledite pozivom na njem. 
 

Uporaba menijev 
Za napravo Astral so na voljo štirje meniji, do katerih lahko dostopate v menijski vrstici. Vsak 
meni je nadalje razdeljen na različne podmenije. 
 

V tem poglavju so predstavljeni meniji in njihova zgradba. Za informacije o prilagajanju in 
konfiguraciji funkcij glejte poglavje Uporaba naprave Astral (glejte stran 17). 

 Meni za nadzor 
»Waveforms« (valovne krivulje)  

»Monitoring« (spremljanje)  

»Trends« (trendi).  

 Nastavitev 
»Programs« (programi)*  

»Setup Assistant« (pomočnik za 
nastavitve)* 

 

»Circuit« (dihalni sistem)  

»Settings« (nastavitve) »Main Settings« (glavne nastavitve) 
»Manual Breath« (ročno sproženi dih) 
»Sigh breath« (globoki dih) 

USB »Patient Data« (podatki o bolniku) 
»Settings« (nastavitve) 
»Upgrade« (nadgradnja) 
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»Device Config.« (konfig. naprave) »Device« (naprava) 
»Date / Time« (datum/čas) 
»Units« (enote) 
»Patient access« (dostop bolnika) 

 Alarmi 
»Alarms 1 & 2« (alarmi 1 in 2) »Tidal Volume (Vt)« (dihalni volumen (Vt)) 

»Minute ventilation« (minutna ventilacija) 
»Respiratory rate« (frekvenca dihanja)  
»Pressure« (tlak) 
»Low PEEP« (nizek PEEP) 
»Ventilation stopped« (prekinitev 
predihavanja) 
»Leak« (puščanje) 
»Non-vented Mask (NV Mask) / 
Rebreathing« (neventilirana 
maska/vdihavanje že izdihanega zraka) 

 »Alarm 3« (alarm 3) FiO2 
SpO2 
»Pulse« (srčni utrip) 

 »Apnoea Response« (odziv na apnejo) »Apnoea Response« (odziv na apnejo) 
»Apnoea Detection« (zaznavanje apneje) 

 »Alarm Volume« (glasnost alarma) »Alarm Level« (raven alarma) 
»Alarm Minimum Volume« (najnižja glasnost 
alarmov) 
»Alarm Test« (preizkus alarmov) 

 »Disconnection Alarm« (alarm prekinitve 
dihalnega sistema) 

»Disconnection Alarm« (alarm prekinitve 
dihalnega sistema) 

 Informacije »Events« (dogodki) »Alarms« (alarmi) 
»Settings« (nastavitve) 
»System« (sistem) 
»Delete« (brisanje) 

»Device« (naprava) »Basic« (osnovno) 
»Advanced« (napredno) 

»Battery« (akumulator) »Charge« (napolnjenost) 
»Maintenance« (vzdrževanje) 

* Na voljo samo v kliničnem načinu. 
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Meni za nadzor  
V meniju za nadzor (»Monitors«) lahko pregledujete podatke predihavanja v realnem času. Meni 
vključuje tri podmenije: 

• »Waveforms« (valovne krivulje) 

• »Monitoring« (spremljanje) 

• »Trends« (trendi). 

 

 
 

 

Meni za nastavitve  
Meni za nastavitve (»Setup«) je razdeljen na šest različnih podmenijev: 

• »Programs« (programi) – za konfiguracijo programov predihavanja, 

• »Setup Assistant« (pomočnik za nastavitve) – vodi vas skozi nastavitev naprave, 

• »Circuit« (dihalni sistem) – za nastavitev dihalnega sistema, 

• »Settings« (nastavitve) – za spreminjanje načina za predihavanje in povezanih nastavitev, 

• USB – za shranjevanje bolnikovih podatkov in nastavitev uvoza/izvoza, 

• »Device config.« (konfiguracija naprave) – za spreminjanje konfiguracije naprave. 
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Meni za alarme  
Za pregled/posodobitev posameznih mejnih vrednosti za sprožanje posameznih alarmov 
prikažite meni za alarme (»Alarms«). Med zgornjo in spodnjo mejno vrednostjo so prikazane 
vrednosti v realnem času. Možnosti za prilagoditve se spreminjajo glede na konfiguracijo 
dihalnega sistema. 

 
 

Meni za informacije  

Meni za informacije (»Information«) sestavljajo trije podmeniji: 

• »Events« (dogodki) – prikazani so vsi zabeleženi pretekli dogodki. Omogoča vam tudi 
pregledovanje razčlenitev specifičnih alarmov, nastavitev ali sistemskih dogodkov; 

• »Device« (naprava) – prikazane so informacije o uporabljeni napravi, npr. številka modela in 
serijska številka, različica programske opreme in čas od zadnjega servisiranja. 

• »Battery« (akumulator) – prikazane so informacije o stanju notranjega in zunanjega 
akumulatorja med priklopom, vključno s skupno napolnjenostjo akumulatorja. 
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Programi 

 OPOZORILO 

Za vsak omogočen program je treba preveriti varnost in učinkovitost nastavitev 
predihavanja ter alarmov. 
 

Uporaba programov 
Naprava Astral ima tovarniško prednastavljen en aktivni program. Omogočite lahko dodatne 
programe. Za napravo Astral 100 sta na voljo največ dva programa. Za napravo Astral 150 so na 
voljo največ štirje programi. 

Programi omogočajo različne nastavitve dihalnih sistemov, predihavanja in alarmov. Programi 
bolniku omogočajo priročen dostop do različnih konfiguracij naprave, ki ustrezajo njihovim 
potrebam, npr. uporabi med spanjem, uporabi podnevi in uporabi med razgibavanjem ali 
fizioterapijo. Na voljo je seznam možnosti, ki omogoča, da vsak program ustrezno poimenujete. 
Po konfiguraciji lahko med programi izbirate na domačem zaslonu za bolnika. 

Ob konfiguraciji vsakega novega programa priključite ustrezni dihalni sistem in izvedite 
postopek merjenja upornosti cevi (»Learn Circuit«). 

Omogočanje/onemogočanje dodatnih programov: 

1. Vstopite v klinični način. 

2. V glavnem meniju za nastavitve izberite razdelek Programs (programi). 

3. Dodatne programe omogočite tako, da pritisnete drsnik. 

Opomba: trenutno aktivni program je osvetljen oranžno in ga ni mogoče onemogočiti. 

Na spodnjem zaslonu je program P1: (A)CV je trenutno aktivni program. Program P2 je 
omogočen in prikazuje tovarniško prednastavljeni način. 

 
4. Preimenujte program, tako da pritisnete gumb »Rename« (preimenuj). 

V oknu »Rename« (preimenuj) lahko iz navedenega seznama izberete ime za trenutni aktivni 
program. Na spodnjem zaslonu je osvetljeno izbrano ime »DAY« (dan). 
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Opomba: izbrano ime lahko odstranite, tako da pritisnete gumb za brisanje . 

 
5. Ko je izbrano ime programa, se le-to prikaže na oznaki programa in v vrstici z informacijami, 

ko je ta program aktiven. 

 
 

Za spreminjanje programa: 

1. Izberite program P2: (A)CV. Zdaj aktivni program postane program P2. 

 
2. Izberitein zaženite pomočnika za nastavitev (»Setupassistant«). Glejte poglavje Uporaba 

pomočnika za nastavitev (glejte stran 19) 
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Po koncu uporabe pomočnika za nastavitev se program P2 konfigurira z nastavitvami, ki ste 
jih izbrali, in je pripravljen na začetek predihavanja. Na spodnjem primeru je bil za program 
P2 način A(CV) spremenjen v način P(A)CV. 

 
Opomba: vsak program ima lastno konfiguracijo dihalnega sistema. Pri preklapljanju med 
programi se prepričajte, da uporabljate ustrezen dihalni sistem, ki je »pomnjen« za zadevni 
program. 
 

Nastavitev novega programa 
Prilagajate lahko samo nastavitve trenutno aktivnega programa. Za spreminjanje nastavitev 
drugih programov morate program najprej aktivirati. 

Nastavitve za bolnika lahko prilagajate, ko je naprava v načinu za predihavanje ali načinu 
pripravljenosti. 

 OPOZORILO 

Ob vsaki nastavitvi novega programa preverite in prilagodite nastavitve alarma. Za več 
informacij glejte poglavje Prilagajanje nastavitev alarmov (glejte stran 124). 
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Prilagajanje načina predihavanja za trenutno aktivni program: 

1. Vstopite v klinični način in samodejno se bo prikazal zaslon za glavne nastavitve (»Main 
Settings«). 

2. Prikazan je trenutno aktivni način predihavanja in njegove nastavitve. 

 
3. Pritisnite gumb »Ventilation mode« (način predihavanja). Prikazal se bo zaslon za izbiro 

načina predihavanja (»Select Ventilation Mode«), trenutno aktivni način predihavanja pa bo 
osvetljen oranžno. Izberite želeni način predihavanja. 

 
4. Vrnili se boste na stran za glavne nastavitve (»Main Settings«). Vse izvedene spremembe 

bodo označene z oranžnim okvirjem, kar pomeni, da so na čakanju, dokler ne pritisnete 
ukaza Apply (uporabi). Če spremembo načina prekličete, se znova prikaže stran za začetne 
nastavitve trenutno aktivnega načina. Vse spremembe bodo prezrte. 

 
5. Po uporabi nastavitev bo program posodobljen z novim izbranim načinom. Izvedite postopek 

za merjenje upornosti cevi. 
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6. Za spreminjanje nastavitev za bolnika v tem načinu glejte poglavje Prilagajanje nastavitev za 
bolnika (glejte stran 33). 

 
Opomba: Če spremembo načina prekličete, se znova prikaže stran za začetne nastavitve 
trenutno aktivnega načina. Vse spremembe bodo prezrte. 

 

Prilagajanje nastavitev za bolnika 

Prilagajanje nastavitev za bolnika za trenutno aktivni program: 

1. Vstopite v klinični način. 

Prikazal se bo zaslon za glavne nastavitve (»Main settings«). 

 
2. Izberite nastavitev, ki jo želite prilagoditi. Izbrana nastavitev bo osvetljena oranžno, vrstica z 

nastavitvami pa se bo prikazala na desni strani zaslona. 

 
3. Izbrano nastavitev po želji povečajte/zmanjšajte. 

4. Če so potrebne prilagoditve drugih izbranih nastavitev, izberite zadevno nastavitev in 
postopek ponovite. Vse izbrane nastavitve so označene z oranžnim okvirjem. 

5. Če nadaljnje prilagoditve niso potrebne, izberite možnost Apply (uporabi). 
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Preverite nastavitve alarmov in jih po potrebi prilagodite. Za več informacij glejte poglavje 
Prilagajanje nastavitev alarmov (glejte stran 124). 

Opombe:  

• če ena ali več nastavitev ni na voljo, gumba »Apply« (uporabi) ni mogoče uporabiti. Glejte 
poglavje Vzajemna odvisnost ukazov (glejte stran 102). Prikaže se sporočilo o vzroku. 

• Če spremembo načina prekličete, se znova prikaže stran za začetne nastavitve trenutno 
aktivnega načina. Vse spremembe bodo prezrte. 

 

Spremljanje predihavanja 
Med predihavanjem poteka stalno spremljanje parametrov predihavanja in njihovo prikazovanje 
v realnem času. Meritve so prikazane na naslednje načine: 

• Številčne vrednosti so prikazane na zaslonu za spremljanje (»Monitoring«), povzetek kritičnih 
vrednosti pa v spodnji vrstici. 

• Grafični prikaz na zaslonu za valovne oblike, trende in v vrstici za tlak. 
 

Zaslon za spremljanje 

Na zaslonu za spremljanje so prikazane številčne vrednosti vseh merjenih parametrov. 

 
Za podatke o razpoložljivih parametrih za spremljanje glejte poglavje  Preglednica s povzetkom 
parametrov za predihavanje (glejte stran 199). 
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»Waveforms« (valovne krivulje) 

Na zaslonu za valovne krivulje je prikazanih zadnjih 15 sekund tlaka v dihalnih poteh bolnika in 
njegovega gibanja na grafikonu. Grafikon se posodablja v realnem času in po potrebi se bo 
navpična os samodejno prilagodila glede na spremembo amplitude. 

 
 

 Opis 

1  Označevalo spontano sproženega diha – označuje dih, ki ga sproži bolnik. 

2 Prelom v grafu – nakazuje trenutni položaj in se premika od leve proti desni. 
 
 

Stalno prikazane vrednosti za nadzor 

Med predihavanjem so v spodnji vrstici prikazane trenutne meritve za vrednosti »VT«, »MV«, 
»Resp.rate«, »Ti«, »% Spont Trig« in »Leak«. Za natančen opis spodnje vrstice glejte poglavje 
Seznanitev z napravo Astral (glejte stran 7). 

Med predihavanjem so v vrstici za tlak prikazane vrednosti v realnem času za tlak v dihalnih 
poteh, tlak PEEP in PIP. Za natančen opis vrstice za tlak glejte poglavje Seznanitev z napravo 
Astral (glejte stran 7). 

Spodnja vrstica in vrstica za tlak sta vidni tudi na drugih zaslonih. To omogoča stalno spremljanje 
najpomembnejših parametrov predihavanja med izvajanjem drugih opravil z napravo Astral. 

Opomba: med prikazom zahteve za dejanje bodo meritve predihavanja v spodnji vrstici skrite. 
Npr. ukaz »Apply« (uporabi)/»Cancel« (prekliči). 
 

Zaslon za trende (»Trends«) 

Na zaslonu za trende sta prikazani 5. in 95. percentilna vrednost ter mediana za zadnjih 30 dni za 
vsakega od naslednjih parametrov: 

• »Leak« (puščanje), 

• »Minute ventilation« (minutna ventilacija), 

• »Peak inspiratory pressure« (najvišji tlak pri vdihu), 

• »Tidal volume« (dihalni volumen), 

• »Respiratory rate« (frekvenca dihanja), 

• »Inspiratory time« (čas vdiha), 
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• SpO2, 

• »Pulse rate« (srčni utrip), 

• FiO2, 

• »Alveolar ventilation« (alveolarno predihavanje). 
 

 
 

Informacije so prikazane v obliki stolpčnih grafikonov, na zaslonu pa sta hkrati prikazana dva 
grafikona. 

Za preklapljanje med grafikoni uporabite puščici za premikanje gor/dol. 
 

Nastavitve naprave 
Vse konfiguracije naprave so shranjene neodvisno od programov za bolnike. V spodnji 
preglednici so opisane nastavitve, ki jih je mogoče konfigurirati. 

Nastavitev 
naprave 

Možnost 
prilagajanja 
za bolnika 

Opis 

Možnosti 
nastavitve 
dolžine faze 
vdiha 

N Določa način nastavitve faze vdiha pri volumsko kontroliranih dihih. 

Možna nastavitev »Ti Option« ali »PIF Option«. 

Privzeto: »Ti Option« (možnost Ti) 

Zvok za 
opozorila 

D Omogoča vklop ali izklop zvoka za opozorila. 

Privzeto: »On« (vklop) 

Opomba:ko je nastavljena možnost »On« (vklop), boste o prikazu novih sporočil 
zinformacijami opozorjeni z enim piskom. 

Najnižja 
glasnost alarma 

N Omogoča nastavitev najnižje ravni glasnosti za napravo. Vrednosti, ki so nižje od 
nastavljene, so prikazane, vendar jih ne morete izbrati. 

Privzeto: 3 

Glasnost 
alarma 

D Omogoča nastavitev glasnosti sistema alarmov. 

Na voljo so nastavitve 1, 2, 3, 4 ali 5. 

Privzeto: 3 
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Nastavitev 
naprave 

Možnost 
prilagajanja 
za bolnika 

Opis 

Samodejni 
izklop 

D Po 15 minutah neuporabe samodejno izklopi napravo. 

Pogoji: napravo v načinu pripravljenosti za predihavanje (ne predihava) napaja 
notranji ali zunanji akumulator. 

Privzeto: »On« (vklop) 

Svetlost zaslona D Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona z možnosti »Auto« (samodejno) na pet 
različnih stopenj svetlosti. 

Privzeto: »Auto« (samodejno) 

Časovna 
omejitev 
osvetlitve 

D Omogoča izklop osvetlitve zaslona (potemnitev), če zaslona niste uporabili vsaj dve 
minuti in če ni aktivnih nobenih alarmov. 

Nastavitev »Off« (izklop) pomeni, da osvetlitev ves čas deluje. 

Privzeto: »On« (vklop) 

Zasukaj zaslon D Omogoča obračanje trenutne usmeritve zaslona. 

LED-dioda za 
stanje 
predihavanja 

D Omogoča nastavitev stanja LED-diode za aktivno predihavanje na možnost »On« 
(vklop) ali »Off« (izklop) med predihavanjem. 

Privzeto:On (vklop) 

Datum D Omogoča nastavitev dneva, meseca in leta za trenutni datum. 

Čas D Omogoča nastavitev ur in minut za trenutni čas. 

Jezik D Omogoča izbiro trenutnega jezika naprave s seznama razpoložljivih jezikov. 

Enota za tlak N Omogoča izbiro prikazane enote za vse podatke in nastavitve tlaka kot cmH2O, mbar 
ali hPa. 

Opomba: referenčna enota za vse zahteve glede natančnosti in spremljanja je enota 
hPa. Faktor pretvorbe med enotami skladno z industrijsko prakso je ena. 

Enota za višino N Omogoča izbiro prikazane enote za višino bolnika, ki je lahko izražena v palcih ali 
centimetrih. 

Veliki gumbi D Nastavi funkcijo velikih gumbov na »On« (vklop) ali »Off« (izklop). 
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Prilagajanje nastavitev naprave 
Do prilagodljivih nastavitev lahko dostopate iz menija za nastavitve (»Setup«) in izberete 
možnost za konfiguracijo naprave (»Device config«). 

 
Trenutno aktivni izbor je osvetljen oranžno. 

Če želite spremeniti nastavitve, preprosto izberite drugo razpoložljivo možnost. Pregledana 
nastavitev je osvetljena oranžno. 

Opomba: V načinu za bolnika so omogočene samo tiste nastavitve, ki jih je mogoče prilagajati. 
 

 
 

Kopiranje nastavitev naprave 
Naprava Astral omogoča kopiranje vseh nastavitev z ene naprave na drugo prek USB-ključa. 
Možno je kopirati nastavitve predihavanja za vse razpoložljive programe za bolnike in 
konfiguracije naprave. 

Nastavitve je možno kopirati med združljivimi napravami Astral. Da sta napravi združljivi, morata: 

• biti enake različice (npr. obe Astral 150 ali obe Astral 100), 

• imeti enako kodo izdelka, 

• imeti enako različico programske opreme.* 

*Nove izdaje bodo združljive za nazaj. 
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Izvoz nastavitev naprave na USB-ključ 
Izvoz nastavitev naprave lahko izvedete kadarkoli. 

Za izvoz nastavitev naprave: 

1. Vključite USB-ključ v USB-priključek na hrbtni strani naprave. Glejte poglavje Postopek 
upravljanja podatkov (glejte stran 149). 

2. V glavnem meniju pritisnite gumb za nastavitve . Prikaže se meni za nastavitve (»Setup«). 

3. Zavihek za nastavitve »Settings« izberite v podmeniju USB. 

Ko je USB-ključ pripravljen, gumb Export > (izvoz) postane aktiven. 

4. Pritisnite Export > (izvoz). 

Vse nastavitve naprave Astral, ki se trenutno nahajajo na USB-ključu, bodo izbrisane in jih 
bodo nadomestile nastavitve iz trenutne naprave. 

5. Pritisnite Confirm (potrdi) in nadaljujte z izvozom. 

Ko je izvoz uspešno opravljen, se prikaže sporočilo o stanju. 
 

Uvoz nastavitev naprave z USB-ključa 
Nastavitve lahko uvozite samo, ko je naprava v kliničnem načinu in ne izvaja predihavanja. 

Opombe: 

• pred začetkom predihavanja morate za vse nastavitve preveriti, če so primerne za bolnika. 

• Merjenje upornosti cevi mora biti opravljeno za vsak omogočen program pred začetkom 
predihavanja. 

Za uvoz nastavitev naprave: 

1. Vključite USB-ključ v USB-priključek na hrbtni strani naprave. Glejte poglavje Postopek 
upravljanja podatkov (glejte stran 149). 

2. Vstopite v klinični način. 

3. V glavnem meniju pritisnite gumb za nastavitve . Prikaže se meni za nastavitve (»Setup«). 

4. Zavihek za nastavitve »Settings« izberite v podmeniju USB. 

Gumb Import > (uvoz) postane aktiven, če so na voljo nastavitve z združljive naprave na 
USB-ključu in naprava ne izvaja predihavanja. 

5. Pritisnite gumb Import > (uvoz). 
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Prikaže se opozorilo, da bodo vse nastavitve naprave in programa za bolnika zamenjane. 

6. Pritisnite Confirm (potrdi) in nadaljujte z uvozom. 

Med uvozom in uveljavljanjem se prikaže vrstica napredka. 

Ko je uvoz končan, se prikaže sporočilo o stanju ter opomnik o tem, da je treba preveriti, ali 
so bile vse nastavitve pravilno uveljavljene. 

Rezultati merjenja upornosti cevi se bodo ponastavili na privzete parametre za vsak 
omogočen program. Merjenje upornosti cevi je treba izvesti z ustreznim dihalnim sistemom 
bolnika za vsak omogočen program. 

Za vse nastavitve konfiguracije naprave in vse nastavitve programov za bolnika je treba pred 
začetkom izvajanja predihavanja potrditi, ali so primerni za bolnika. 

 

Opomniki za servisiranje 
Opomniki za servisiranje opozarjajo, da je servisiranje potrebno v bližnji prihodnosti. 

Obstajata dve vrsti opomnikov za servisiranje: 

• Opomnik za preventivno vzdrževanje – bliža se dveletni servisni interval. 

Opomba: opomnik je povezan z datumom naslednjega servisa, kot je prikazano na strani o 
podatkih o napravi. 

• Opomnik za zamenjavo akumulatorja – notranji akumulator se bliža koncu življenjske dobe. 
 

Uporaba opomnikov za servisiranje 
Ko je prisoten opomnik za preventivno vzdrževanje ali opomnik za zamenjavo akumulatorja, je v 

desnem kotu spodnje vrstice prikazan gumb . 

Opomba: opomniki za servisiranje so vidni samo v načinu za bolnika. 
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Izberite gumb opomnika, da se prikaže sporočilo opomnika. Seznanitev s sporočilom opomnika 
bo izbrisalo sporočilo opomnika in gumb opomnika. Gumb opomnika bo ostal, če sporočilo 
uporabnika ni bilo prebrano ali pa je potekel Datum naslednjega servisa. 

 
Opomba: hkrati je lahko prisotnih več opomnikov za servisiranje. V tem primeru bodo opomniki 
za servisiranje prikazani eden za drugim po potrditvi vsakega opomnika. 
 

Omogočanje opomnika za servisiranje: 

Opomnike za servisiranje lahko omogočite ali onemogočite samo v kliničnem načinu. 

1. Vstopite v klinični način. 

2. V glavnem meniju pritisnite gumb za nastavitve . Prikaže se meni za nastavitve (»Setup«). 

3. Izberite zavihek Reminders (opomniki) v podmeniju Device Config. (konfig. naprave). 

 
4. Preklopite opomnik za preventivno vzdrževanje ali za zamenjavo akumulatorja na ON (vklop). 

5. Vstopite v način za bolnika. 

Vaš opomnik za servisiranje je sedaj omogočen. 
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Možnosti dihalnega sistema 
Naprava Astral podpira širok razpon dihalnih sistemov (naprava in dodatki sestavljeni v celoto), 
da ustreza potrebam posameznih bolnikov. Naprava uporablja zamenljive prilagodilnike za 
dihalne sisteme. 

V spodnji preglednici so na voljo podatki, ki so vam na voljo pri izbiranju ustreznih dihalnih 
sistemov in nastavitev za različne vrste bolnikov. 

Razpon dihalnega 
volumna 

Priporočena nastavitev vrste 
bolnika 

Primerni premeri dihalnih sistemov 

50 ml do 300 ml Pediatrični 10 mm, 15 mm ali 22 mm 

> 300 ml Odrasli 15 mm ali 22 mm 
 

Sestavljanje dihalnih sistemov za bolnike 

 OPOZORILO 

• Uporabite dvocevni dihalni sistem za neposredno merjenje volumna izdihanega zraka. 
V teh konfiguraciji se izdihani volumen za namen neodvisnega merjenja vrne v 
ventilator. (Samo za napravo Astral 150.) 

• Naprava Astral ne podpira spremljanja izdihanih volumnov pri uporabi enocevnega 
dihalnega sistema z odprtino za izdih. 

• Dihalni sistem za bolnika mora biti nameščen tako, da ne omejuje gibanja bolnika ali 
predstavlja tveganja zadušitve. 

• Uporabljajte samo sestavne dele dihalnega sistema, ki ustrezajo zadevnim varnostnim 
standardom, vključno s standardoma ISO 5356-1 in ISO 5367. 

 

 POZOR 

Pri uporabi naprave pri pediatričnih bolnikih zagotovite, da je velikost nameščenega 
dihalnega sistema primerna za otroke. Dihalni sistem za pediatrične bolnike uporabite pri 
bolnikih, ki tehtajo manj kot 23 kg in navadno potrebujejo dihalni volumen, nižji od  
300 ml. 
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Na voljo so trije prilagodilniki za dihalne sisteme: 

 
 Prilagodilnik  Za uporabo z 

1 Enocevni sistem 
s puščanjem  

Enocevni sistem z namernim puščanjem ali ustnikom 

2 Enocevni sistem 
 

Enocevni sistem z odprtino za izdih (odprtina za izdih je vdelana v dihalni sistem) 

3 Dvocevni sistem  
(samo Astral 
150) 

 
Dvocevni sistem (odprtina za izdih je vdelana v prilagodilnik) ALI enocevni sistem z 
namernim puščanjem ali ustnikom 

Po vsaki spremembi dihalnega sistema izvedite postopek merjenja upornosti cevi. Naprava Astral bo zagotavljala 
natančno predihavanje, če bo postopek merjenja upornosti cevi zaključen. Za nadaljnje informacije glejte poglavje 
»Learn Circuit (glejte stran 51)« (Postopek merjenja upornosti cevi). 
 
 



Možnosti dihalnega sistema 
 

44 
 

Nameščanje prilagodilnika za dihalni sistem 
Pred priključitvijo dihalnega sistema za bolnika je treba namestiti prilagodilnik, ki ustreza 
zahtevani vrsti dihalnega sistema. 

Nameščanje prilagodilnika: 

1. Napravo obrnite s hrbtno stranjo navzgor in jo položite na mehko površino, tako da zaščitite 
LCD-prikazovalnik. 

2. Pritisnite gumb za izmet in ga pridržite. Pokrov povlecite navzven proti sebi. 

3. Prilagodilnik odstranite iz vtičnice. 

4. Prilagodilnik zamenjajte z novim in zagotovite, da se tesno prilega vtičnici. 

5. Pokrov znova namestite na odprtino tako, da je poravnan z utori naprave. Pokrov potisnite 
nazaj na mesto tako, da zaskoči zapah. 

 

    

 

   
 

 
 

Priključitev enocevnega sistema z namernim puščanjem 
Namerno puščanje je mogoče sprožiti v cevi z uporabo vmesnika za puščanje Resmed ali preko 
integriranih odprtin za zrak na maski. 

Pri uporabi dihalnega sistema z namernim puščanjem oceni pretok dihanja bolnika funkcija 
samodejnega upravljanja puščanja ResMed − Vsync. Tehnologija Vsync omogoča, da naprava 
oceni pretok dihanja in dihalni volumen bolnika v primeru nenamernega puščanja. 
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 OPOZORILO 

• Pri nizkem tlaku pretok skozi odprtine za zrak na maski morda ne zagotavlja 
zadostnega odstranjevanja vseh izdihanih plinov, zato lahko v primeru uporabe 
enocevnega sistema z namernim puščanjem pride do vdihavanja že izdihanega zraka. 

• Prepričajte se, da so odprtine za zrak na maski ali vmesniku za puščanje ResMed 
prosto prehodne. Prepričajte se, da na območju okoli odprtin za zrak ni posteljnine, 
oblačil ali drugih predmetov in da odprtine za zrak niso usmerjene proti bolniku. 

Priključitev enocevnega sistema z namernim puščanjem: 

1. Preverite, ali je na napravo nameščen prilagodilnik za enocevni sistem s puščanjem. V 
nasprotnem primeru prilagodilnik zamenjajte. 

Opomba: če imate nameščen prilagodilnik za dvocevni sistem, lahko napravo Astral 150 
uporabljate tudi skupaj z enocevnim sistemom z namernim puščanjem. 

2. Cev za vdihani zrak povežite s priključkom za vdihani zrak. 

3. Priključite vse potrebne dodatke za dihalni sistem (npr. vlažilnik ali filter). 

4. Izberite vrsto dihalnega sistema in izvedite postopek merjenja upornosti cevi. 

5. Pri uporabi neventilirane maske ali priključka za trahealno kanilo na prosti del cevi za zrak 
namestite vmesnik za puščanje ResMed, pri čemer morate zagotoviti, da je ta nameščen 
čim bližje bolniku. 

6. Kot je ustrezno, na vmesnik za puščanje ali prosti konec cevi za zrak namestite vmesnik za 
bolnika (npr. masko) in nastavite ustrezni tip maske na napravi Astral. 

Opomba: če uporabljate vmesnik za puščanje ResMed, pri nastavitvi tipa maske (»Mask type«) 
izberite vmesnik za puščanje (»Leak Valve«). 
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Priključitev enocevnega dihalnega sistema za neinvazivno uporabo 

 POZOR 

Vmesnik za puščanje ResMed vselej namestite v dihalni sistem tako, da so puščice in 
simbol usmerjeni v smeri pretoka zraka od naprave Astral do bolnika. 

 
Ker je pri invazivnem predihavanju vzpostavljen obvod zgornje dihalne poti prek aparata za 
umetno dihanje (npr. endotrahealne ali trahealne kanile), je treba za preprečevanje poškodb 
pljuč zagotoviti vlaženje vdihanega plina. 
 

Priključitev enocevnega dihalnega sistema z odprtino za izdih 
V enocevnem dihalnem sistemu z odprtino za izdih je zračni tlak na strani bolnika nadzorovan s 
senzorjem za tlak v osrednjih ceveh. 
 

Za omogočanje hitre in natančne povezave uporabite hitri priključek za povezavo enocevnega 
dihalnega sistema naprave Astral. Ta dodatek po meri z integriranim tipalom za tlak v osrednjem 
delu cevi in kontrolno cevjo z odprtino za izdih je zasnovan izključno za uporabo z ventilatorji 
naprave Astral. 
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Za povezavo hitrega priključka za priključitev enocevnega dihalnega sistema naprave 
Astral z odprtino za izdih: 

1. Preverite, ali je naprava opremljena s prilagodilnikom za enocevni sistem (v nasprotnem 
primeru prilagodilnik zamenjajte). 

2. Cev za zrak priključite v priključek za vdih naprave. 

3. Hitri priključek za priključitev dihalnega sistema naprave Astral povežite s prilagodilnikom za 
enocevni sistem na napravi (glejte spodnjo shemo). 

4. Priključite vse potrebne dodatke za dihalni sistem (npr. vlažilnik ali filter). 

5. Izberite vrsto dihalnega sistema in izvedite postopek merjenja upornosti cevi. 

6. Vmesnik za bolnika (npr. masko) povežite s konektorjem na odprtini za izdihan zrak. 
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Priključitev standardnega enocevnega sistema z odprtino na napravo Astral: 

1. Osrednjo cev za tlak vstavite v zgornji konektor prilagodilnika za enocevni sistem za napravo 
Astral. 

2. Cev za nadzor tlaka PEEP vključite v zgornji konektor prilagodilnika za enocevni sistem za 
napravo Astral. 

3. Cev za zrak vključite v priključek za izdih na napravi. 

4. Priključite vse potrebne dodatke za dihalni sistem (npr. vlažilnik ali filter). 

5. Izberite vrsto dihalnega sistema in izvedite postopek merjenja upornosti cevi. 

6. Vmesnik za bolnika (npr. masko) povežite s konektorjem na odprtini za izdihan zrak. 
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Priključitev dvocevnega dihalnega sistema (samo Astral 150) 
Pretočni senzor v napravi Astral meri izdihan zrak, ki prehaja skozi odprtino za izdih, vgrajeno v 
prilagodilnik za dvocevni dihalni sistem. (Ta postavitev omogoča natančno merjenje in 
spremljanje dihalnega volumna izdihanega zraka bolnika.) 
 

Povezava dvocevnega dihalnega sistema: 

1. Zagotovite, da je naprava opremljena s prilagodilnikom za dvocevni sistem (v nasprotnem 
primeru prilagodilnik zamenjajte). 

2. Konca cevi za zrak priključite v odprtino za vdihan zrak naprave in vhode za prilagodilnik na 
napravi. 

3. Priključite vse potrebne dodatke za dihalni sistem (npr. vlažilnik ali filter). 

4. Izberite vrsto dihalnega sistema in izvedite postopek merjenja upornosti cevi. 

5. Vmesnik za bolnika (npr. masko) namestite na konec cevi za zrak. 
 

 
 

Priključitev dihalnega sistema z ustnikom 
Dihalni sistem z ustnikom je enocevni dihalni sistem brez odprtine za izdih ali namernega 
puščanja. Ta dihalni sistem ni namenjen podpori neprekinjenega izdihovanja v dihalni sistem. Za 
bolnike, ki imajo raje neprestano izdihovanje v dihalni sistem, razmislite o dihalnem sistemu z 
odprtino za izdih ali namernim puščanjem. 
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Priključitev dihalnega sistema z ustnikom: 

1. Preverite, ali je na napravo nameščen prilagodilnik za enocevni sistem s puščanjem. V 
nasprotnem primeru prilagodilnik zamenjajte. 

Opomba: Naprava Astral 150 lahko prav tako podpira dihalni sistem z ustnikom s pomočjo 
prilagodilnika za dvocevni sistem. 

2. Cev za vdihani zrak povežite s priključkom za vdihani zrak. 

3. Priključite vse potrebne dodatke za dihalni sistem (npr. filter). 

4. Izberite vrsto dihalnega sistema in izvedite postopek merjenja upornosti cevi. 

5. Vmesnik za bolnika (npr. ustnik) namestite na prosti konec cevi za zrak, kot je ustrezno. 

 
 

Spreminjanje izbranega dihalnega sistema 

Za spreminjanje izbranega dihalnega sistema naprave Astral: 

1. V glavnem meniju »Setup« (nastavitve) izberite razdelek »Circuit« (dihalni sistem). 

2. Izberite možnost Circuit Type (tip dihalnega sistema). (Trenutno izbrana vrsta dihalnega 
sistema bo osvetljena oranžno.) 

 
3. Izberite dihalni sistem, ki ga želite izbrati, tako da bo osvetljen oranžno. Prikazal se bo zaslon 

za merjenje upornosti cevi (»Learn Circuit«). 
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4. Za izvedbo postopka za merjenje upornosti cevi (»Learn Circuit«) pritisnite možnost »Start« 
(zagon) in sledite zaslonskim pozivom. 

 
 

Merjenje upornosti cevi (»Learn Circuit«) 
Za podporo širokega razpona konfiguracij dihalnega sistema in dodatkov je za napravo Astral na 
voljo funkcija merjenja upornosti cevi (»Learn Circuit«), ki omogoča določitev lastnosti dihalnega 
sistema. Naprava Astral v okviru funkcij merjenja upornosti cevi (»Learn Circuit«) omogoča 
samopreizkus naprave in umerjanje tipala FiO2 (če je nameščeno). 

 POZOR 

Za zagotavljanje optimalnega in natančnega delovanja je priporočeno, da redno (vsaj 
enkrat na tri mesece) in ob vsaki spremembi dihalnega sistema izvedete funkcijo merjenja 
upornosti cevi. 

 

Vmesnikov za bolnika ne priključujte pred izvedbo postopka za merjenje upornosti cevi. 
Vmesniki za bolnika so vsi sestavni deli, ki so nameščeni za odprtino za izdih ali priključek za 
izdih enocevnega sistema ali Y-priključkom dvocevnega sistema (npr. filter HMEF, nosilec 
katetra, maska, trahealna kanila). 
 

V spodnji preglednici so na voljo podatki, ki so vam na voljo pri izbiranju ustreznih dihalnih 
sistemov in nastavitev za različne vrste bolnikov. 

Razpon dihalnega 
volumna 

Priporočena nastavitev vrste 
bolnika 

Primerni premeri dihalnih sistemov 

50 ml do 300 ml Pediatrični 10 mm, 15 mm ali 22 mm 

> 300 ml Odrasli 15 mm ali 22 mm 
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Za izvajanje postopka merjenja upornosti cevi (»Learn Circuit«): 

1. V glavnem meniju »Setup« (nastavitve) izberite podmeni »Circuit« (dihalni sistem). 

2. Pritisnite ukaz »Start« (zagon) in sledite zaslonskim pozivom. 

 
Opomba: Vrsta sprožanja vdiha omogoča, da določite, ali bo za dvocevni sistem uporabljena 
mejna vrednost za sprožanje vdiha na osnovi tlaka ali mejna vrednost za sprožanje vdiha na 
osnovi pretoka. 

Pozivi vas nato vodijo skozi številne korake, vključno z naslednjimi: 

- Ko je vmesnik za bolnika odstranjen s priključka za bolnika, naprava Astral opredeli 
upornost dihalne poti za vdih. 

- Ko je priključek za bolnika zatesnjen, naprava Astral opredeli celokupno podajnost 
dihalnega sistema in nato upornost dihalne poti za izdih. 

Po opravljenih korakih se prikaže zaslon rezultatov testa. Do zaslona z rezultati lahko 
dostopate kasneje s pomočjo gumba Rezultati na zaslonu za nastavitev dihalnega sistema. 

 
 

Za poročanje rezultatov merjenja upornosti cevi se uporabljajo naslednje ikone. 
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Rezultati merjenja upornosti cevi 

Ikona Opis 

 Postopek merjenja upornosti cevi je bil uspešno opravljen. 

 Postopek merjenja upornosti cevi ni bil testiran. Uporabljene bodo lastnosti privzetega dihalnega sistema. 
Možno odstopanje v natančnosti nadzora in spremljanja. Preden nadaljujte, se prepričajte, da je 
predihavanje ustrezno in da alarmi ustrezno delujejo. 

 Postopek merjenja upornosti cevi je bil uspešno opravljen. Upornost dihalnega sistema je visoka.* Naprava 
bo uporabila izmerjene lastnosti dihalnega sistema. Možno odstopanje v natančnosti nadzora in 
spremljanja. Preden nadaljujte, se prepričajte, da je predihavanje ustrezno in da alarmi ustrezno delujejo. 

*Po ocenah Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) bi morali pri bolnikih, ki so predihavani z 
dihalnim volumnom, višjim od 300 ml, uporabljati dihalne sisteme z upornostjo, pri kateri padec tlaka ni 
večji od 6 cmH2O pri pretoku 30 l/min (odrasli bolniki) oziroma pri pretoku 15 l/min (pediatrični bolniki). 

Ta konfiguracija dihalnega sistema je lahko primerna za določene bolnike, zato je potrebna 
klinična presoja. Če je predihavanje zaradi kakršnega koli vzroka prekinjeno, mora bolnik to upornost 
premagati, da lahko diha. 

Opomba: bolnika/negovalca je treba poučiti, da se bo ta ikona prikazala vsakič, ko se bo merjenje 
upornosti cevi uporabljalo s to konfiguracijo. 

 Postopek merjenja upornosti cevi ni bil uspešen. Uporabljene bodo lastnosti privzetega dihalnega sistema. 

V nadaljevanju so navedeni splošni koraki za odpravo težav pri merjenju upornosti cevi. Glejte Odpravljanje 
napak pri merjenju upornosti cevi (glejte stran 187) v zvezi s predlaganimi ukrepi zaradi kod za napako. 
1. Preglejte dihalni sistem in osrednje cevi glede prekinitve ali prekomernega puščanja. 
2. Preverite, ali je dihalni sistem pravilno priključen in se ujema z izbranim tipom dihalnega sistema. 
3. Preverite, ali je pravilen prilagodilnik dihalnega sistema nameščen za izbrani tip dihalnega sistema. 
4. Preverite, ali so modul, modra membrana in tipalo pritisnjeni povsem navznoter in nameščeni poravnano 

z odprtino. 

Poslabšana natančnost nadzora in spremljanja. Preden nadaljujte, se prepričajte, da je predihavanje 
ustrezno in da alarmi ustrezno delujejo. 
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Rezultati testa naprave 

Ikona Opis 

 Test naprave je bil uspešno opravljen. 

 Test naprave ni bil zagnan. Do tega pride samo ob nastavitvi novega programa predihavanja. 

 Test naprave ni bil uspešen. Merjenja upornosti cevi ni mogoče zagnati. 

V nadaljevanju so navedeni splošni koraki za odpravo težav pri merjenju upornosti cevi. Glejte Odpravljanje 
napak pri merjenju upornosti cevi (glejte stran 187) v zvezi s predlaganimi ukrepi zaradi kod za napako. 
1. Preglejte vhod za zrak glede tujkov. 
2. Preglejte zračni filter in ga po potrebi zamenjajte. Za nadaljnja navodila glejte Čiščenje in vzdrževanje 

(glejte stran 155). 
3. Odstranite modul za izdih in preglejte modul in modro membrano glede morebitnih tujkov. 
4. Znova namestite modul in se prepričajte, da je varno pritrjen. 
5. Ponovite postopek merjenja upornosti cevi. Če težave ne odpravite, glejte Odpravljanje napak pri 

merjenju upornosti cevi (glejte stran 187) v zvezi s predlaganimi ukrepi zaradi kod za napako. 

Če se odločite za nadaljevanje s predihavanjem, bo poslabšana natančnost nadzora in spremljanja. Preden 
nadaljujte, se prepričajte, da je predihavanje ustrezno in da alarmi ustrezno delujejo. 

 
 

 

Rezultati tipala za kisik (FiO2) 

Ikona Opis 

 Umerjanje tipala za kisik je bilo uspešno opravljeno. 

 Tipalo za kisik ni bilo preizkušeno ali ni bilo nameščeno. 
1. Če je bila vaša naprava dobavljena brez tipala za kisik, prezrite to sporočilo in nadaljujte s 

predihavanjem. 
2. Če je možno, preverite, ali je tipalo za kisik trdno pritrjeno, kot je opisano v poglavju Zamenjava tipala za 

kisik (glejte stran 157). 
3. Ponovite postopek merjenja upornosti cevi. Če tipalo za kisik še vedno ni zaznano, naj napravo servisira 

pooblaščeni servisni center ResMed. 

 Umerjanje tipala za kisik ni bilo uspešno. 

V nadaljevanju so navedeni splošni koraki za odpravljanje težav z umerjanjem tipala za kisik. Glejte 
Odpravljanje napak pri merjenju upornosti cevi (glejte stran 187) v zvezi s predlaganimi ukrepi zaradi kod za 
napako. 
1. Če je možno, zamenjajte tipalo za kisik, kot je opisano v poglavju Zamenjava tipala za kisik (glejte stran 

157). 
2. Ponovite postopek merjenja upornosti cevi. Če težave ne odpravite, naj napravo servisira pooblaščeni 

servisni center ResMed. 

Če se odločite za nadaljevanje predihavanja, bodo onemogočeni alarmi za FiO2. Potrebna bo alternativna 
metoda za nadzor FiO2. 
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Rezultati pretočnega senzorja za izdih 

Ikona Opis 

 Umerjanje pretočnega senzorja za izdih je bilo uspešno opravljeno. 

 Pretočni senzor za izdih ni bil preizkušen ali ni bil nameščen. 

 Umerjanje pretočnega senzorja za izdih ni bilo uspešno. 

V nadaljevanju so navedeni splošni koraki za odpravljanje težav z umerjanjem pretočnega senzorja za izdih. 
Glejte Odpravljanje napak pri merjenju upornosti cevi (glejte stran 187) v zvezi s predlaganimi ukrepi zaradi 
kod za napako. 
1. Odstranite prilagodilnik, tesnilo in pretočni senzor za izdih. 
2. Preglejte modul, tesnilo in pretočni senzor glede tujkov. 
3. Znova namestite modul in pretočni senzor ter zagotovite, da je trdno pritrjen. 
4. Po možnosti zamenjajte pretočni senzor za izdih, kot je opisano v poglavju Zamenjava pretočnega 

senzorja za izdih (glejte stran 155). 
5. Ponovite postopek merjenja upornosti cevi. Če težave ne odpravite, naj napravo servisira pooblaščeni 

servisni center ResMed. 

Če boste nadaljevali s predihavanjem, preverite, ali alarma za Vte in MVe delujeta. 
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Dodatki 
Za celotni seznam dodatkov glejte priročnik za dodatke za predihavanje na spletnem mestu 
www.resmed.com na strani za izdelke. Če nimate na voljo spletne povezave, se obrnite na 
predstavnika družbe ResMed. 
 

Nameščanje dodatkov za dihalne sisteme za bolnika 

 OPOZORILO 

• Dodajanje ali odstranjevanje sestavnih delov iz dihalnega sistema lahko negativno 
vpliva na učinkovitost predihavanja. Družba ResMed priporoča, da postopek merjenja 
upornosti cevi izvedete vselej, ko v dihalni sistem bolnika dodate dodatek ali sestavni 
del oziroma ko ga odstranite iz njega. Če je konfiguracija dihalnega sistema 
spremenjena, je za pravilno delovanje treba preveriti alarm prekinitve dihalnega 
sistema. 

• Ne uporabljajte električno prevodnih ali antistatičnih cevi za zrak. 
 
 

Nameščanje vlažilnika 
Z napravo Astral je priporočeno uporabljati vlažilnik ali izmenjevalnik toplote in vlage. 

 OPOZORILO 

• Ker je pri invazivnem predihavanju vzpostavljen obvod zgornje dihalne poti prek 
aparata za umetno dihanje (npr. endotrahealne ali trahealne kanile), je treba za 
preprečevanje poškodb pljuč zagotoviti vlaženje vdihanega plina. 

• Vlažilnik vselej namestite na ravno površino na višini, ki je pod napravo in bolnikom, 
da preprečite polnjenje maske in cevi z vodo. 

• Uporabljajte samo vlažilnike, ki ustrezajo veljavnim varnostnim standardom, vključno 
s standardom ISO 8185, in vlažilnik namestite skladno z navodili proizvajalca.  

• Zagotavljajte, da v ceveh za zrak ne nastaja kondenzat in/ali da iz vlažilnika ne pušča 
voda. Za preprečevanje prenosa vode iz dihalnega sistema do bolnika uporabite 
ustrezne previdnostne ukrepe (npr. prestrezno posodo). 

 
Pri neinvazivnem predihavanju ima lahko bolnik izsušen nos, grlo al usta, vlaženje vdihanega 
plina pa prepreči posledično draženje in neugodje. 

 POZOR 

Pred prenosom vlažilnika zagotovite, da je posodica za vodo prazna in povsem suha. 
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Priključitev vlažilnika v dihalni sistem bolnika: 

1. Celotno cev za zrak vstavite v odprtino za vdihani zrak na napravi. 

2. Drugi del cevi za zrak vstavite v vhodno odprtino vlažilnika. 

3. Dihalni sistem bolnika priključite v izhodno odprtino vlažilnika. 

Na spodnji sliki je prikazana pravilna uporaba vlažilnika skupaj z dvocevnim sistemom. 

 
 

Če je zrak ohlajen na temperaturo pod rosiščem, lahko pri uporabi ogrevanega vlažilnika z 
dvocevnim dihalnim sistemom lahko v pretočnem senzorju za izdih nastaja kondenzat. 
Kondenzat lahko nastaja tudi v dihalnem sistemu za bolnika, pri čemer je verjetnost za njegov 
nastanek pogojena z visokimi nastavitvami vlažnosti in nizkimi temperaturami okolice. 

Če v pretočnem senzorju za izdih nastaja kondenzat, lahko onemogoči meritve pretoka zraka pri 
izdihu in ogrozi kakovost predihavanja (npr. samodejno sprožanje, povečan PEEP in aktivacijo 
alarma za puščanje). 

Za preprečevanje nastajanja kondenzata v pretočnem senzorju za izdih vselej upoštevajte 
navodila proizvajalca vlažilnika glede preprečevanja nastajanja kondenzata in redno preverjajte, 
ali je v dihalnem sistemu za bolnika prisoten kondenzat. 

Za zagotavljanje natančnega predihavanja morate izvesti postopek za merjenje upornosti 
naprave Astral, preden napolnite posodico za vodo. 
 

Nameščanje izmenjevalnika toplote in vlage (HME) 
Izmenjevalniki toplote in vlage so pasivni sistemi vlaženja, ki prek notranje membrane zadržujejo 
toploto in vlago v izdihanih plinih bolnika. Izmenjevalnik toplote in vlage ni primeren za uporabo 
pri aktivnem vlaženju. Izmenjevalnik toplote in vlage je primeren za uporabo z napravo Astral, ki 
ima priključen dvocevni ali enocevni sistem z vdelano odprtino. 

 OPOZORILO 

Uporabljajte samo izmenjevalnike toplote in vlage, ki ustrezajo zadevnim varnostnim 
standardom, vključno s standardoma ISO 9360-1 in ISO 9360-2. 
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Izmenjevalnik toplote in vlage priključite med končni del dihalnega sistema bolnika in vmesnik 
za bolnika. 

 
Vmesnikov za bolnika ne priključujte pred izvedbo postopka za merjenje upornosti cevi. 
Vmesniki za bolnika so vsi sestavni deli, ki so nameščeni za odprtino za izdih ali priključek za 
izdih enocevnega sistema ali Y-priključkom dvocevnega sistema (npr. filter HMEF, nosilec 
katetra, maska, trahealna kanila). 
 

Nameščanje antibakterijskega filtra 

 OPOZORILO 

• Redno preverjajte, ali so na antibakterijskem filtru in v odprtini za izdih prisotni vlaga 
ali druge nečistoče, zlasti med nebulizacijo ali vlaženjem. Če tega ne storite, lahko to 
vodi v povečano upornost dihalnega sistema in/ali nepravilnost meritev izdihanega 
plina. 

• Uporabljajte samo antibakterijske filtre, ki ustrezajo zadevnim varnostnim standardom, 
vključno s standardoma ISO 23328-1 in ISO 23328-2. 

 

 POZOR 

Antibakterijski filter je treba uporabljati in menjavati skladno s tehničnimi specifikacijami 
proizvajalca. 

 



 Dodatki 
 

 Slovensky 59 
 

Nameščanje antibakterijskega filtra: 

1. Antibakterijski filter namestite na odprtino za vdihani zrak na napravi. 

2. Cev za zrak priključite na drugi strani filtra. 

3. Izvedite postopek merjenja upornosti cevi. 

4. Vmesnik za bolnika namestite na konec cevi za zrak. 

 

 OPOZORILO 

• Če napravo uporabljate pri več bolnikih, je za preprečevanje navzkrižne okužbe 
obvezna uporaba antibakterijskega filtra. 

• Čeprav modul za izdih, notranji antibakterijski filter, pretočni senzor za izdih in 
blazinica prihajajo v stik z izdihanimi plini, niso del dihalnih poti za vdih. 

 
 

Dodajanje kisika 
Naprava Astral je zasnovana tako, da omogoča dovajanje kisika do pretoka 30 /min 

Pri stalnem pretoku dodatnega kisika se bodo koncentracije vdihanega kisika spreminjale 
gledena način in nastavitve predihavanja, bolnikov vzorec dihanja, izbranega tipa maske in 
velikosti puščanja. 
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 OPOZORILO 

• Uporabljajte samo vire kisika, primernega za uporabo v medicinske namene. 

• Pred začetkom dovoda kisika vselej preverite, da je naprava v načinu za predihavanje. 

• Da bi preprečili zbiranje neporabljenega kisika v napravi, je treba med neuporabo 
naprave prekiniti pretok kisika. Pojasnilo: nabiranje kisika predstavlja tveganje za 
požar. To velja za večino vrst ventilatorjev. 

• Kisik omogoča vžig, zato ga ne uporabljajte med kajenjem ali v bližini odprtega 
plamena. Kisik uporabljajte samo v dobro prezračenih prostorih. 

• Dodatni kisik dovajajte skozi vhod za kisik Astral na hrbtni strani naprave. Dovajanje 
kisika na drugem mestu, tj. v dihalnem sistemu prek stranskega vhoda ali maske, 
lahko poslabša sprožanje vdiha in natančnost predihavanja/spremljanja ter vodi v 
okvaro alarmov (npr. alarm za prekomerno puščanje, alarm za neventilirano masko). 

• Dihalni sistem za bolnika in vir kisika morata biti od kakršnih koli virov vžiga oddaljena 
vsaj 2 m. 

• Dodajanje kisika spremljajte z vgrajenim tipalom in alarmi za spremljanje deleža kisika 
FiO2, ili za spremljanje deleža vdihanega kisika uporabite zunanji merilnik za 
spremljanje vrednosti O2, ki je skladen s standardom ISO 80601-2-55. 

• Pri uporabi naprave Astral v torbi za prenosno uporabo pretok dovajanega kisika ne 
smepresegati 6 l/min. 

• Naprava Astral ni zasnovana za uporabo z mešanico Heliox (zmes helija in kisika), 
dušikovim oksidom ali anestezijskimi plini. 

• Naprave Astral ne obračajte na bočno stran, saj lahko to vpliva na natančnost 
spremljanjadeleža kisika FiO2. 

Dodajanje kisika: 

1. Odklenite vhod za nizek pretok kisika na hrbtni strani naprave tako, da zaklepni zatič 
potisnete navzgor. 

2. Eno od cevi za dovod kisika vstavite v priključek za kisik. Cev se bo samodejno zaskočila na 
mesto. 

3. Drugi del cevi za dovod kisika povežite z virom za dovod kisika. 

4. Začnite predihavanje. 

5. Vklopite dovod kisika in prilagodite predpisani pretok kisika ali delež kisika FiO2. 
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Dodaten kisik je mogoče dovajati tudi iz jeklenke za plin, vendar je treba za ohranjanje pretoka 
pod 30 l/min namestiti regulator pretoka. 
 

Preden prekinete dovajanje kisika v napravo, se prepričajte, da ste izklopili vir za dovod kisik. 

Prekinitev dovajanja kisika: 

1. Odklenite vhod za nizek pretok kisika na hrbtni strani naprave tako, da zaklepni zatič 
potisnete navzgor. 

2. Eno od cevi za dovod kisika odstranite iz priključne odprtine za kisik. 

  
 
 

Spremljanje dovajanja kisika 
Tipalo FiO2 je standardni dodatek na napravi Astral 150 in izbirni dodatek na napravi Astral 100. 
Tipalo meri povprečje odstotka kisika, dovajanega v dihalni sistem skozi cev za vdihani zrak. 

Pred uporabo zaslona FiO2 je treba izvesti postopek merjenja upornosti cevi za umerjanje tipala. 
Umerjanje ponovite v rednih intervalih vsaj enkrat na tri mesece. 

Opomba: Traja lahko do 30 minut, da odčitane vrednosti tipala FiO2 dosežejo določeno 
natančnost po vklopu naprave, če je bila ta izklopljena, ali ko so vsi indikatorji vira napajanja 
izklopljeni. 

Na delovanje tipala FiO2 lahko negativno vpliva relativna vlažnost, kondenzat na tipalu ali 
neznane mešanice plinov. 

 OPOZORILO 

Naprave Astral ne obračajte na bočno stran, saj lahko to vpliva na natančnost spremljanja 
deleža kisika FiO2. 
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Nameščanje nebulatorja 
Po potrebi lahko z napravo Astral uporabite nebulator. Družba ResMed priporoča uporabo 
nebulatorjev znamke Aerogen®, ki so zasnovani za vstavno delovanje s standardnimi dihalnimi 
sistemi z ventilatorji in mehanskimi ventilatorji, ne da bi bilo treba spreminjati parametre 
ventilatorjev ali prekinitev predihavanja. 

 OPOZORILO 

• Za zaščito naprave Astral na odprtino za vdihani zrak in vhod za izdih na napravi vedno 
namestite antibakterijski filter. 

• Redno preverjajte, ali so na antibakterijskem filtru in v odprtini za izdih prisotni vlaga 
ali druge nečistoče, zlasti med nebulizacijo ali vlaženjem. Če tega ne storite, lahko to 
vodi v povečano upornost dihalnega sistema in/ali nepravilnost meritev izdihanega 
plina. 

• Nebulator uporabljajte samo takrat, ko naprava izvaja predihavanje. Ko se 
predihavanje konča, nebulator izklopite. 

• Nebulator na stisnjeni plin lahko vpliva na natančnost ventilatorja. Spremljajte bolnika 
in ustrezno nadomestite količino plina, dovajanega z nebulatorjem. 

• Za celotne informacije o uporabi nebulatorja glejte priročnik za uporabo, priložen 
napravi. 

 

 
 

Nebulator s T-priključkom priključite v cev dihalnega sistema za vdih, ki je pred bolnikom. Če 
uporabljate enega izmed modelov nebulatorjev družbe Aerogen (npr. Aeroneb Solo in Aeroneb 
Pro), ga lahko napajate prek USB-priključka, ki se nahaja na hrbtni strani naprave Astral, ali s 
pomočjo USB-prilagodilnika za enosmerni in izmenični tok družbe Aerogen. 

 
 

Na zgornji sliki: vstavni nebulator Aeroneb® Solo. 

Za celotna navodila za uporabo glejte Priročnik za uporabo samostojnega sistema Aeroneb. 
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Nameščanje drugih dodatkov 

Nameščanje pulznega oksimetra 

 OPOZORILO 

• Uporabljajte samo združljive naprstne merilnike srčnega utripa NONIN™*. 

• Tipal pulznega oksimetra ne smete uporabljati pri previsokem pritisku daljše časovno 
obdobje, saj lahko to povzroči poškodbo bolnika zaradi visokega tlaka. 

• Za tipalo in kabel pulznega oksimetra morate preveriti združljivost z napravo Astral, 
sicer lahko pride do poškodbe bolnika. 

 

 POZOR 

Dejavniki, ki lahko poslabšajo učinkovitost delovanja pulznih oksimetrov ali vplivajo na 
natančnost meritev, so naslednji: prekomerna razsvetljava v okolici, prekomerno 
premikanje, elektromagnetne motnje, oviranje krvnega toka (arterijski katetri, manšete 
merilnikov krvnega tlaka, infuzijske cevke itd.), vlaga v senzorju, neustrezno nameščen 
senzor, uporaba neustrezne vrste senzorja, šibek utrip, venske pulzacije, anemija ali nizke 
koncentracije hemoglobina, barvilo Cardio-Green ali druga intravaskularna barvila, 
karboksihemoglobin, metemoglobin, disfuncionalni hemoglobin, umetni nohti ali lak za 
nohte ali neporavnanost senzorja s srcem. 

 

Priključitev pulznega oksimetra: 

1. Vtič naprstnega merilnika srčnega utripa povežite z vtičem pulznega oksimetra. 

2. Vtič pulznega oksimetra povežite s priključkom za SpO2 (pulzni oksimeter) na hrbtni 
straninaprave. 

 
*Za številke odobrenih združljivih sestavnih delov dodatkov oksimetra glejte katalog dodatkov za 
respiratorno nego na spletni strani www.resmed.com pod zavihkom Izdelki. Informacije o tem, 
kako uporabljate te dodatke, dobite v priročniku za uporabo, priloženem tem dodatkom. 
 

Po namestitvi pulznega oksimetra se v vrstici z informacijami za kratek čas prikaže sporočilo. 
Odčitane vrednosti SpO2 in srčnega utripa si lahko ogledate v meniju za spremljanje 
(»Monitoring«). 
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Opombe: 

• Vrednosti tipala SpO2 so izmerjena povprečja 4 srčnih utripov. 

• Priloženo tipalo SpO2 je umerjeno za prikaz funkcionalne nasičenosti s kisikom. 

• Alarm »No SpO2 monitoring« (brez spremljanja vrednosti SPO2) se bo aktiviral, če je bil 
onemogočen pulzni oksimeter ali ima poslabšan signal več kot 10 sekund ali pa je bil 
odstranjen. 

 
 

Nameščanje oddaljenega alarma 
Priključek za oddaljeni alarm II ResMed je zasnovan za uporabo z napravami Astral. Priključek za 
oddaljeni alarm II ResMed vas opozori na alarm, ki zahteva takojšnje ukrepanje. Ko naprava 
Astral sproži alarm, ta priključek sproži zvočno in vizualno opozorilo. Za celotne informacije o 
uporabi priključka za oddaljeni alarm II ResMed glejte priročnik za uporabo, priložen napravi. 

Povezava priključka za oddaljeni alarm II in naprave Astral: 

1. En del kabla za alarm vstavite v (3-žilni) vhodni priključek za oddaljeni alarm. 

2. Drugi del kabla vstavite v (5-žilni) izhodni priključek na hrbtni strani naprave Astral. 

 

 POZOR 

Za odstranitev kabla močno povlecite priključek. Pri tem ga ne zvijajte. 
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Torba za prenosno uporabo Astral 
Ko naprava Astral ni v uporabi, jo morate v izogib poškodbam vselej shraniti v ustrezni torbi. 

 OPOZORILO 

Naprave Astral ne uporabljajte, ko je ta v torbi. Za predihavanje med prenosom 
uporabljajte torbo za prenosno uporabo Astral ali torbo za prenosno uporabo SlimFit 
Astral. 

Uporaba torbe za prenos 

1. Preden napravo shranite v torbo za prenos: 

- napajalni kabel izvlecite iz hrbtne strani naprave, 

- odstranite vse sestavne dele dihalnega sistema bolnika, 

- odstranite vse dodatke, vključno s priključkom za oddaljeni alarm in oksimetrom, 

- izvlecite USB-ključ. 

2. Napravo Astral previdno položite v torbo za prenos tako, da je ročaj naprave zgoraj, zaslon pa 
je usmerjen proti podobi, odtisnjeni na torbi. 

3. Napravo Astral pritrdite na mestu s trakom z ježkom. (Za zagotavljanje najvarnejšega 
položaja trak z ježkom vstavite skozi ročaj in ga pritrdite.) 

4. Napajalno enoto in ostale težje sestavne dele shranite v stranskem žepu z zadrgo. 

5. Pred dvigom torbe za prenos se prepričajte, da so vse zadrge povsem zaprte in da je 
naprava varno pritrjena. 

 POZOR 

V žepu z zadrgo na notranji sprednji strani torbe ne shranjujte težkih ali zelo velikih 
predmetov. To lahko vodi v poškodbe LCD-zaslona na dotik. 
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Potovanje z napravo Astral 

 OPOZORILO 

Naprave Astral ne uporabljajte, ko je ta v torbi. Za predihavanje med prenosom 
uporabljajte dodatno torbo ali torbo SlimFit. 

 
Med potovanjem z napravo Astral: 

• Ko naprava Astral ni v uporabi, jo morate v izogib poškodbam vselej shraniti v ustrezni torbi. 

• Torbo lahko uporabljate samo kot ročno prtljago. Torba naprave Astral ne ščiti med 
prenosom v prtljagi, ki jo oddate pred letom. 

• Priročno je, da imate na mestih varnostnih pregledov v torbi naprave tiskano kopijo 
priročnika za uporabo naprave Astral, da se varnostniki ustrezno seznanijo z napravo. 
Opozorite jih na spodnjo izjavo: 

• družba ResMed potrjuje, da naprava Astral ustreza zahtevam ameriške nacionalne letalske 
zveze (FAA) (RTCA/DO-160, razdelek 21, razred M) za uporabo ves čas potovanja z letalom. 

• Za nasvete glede upravljanja z energijo glejte poglavje Napajanje (glejte stran 67). 
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Napajanje 
Uporabni namigi 

• Ventilator priključite v omrežno napajanje vedno, ko je to mogoče. V primeru nedelovanja 
akumulatorja ga takoj priklopite na omrežno napajanje za nadaljevanje predihavanja. 

• Zunanji vir napajanja (zunanji akumulator Astral ali RPSII) mora biti vedno na voljo za bolnike, 
odvisne od ventilatorja. 

• Zunanji vir napajanja (zunanji akumulator Astral ali RPSII) se mora uporabljati pri prenosu, 
vključno takrat, ko omrežno napajanje ni na voljo ali pa je prekinjeno. Pri prenašanju se ne 
zanašajte samo na notranji akumulator. 

• Prepričajte se, da je zunanji akumulator dovolj napolnjen, preden ga uporabite pri prenašanju. 

 OPOZORILO 

• Izogibajte se nezgodam, ki lahko vodijo v usmrtitev z električnim tokom. Naprave, 
napajalnika ali napajalnega kabla ne potapljajte v tekočine. 

• Prepričajte se, da sta napajalni kabel in vtič v dobrem stanju ter da oprema ni 
poškodovana. 

• Napajalni kabel hranite stran od vročih površin. 

• Nevarnost eksplozije – ne uporabljajte v bližini vnetljivih anestetikov. 

 
Napravo Astral lahko uporabljate skupaj z različnimi viri napajanja: 

• omrežno napajanje, 

• zunanji akumulator Astral, 

• zunanji vir enosmernega napajanja (npr. 12-voltna avtomobilska vtičnica), 

• napajalna enota II ResMed, 

• notranji akumulator. 

Za informacije o napajanju in virih napajanja glejte poglavje Tehnične specifikacije (glejte stran 
162). 
 



Napajanje 
 

68 
 

Priključitev v omrežno napajanje 

 OPOZORILO 

Prepričajte se, da napajalni kabel ne predstavlja nevarnosti spotikanja ali zadušitve. 

 
Priključitev v omrežno napajanje: 

1. Vtič za enosmerno napajanje priložene zunanje napajalne enote ResMed vključite v hrbtno 
stran naprave Astral. 

2. Pred vključitvijo napajalnega vtiča v napajalno enoto ResMed se prepričajte, da je konec 
priključka napajalnega kabla ustrezno poravnan z vhodom napajalne enote. 

3. Prosti del napajalnega vtiča vključite v napajalno vtičnico. 

 
Opomba: napajalni vtič je opremljen z okroglim konektorjem z vijačnim zapiralom. Odstranite ga 
tako, da primete ohišje napajalnega vtiča in konektor nežno povlečete iz naprave. Ne zvijajte 
njegovega zunanjega ohišja ali vlecite kabla. 
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Priključitev zunanjega akumulatorja Astral 
Zunanji akumulator Astral je zasnovan specifično za uporabo z ventilatorji serije Astral. 
Ventilatorjem Astral naj bi med normalno uporabo omogočal osem ur napajanja. 

Za celotne informacije o zunanjem akumulatorju Astral glejte priročnik za uporabo zunanjega 
akumulatorja. 

 
 

Uporaba zunanjega akumulatorja 
Priključitev popolnoma napolnjenega zunanjega akumulatorja na napravo Astral omogoča 8 ur 
delovanja pri normalnih pogojih uporabe. Z napravo Astral lahko povežete tudi dodatni 
popolnoma napolnjen zunanji akumulator, kar zagotavlja nadaljnjih 8 ur delovanja pri normalnih 
pogojih uporabe. Z napravo Astral je mogoče povezati največ dva zunanja akumulatorja. 

Ko je zunanji akumulator povezan z napravo Astral, indikator za enosmerno omrežno napajanje 
na uporabniškem vmesniku zasveti. 
 

 OPOZORILO 

• Na napravo priključite največ dva zunanja akumulatorja. Sporočila za akumulator in 
alarmi naprave Astral ne bodo delovali za morebitne dodatne naprave. 

• V malo verjetnem primeru, ko se pojavi težava z zunanjim akumulatorjem, bo naprava 
Astral sprožila alarm in uporabnika obvestila, da naprava deluje na napajanje 
notranjega akumulatorja. Predihavanje se bo nadaljevalo, vendar morajo uporabniki 
napravo čim prej priključiti na drug zunanji vir napajanja (npr. napajalnik za izmenični 
tok ali drug zunanji akumulator). 

 
Občasno se lahko sprožijo alarmi in prikažejo sporočila za zunanji akumulator. Vsa sporočila z 
informacijami bodo prikazana v uporabniškem vmesniku Astral in jih bo spremljal zvočni signal. 
Za več informacij glejte poglavje Odpravljanje alarmov. 
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Priključitev v napajalno enoto ResMed Power Station (RPSII) 
RPSII napravi Astral zagotavlja osem ur napajanja med običajno uporabo. Za uporabo enote 
RPSII njen napajalni kabel vključite v vhod za enosmerno napajanje naprave. 

 POZOR 

• Pri uporabi naprave Astral skupaj z enoto RPSII se notranji akumulator ne polni. 

• RPSII in zunanjega akumulatorja ne uporabljajte hkrati. 
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Priključitev na zunanji vir napajanja za enosmerno napajanje 

 POZOR 

• Pri uporabi dodatnega prilagodilnika za avtomobil avtomobil zaženite, preden vklopite 
prilagodilnik za enosmerno napajanje naprave. 

• Če napetost zunanjega enosmernega napajanja pade pod 11 V, naprava Astral 
preklopi na napajanje prek notranjega akumulatorja. 

• Ko je naprava izključena, medtem ko je priključena na prilagodilnik za enosmerno 
napajanje, bo še naprej črpala napajanje iz zunanjega enosmernega vira napajanja. 

 
Priključitev enosmernega napajanja: 

1. Priključite vtič za enosmerno napajanje zunanjega vira za enosmerno napajanje v hrbtno 
stran naprave. 

2. Prosti del napajalnega vtiča vključite v napajalno vtičnico. 
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Uporaba notranjega akumulatorja 
V napravo Astral je vgrajen notranji akumulator. Zagotavlja neprekinjeno napajanje v primeru 
prekinitve omrežnega napajanja in če na napravo ni priključenega zunanjega akumulatorja. Ko 
naprava Astral za vir napajanja uporabi notranji akumulator, vas o tem obvesti alarm za uporabo 
notranjega akumulatorja (»Using internal battery«) in indikator za uporabo notranjega 
akumulatorja kot vira napajanja. 

Notranji akumulator deluje približno osem ur pri normalnih pogojih uporabe. Med predihavanjem 
bodo alarmi uporabnika opozarjali na nizko raven napolnjenosti akumulatorja. Ko je naprava v 
stanju pripravljenosti, ne bo prisotnih nobenih alarmov. Uporabnik mora redno preverjati stanje 
akumulatorja. 

 OPOZORILO 

• Pri uporabi naprave Astral kot podpornega ventilatorja zagotovite, da boste redno 
preverjali njegovo stanje napolnjenosti. 

• S staranjem akumulatorja se zmanjšuje njegova zmogljivost. Ko je raven napolnjenosti 
akumulatorja nizka, se ne zanašajte na notranji akumulator kot primarni vir napajanja. 

• Notranji akumulator je treba zamenjati vsaj vsaki dve leti ali ko opazite, da se dolžina 
uporabe po polnjenju bistveno skrajša. 

• Notranji akumulator ni namenjen uporabi kot primarni vir napajanja. Lahko se 
uporablja samo, ko drugi viri niso na voljo ali po potrebi kratek čas; na primer pri 
zamenjavi virov napajanja. 

 

 POZOR 

• Ko je napolnjenost akumulatorja nizka, preklopite na izmenično omrežno napajanje. 

• Polnjenje notranjega akumulatorja se lahko prekine, če temperatura okolja preseže 35 
°C. To bo prikazano s sporočilom alarma »Power fault/No charging« (izpad 
napajanja/ni polnjenja). 

• V primeru dolgotrajnejšega skladiščenja notranjega akumulatorja se bo ta povsem 
izpraznil. Med skladiščenjem je treba vsakih šest mesecev napolniti notranji 
akumulator. 

• Dolgotrajnejše skladiščenje naprave Astral pri temperaturi nad 50 °C pospeši staranje 
akumulatorja. To ne vpliva na varnost akumulatorja ali naprave. 

 
Notranji akumulator se polni, ko je priključen v omrežno napajanje in ko deluje oziroma je v 
stanju pripravljenosti. 

Za več informacij o pričakovanem času delovanja notranjega akumulatorja si oglejte Tehnične 
specifikacije. 
 



 Napajanje 
 

 Slovensky 73 
 

Čas delovanja akumulatorja 
Notranji akumulator omogoča napajanje naprave Astral osem ur pri normalnih pogojih uporabe, 
ki so običajni za uporabo ventilatorjev za oskrbo od aparata odvisnih kroničnih bolnikov na domu. 

Čas delovanja notranjega akumulatorja določa/-jo: 

• odstotek napolnjenosti, 

• okoljski pogoji (npr. temperatura in nadmorska višina), 

• stanje in starost akumulatorja, 

• nastavitev naprave, 

• postavitev dihalnega sistema bolnika in nenamerno puščanje. 

Notranji akumulator je treba zamenjati vsaj vsaki dve leti ali ko opazite, da se dolžina uporabe po 
polnjenju bistveno skrajša. 
 

Shranjevanje in ponovno polnjenje 
Če notranjega akumulatorja ne uporabljate, ga morate vsakih šest mesecev povsem izprazniti in 
znova napolniti. 

Polnjenje notranjega akumulatorja traja približno štiri ure, vendar je ta čas odvisen od okoljskih 
razmer in delovnega stanja akumulatorja. 

Priprava notranjega akumulatorja na dolgotrajno skladiščenje: 

1. Prepričajte se, da je raven napolnjenosti akumulatorja med 50–100 %. Če ta pogoj ni 
izpolnjen, akumulator naprave pred skladiščenjem napolnite vsaj do polovice (50 %). 

2. Iz naprave Astral izvlecite napajalni kabel. 

3. Napravo izklopite. 
 

Ponovno polnjenje notranjega akumulatorja: 

1. Napravo priključite v omrežno napajanje. 

2. Začetek polnjenja nakazuje utripanje simbola za polnjenje akumulatorja v vrstici z 
informacijami. 

Opombe: 

• Ko polnite povsem izpraznjen akumulator, bo običajno trajalo do 30 minut, da se akumulator 
napolni z 0 % na 1 %. 

• Če je bila naprava shranjena izven razpona delovne temperature, se lahko prikaže sporočilo 
alarma (Power fault / No charging (izpad napajanja/ni polnjenja)). Še naprej lahko 
uporabljate napravo, vendar če alarm vztraja več kot 2 uri, bo morda treba zamenjati 
akumulator. 
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Indikatorji vira napajanja naprave 
Do informacij o sistemu in ravneh napolnjenosti akumulatorjev lahko dostopate na naslednje 
načine: 

1. Indikator napolnjenosti akumulatorja 

Zmogljivost vseh priključenih akumulatorjev bo vključena v indikator RunTime (čas delovanja) 
v vrstici z informacijami vmesnika Astral. (To lahko traja nekaj minut.) Skupni čas bo 
upošteval zmogljivost notranjega akumulatorja Astral in zmogljivost enega ali dveh zunanjih 
akumulatorjev. 

Pri normalnih pogojih delovanja bo ventilator prikazoval naslednje: 

- odstotek skupnega stanja napolnjenosti sistema, ko je ventilator v načinu pripravljenosti 
ali priključen v omrežno napajanje; 

- oceno preostalega časa delovanja med predihavanjem. 

Prikaz Opis 

 

Raven napolnjenosti akumulatorja je prikazana, ko je uporabljen zunanji ali notranji akumulator, 
naprava pa ni v stanju predihavanja. Odstotek akumulatorja je povprečna vrednost vseh 
akumulatorjev, priključenih na sistem. Celotne informacije o zmogljivosti posameznih 
akumulatorjev so na voljo na strani z informacijami o akumulatorju. 

 

Ko se med predihavanjem uporablja zunanji ali notranji akumulator, je prikazan preostali čas 
uporabe, ki je ocenjen na podlagi trenutnih delovnih pogojev. Skupna vrednost je vsota vseh 
akumulatorjev, priključenih na sistem. 

 

Med polnjenjem bodisi zunanjega ali notranjega akumulatorja je prikazan simbol polnjenja 
akumulatorja in odstotek napolnjenosti. 

Opomba: V izračun indikatorja akumulatorja so vključeni samo zunanji in notranji 
akumulatorji družbe Astral. Stanje napolnjenosti akumulatorja RPSII ni prikazano. 
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2. Informacije o akumulatorju 

Do strani z informacijami o akumulatorju lahko dostopate prek strani z informacijami o 
napravi. Ta meni ima dva zavihka: 

- Napolnjenost – prikazano trenutno stanje napolnjenosti (0–100 %) katerega koli 
akumulatorja, ki ga trenutno zaznava sistem, in skupno stanje napolnjenosti sistema. 

- Vzdrževanje – prikazuje polno zmogljivost polnjenja in število ciklov polnjenja za vse 
akumulatorje, ki jih je sistem trenutno zaznal. 

 
Redno preverjajte raven napolnjenosti notranjega akumulatorja in katerega koli zunanjega 
akumulatorja. Akumulator je priporočljivo zamenjati pri 400 ciklih polnjenja. 
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Prva uporaba naprave Astral 
Družba ResMed pri prvi uporabi naprave Astral priporoča predhodno preizkušanje funkcij. S 
preizkusom funkcij pred predihavanjem se prepričate o ustreznem delovanju naprave. 
Informacije za pomoč pri odpravljanju težav so na voljo v poglavju Odpravljanje napak (glejte 
stran 182). 

 POZOR 

Če kateri od spodnjih preizkusov ne bo uspešen, se za pomoč obrnite na ponudnika 
zdravstvenih storitev ali družbo ResMed. 

 
Preizkušanje funkcij: 

1. Napravo izklopite s pritiskom napajalnega stikala na hrbtni strani naprave. 

2. Preverite stanje naprave in dodatkov. 

Napravo in priložene dodatke vizualno preglejte. Ne uporabljajte poškodovanih sestavnih 
delov. 

3. Preverite postavitev dihalnega sistema za bolnika. 

Preverite celovitost dihalnega sistema za bolnika (naprave in dodatkov) ter varnost 
posameznih povezav. 

4. Vklopite napravo in preizkusite alarme. 

 OPOZORILO 

Če se ne sproži noben alarm, ne uporabljajte ventilatorja. 

 
Za vklop naprave pritisnite napajalno stikalo na njeni hrbtni strani. Preverite, ali alarm dvakrat 
zapiska, ali LED-diode (vizualni indikator) za alarm delujejo in ali gumb za 
utišanje/ponastavitev alarma utripa. Naprava je pripravljena za uporabo, ko se prikažedomači 
zaslon za bolnika (»Patient Home«). 

5. Napravo izključite iz omrežja in zunanjega akumulatorja (če je na voljo), tako da napravo 
napaja notranji akumulator. Preverite, ali je prikazan alarm o uporabi akumulatorja in ali LED-
dioda za akumulator sveti. 

Opomba: če je raven napolnjenosti notranjega akumulatorja prenizka, se sproži alarm. Glejte 
poglavje Odpravljanje napak (glejte stran 182). 

6. Znova priključite zunanji akumulator (če je ta na voljo) in preverite, ali LED-dioda za 
enosmerno napajanje sveti. Prikaže se alarm o uporabi zunanjega enosmernega napajanja, 
LED-dioda za alarm pa zasveti. 

7. Napravo znova priključite v omrežno napajanje. 

8. Preverite delovanje tipala pulznega oksimetra (če je na voljo). 

Dodatke priključite glede na opise postavitve. Iz menija za spremljanje (»Monitoring«) 
krmarite do zaslona za spremljanje (»Monitoring«). Preverite, ali sta prikazani vrednosti za 
SpO2 in srčni utrip. 
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9. Preverite priključek za dovod kisika (če je na voljo). Prepričajte se, da cevi niso poškodovane 
oziroma da ne puščajo. Preverite raven kisika v jeklenkah. 

10. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 
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Načini predihavanja 
Naprava Astral podpira različne načine predihavanja. Razpoložljivi načini se razlikujejo glede na 
izbrano vrsto dihalnega sistema. Do nastavitev načinov lahko dostopate v zavihku za glavne 
nastavitve »Main Settings« v meniju za nastavitve »Settings«. 

Opomba: Nekatere funkcije morda niso na voljo na vaši napravi. 

 
 

Način Vrsta dihalnega sistema Dodatna funkcija 

 Sistem 
s puščanjem 

Sistem 
z odprtino 

Sistem z 
ustnikom 

Predihavanje 
pri apneji 

Varnostni Vt Ročno 
sproženi 

dih 

Globoki dih 

(A)CV    *   * 

P(A)CV    * *  * 

P-SIMV        

V-SIMV        

Tlačna 
podpora 
(PS) 

   * *   

Stalni 
pozitivni 
tlak v 
dihalnih 
poteh 
(CPAP) 

   *    

(S)T        

P(A)C        

iVAPS        

* Samo za sisteme z odprtino 
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Način (A)CV − volumsko kontrolirano predihavanje 
Način (A)CV je način predihavanja s ciljnim volumnom in je namenjen zagotavljanju volumsko 
kontroliranih obvezno sproženih dihov: 

- Vdih lahko sproži ventilator pri nastavljeni frekvenci dihanja (časovno sproženi dih) ali 
bolnik (spontano sproženi dih). Spontano sproženi dih določi naslednji časovno sproženi 
dih. Možnosti »Trigger« (sprožanje vdiha) in »Resp. rate« (frekvenca dihanja) lahko 
izklopite (možnost »Off«), vendar ne hkrati. Ko je možnost »Trigger« (sprožanje vdiha) 
izklopljena (»Off«), je način v vrstici z informacijami označen s kratico »CV«. 

- Konec vdiha (prehod iz vdiha na izdih) nadzoruje ventilator (dih s časovnim prehodom na 
izdih). 

Parameter Nastavitev 

Frekvenca dihanja (na min) Odrasli: »Off« (izklop), 2 do 50 [15] 

Pediatrični: »Off« (izklop), 5 do 80 [15] 

PEEP (cmH2O) »Off« (izklop), 3,0 do 20,0 [5,0] 

Vt (ml) Odrasli: 100 do 2500 [500] 

Pediatrični: 50 do 300 [100]* 

PIF (l/min) Ko je možnost volumsko sproženega diha nastavljena na 
možnost PIF: 

Odrasli: 10 do 120 [50] 

Pediatrični: 5 do 60 [10] 

Ti (s) Ko je možnost volumsko sproženega diha nastavljena na 
možnost Ti: 

Odrasli: 0,3 do 3,0 [1,0] 

Pediatrični: 0,3 do 3,0 [0,6] 

Oblika pretoka (%) 100 (konstantno), 75, 50, 25 [100] 

Vrsta sprožanja vdiha Pretok/tlak 

Sprožanje vdiha Ko je vrsta sprožanja vdiha nastavljena na možnost »Flow« 
(pretok)  
(samo za dvocevni sistem) 

Odrasli: »Off« (izklop), 0,5 do 15 [1,0] (l/min) 

Pediatrični: »Off« (izklop), 0,5 do 15 [0,5] (l/min) 

Ko je vrsta sprožanja vdiha nastavljena na možnost 
»Pressure« (tlak) 
(dvocevni in enocevni sistem) 

»Off« (izklop), od zelo nizke do zelo visoke [srednje visoka] 

Opomba: nekatere privzete nastavitve se razlikujejo za dihalni sistem z ustnikom. 
*Po mednarodnem standardu za ventilatorje je uporaba za pediatrične bolnike predvidena za bolnike, ki so predihavani z manj kot 
300 ml, vendar naprava Astral omogoča prilagoditev nastavitvenega parametra »Vt« do 500 ml za primere, kjer nastavljena 
vrednost »Vt« omogoča kompenzacijo puščanja v dihalnem sistemu. 
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 OPOZORILO 

Podjetje ResMed ne priporoča 500 ml kot zgornjo mejo za pediatrični dihalni volumen; 
vendar lahko zdravniki izberejo to zgornjo mejo na podlagi kliničnega odločanja. 

 
Dodatne funkcije: 

• Odziv na apnejo 

• Globok dih (samo za naprave Astral 150) 

• Ročno sproženi dih (samo za naprave Astral 150) 

 

 
 

Oblika dihanja (A)CV prikazuje en sam dih, ki ga sproži bolnik, med časovno sproženimi dihi, pri 
čemer je dolžina diha opredeljena z vrednostjo Ti. Dih, ki ga sproži bolnik, določi naslednji 
časovno sproženi dih. 
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Način P(A)CV − tlačno kontrolirano predihavanje 
Način P(A)CV je način predihavanja s ciljnim tlakom in omogoča zagotavljanje tlačno 
kontroliranih obvezno sproženih dihov: 

- Vdih lahko sproži ventilator pri nastavljeni frekvenci dihanja (časovno sproženi dih) ali 
bolnik (spontano sproženi dih). Spontano sproženi dihi določijo naslednji časovno 
sproženi dih. Možnosti »Trigger« (sprožanje vdiha) in »Resp. rate« (frekvenca dihanja) 
lahko izklopite (možnost »Off«), vendar ne hkrati. Ko je možnost »Trigger« (sprožanje 
vdiha) izklopljena (»Off«), je način v vrstici z informacijami označen s kratico »PCV«. 

- Konec vdiha (prehod iz vdiha na izdih) nadzoruje ventilator (dih s časovnim prehodom na 
izdih). 

Parameter Nastavitev 

Frekvenca dihanja (na min) Odrasli: »Off« (izklop), 2 do 50 [15] 

Pediatrični: »Off« (izklop), 5 do 80 [15] 

PEEP (cmH2O) »Off« (izklop), 3,0 do 20,0 [5,0] 

T-nadzor (cmH2O) Odrasli: 2 do 50 [7] 

Pediatrični: 2 do 50 [7] 

Ti (s) Odrasli: 0,2 do 5,0 [1,0] 

Pediatrični: 0,2 do 5,0 [0,6] 

Vrsta sprožanja vdiha Pretok/tlak 

Na voljo samo za dvocevne dihalne sisteme. 

Sprožanje vdiha 

 

Ko je vrsta sprožanja vdiha nastavljena na možnost »Flow« 
(pretok) 

Odrasli: »Off« (izklop), 0,5 do 15 [1,0] (l/min) 

Pediatrični: »Off« (izklop), 0,5 do 15 [0,5] (l/min) 

Ko je vrsta sprožanja vdiha nastavljena na možnost 
»Pressure« (tlak): 

»Off« (izklop), od zelo nizke do zelo visoke [srednje visoka] 

Čas dviga (ms) Min, 150 do 900 [200] 

Opomba: nekatere privzete nastavitve se razlikujejo za dihalni sistem z ustnikom. 
 
Dodatne funkcije: 

• Varnostni Vt (dihalni volumen) 

• Odziv na apnejo 

• Globok dih (samo za naprave Astral 150) 

• Ročno sproženi dih (samo za naprave Astral 150) 
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Oblika dihanja P(A)CV prikazuje en sam dih, ki ga sproži bolnik, med časovno sproženimi dihi. 
Funkcija varnostnega Vt (»Safety Vt«) je izklopljena. 
 

P-SIMV − tlačno sinhrono občasno obvezno predihavanje 
Način P-SIMV je kombinirani način predihavanja, ki sproža tlačno kontrolirane obvezne dihe in 
tlačno podprte spontane dihe. 

Obvezni dihi se sprožijo pri nastavljeni frekvenci, med obveznimi dihi pa so dovoljeni tudi 
spontani. 

Za obvezno sprožene dihe 

Tlačno podporo pri vdihu nastavite s funkcijo T-nadzora in jo sproži: 

- ventilator pri nastavljeni frekvenci, 

- bolnik – če napor bolnika približno ustreza naslednjemu načrtovanemu obvezno 
sproženemu dihu. Čas predstavlja 60 % dolžine diha ali 10 sekund, kar koli je krajše. 

Konec vdiha (prehod iz vdiha na izdih) nadzoruje ventilator (časovno sproženi dih). 

Za spontano sprožene dihe 

Tlačno podporo pri vdihu nastavite s funkcijo PS. Vdih: 

- sproži bolnik (spontano sproženi dih), 

- konča bolnik (dih s spontanim prehodom na izdih). 

Bolnik lahko med obvezno sproženimi dihi naredi toliko spontanih dihov, kot želi. 

Parameter Nastavitev 

Frekvenca dihanja (na min) Obvezno sproženi dihi: 

Odrasli: 2 do 50 [10] 

Pediatrični: 5 do 80 [20] 
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Parameter Nastavitev 

PEEP (cmH2O) »Off« (izklop), 3,0 do 20,0 [5,0] 

T-nadzor (cmH2O) Obvezno sproženi dihi: 

Odrasli: 2 do 50 [7] 

Pediatrični: 2 do 50 [7] 

PS (cmH2O) Spontano sproženi dihi: 

Odrasli: 2 do 50 [7] 

Pediatrični: 2 do 50 [7] 

Ti (s) Obvezno sproženi dihi 

Odrasli: 0,2 do 5,0 [1,0] 

Pediatrični: 0,2 do 5,0 [0,6] 

Prehod na izdih (%) Spontano sproženi dihi: 

5 do 90, samod. [Auto] 

Vrsta sprožanja vdiha Pretok/tlak 

Sprožanje vdiha Ko je vrsta sprožanja vdiha nastavljena na možnost »Flow« 
(pretok) 
(samo za dvocevni sistem) 

Odrasli: 0,5 do 15 [1,0] (l/min) 

Pediatrični: 0,5 do 15 [0,5] (l/min) 

Ko je vrsta sprožanja vdiha nastavljena na možnost 
»Pressure« (tlak): 
(dvocevni in enocevni sistem) 

od zelo nizke do zelo visoke [srednje visoka] 

Čas dviga (ms) Min, 150 do 900 [200] 

 
Dodatne funkcije: 

• Odziv na apnejo 

• Ročno sproženi dih 
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Med obvezno sproženimi dihi so dovoljeni tudi spontano sproženi dihi, kot je prikazano na 
zgornji sliki. Za večje ujemanje z bolnikovim spontanim naporom lahko bolnik sproži tudi 
obvezne dihe. Tovrstno sprožanje s strani bolnika lahko vodi v določene razlike v frekvenci 
dihanja pri obveznem predihavanju. 
 

V-SIMV − volumsko sinhrono občasno obvezno predihavanje 
Način V-SIMV je kombinirani način predihavanja, ki sproža volumsko kontrolirane obvezne dihe 
in tlačno podprte spontane dihe. 

Obvezni dihi se sprožijo pri nastavljeni frekvenci, med obveznimi dihi pa so dovoljeni tudi 
spontani. 

Za obvezno sprožene dihe 

Volumen vdiha nastavite s funkcijo T-nadzora in jo sproži: 

- ventilator pri nastavljeni frekvenci, 

- bolnik – če napor bolnika približno ustreza naslednjemu načrtovanemu obvezno 
sproženemu dihu. Čas predstavlja 60 % dolžine diha ali 10 sekund, kar koli je krajše. 

Konec vdiha (prehod iz vdiha na izdih) nadzoruje ventilator (časovno sproženi dih). 

Za spontano sprožene dihe 

Tlačno podporo pri vdihu nastavite s funkcijo PS. Vdih: 

- sproži bolnik (spontano sproženi dih) in 

- konča bolnik (dih s spontanim prehodom na izdih). 

Bolnik lahko med obvezno sproženimi dihi naredi toliko spontanih dihov, kot želi. 
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Parameter Nastavitev 

Frekvenca dihanja (na min) Obvezno sproženi dihi: 

Odrasli: 2 do 50 [15] 

Pediatrični: 5 do 80 [15] 

PEEP (cmH2O) »Off« (izklop), 3,0 do 20,0 [5,0] 

PS (cmH2O) Spontano sproženi dihi: 

Odrasli: 2 do 50 [7] 

Pediatrični: 2 do 50 [7] 

Vt (dihalni volumen) (ml) Obvezno sproženi dihi: 

Odrasli: 100 do 2.500 [500] 

Pediatrični:50 do 300 [100]* 

PIF (l/min) Ko je možnost volumsko sproženega diha nastavljena na 
možnost PIF 

Obvezno sproženi dihi: 

Odrasli: 10 do 120 [50] 

Pediatrični: 5 do 60 [10] 

Ti (čas vdiha) (s) Ko je možnost volumsko sproženega diha nastavljena na 
možnost Ti 

Obvezno sproženi dihi: 

Odrasli: 0,3 do 3,0 [1,0] 

Pediatrični: 0,3 do 3,0 [0,6] 

Oblika pretoka (%) Obvezno sproženi dihi: 

100 (konstantno), 75, 50, 25 [100] 

Prehod na izdih (%) Spontano sproženi dihi: 

5 do 90, samod. [Auto] 

Vrsta sprožanja vdiha Pretok/tlak 

Sprožanje vdiha Ko je vrsta sprožanja vdiha nastavljena na možnost »Flow« 
(pretok) 

(samo za dvocevni sistem) 

Odrasli: 0,5 do 15 [1,0] (l/min) 

Pediatrični: 0,5 do 15 [0,5] (l/min) 

Ko je vrsta sprožanja vdiha nastavljena na možnost 
»Pressure« (tlak): 

(dvocevni in enocevni sistem) 

od zelo nizke do zelo visoke [srednje visoka] 
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Parameter Nastavitev 

Čas dviga (ms) Spontano sproženi dihi: 

Min, 150 do 900 [200] 

*Po mednarodnem standardu za ventilatorje je uporaba za pediatrične bolnike predvidena za bolnike, ki so predihavani z manj kot 
300 ml, vendar naprava Astral omogoča prilagoditev nastavitvenega parametra »Vt« do 500 ml za primere, kjer nastavljena 
vrednost »Vt« omogoča kompenzacijo puščanja v dihalnem sistemu. 

 OPOZORILO 

Podjetje ResMed ne priporoča 500 ml kot zgornjo mejo za pediatrični dihalni volumen; 
vendar lahko zdravniki izberejo to zgornjo mejo na podlagi kliničnega odločanja. 

 
Dodatne funkcije: 

• Odziv na apnejo 

• Ročno sproženi dih (samo za naprave Astral 150) 

 
Med obvezno sproženimi dihi so dovoljeni tudi spontano sproženi dihi, kot je prikazano na 
zgornji sliki. Za večje ujemanje z bolnikovim spontanim naporom lahko bolnik sproži tudi 
obvezne dihe. Tovrstno sprožanje s strani bolnika lahko vodi v določene razlike v frekvenci 
dihanja pri obveznem predihavanju. 
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Način PS − tlačna podpora 
Način PS je način predihavanja s ciljnim tlakom in omogoča zagotavljanje tlačno podprtih 
spontanih dihov: 

- vdih lahko sproži ventilator pri nastavljeni frekvenci (časovno sproženi dih) ali bolnik 
(spontano sproženi dih). Spontano sproženi dihi določijo naslednji časovno sproženi dih. 
Nastavljeno frekvenco dihanja lahko onemogočite. 

- Konec vdiha (prehod iz vdiha na izdih) nadzoruje ventilator (dih s spontanim prehodom na 
izdih). 

Parameter Nastavitev 

Frekvenca dihanja (na min) Odrasli: »Off« (izklop), 2 do 50 [15] 

Pediatrični: »Off« (izklop), 5 do 80 [15] 

PEEP (cmH2O) »Off« (izklop), 3 do 20,0 [5,0] 

PS (cmH2O) Odrasli: 2 do 50 [7] 

Pediatrični: 2 do 50 [7] 

Prehod na izdih (%) 5 do 90, samod. [Auto] 

Vrsta sprožanja vdiha Dvocevni sistem: Pretok/tlak 

Enocevni sistem: Tlak 

Sprožanje vdiha 

 

Dvocevni sistem: 

Ko je vrsta sprožanja vdiha nastavljena na možnost »Flow« 
(pretok) 

Odrasli: 0,5 do 15 [1,0] (l/min) 

Pediatrični: 0,5 do 15 [0,5] (l/min) 

Ko je vrsta sprožanja vdiha nastavljena na možnost 
»Pressure« (tlak): 

od zelo nizke do zelo visoke [srednje visoka] 

Enocevni sistem: 

od zelo nizke do zelo visoke [srednje visoka] 

Čas dviga (ms) Min, 150 do 900 [200] 

Ti Min (s) 0,2 do 4,0 [0,2] 

Ti Max (s) Odrasli: 0,3 do 4,0 [1,5] 

Pediatrični: 0,3 do 4,0 [0,8] 

Opomba: nekatere privzete nastavitve se razlikujejo za dihalni sistem z ustnikom. 
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Dodatne funkcije: 

• Odziv na apnejo 

• Varnostni Vt (dihalni volumen) 

• Ročno sproženi dih (samo za naprave Astral 150) 

 
• Grafikon prikazuje način PS z omogočeno frekvenco dihanja (»Resp. rate) ob prehodu s 

spontano sproženih dihov na časovno sprožene dihe. Prehod na izdih je omejen z 
vrednostma Ti Min in Ti Max. 

• Za zagotavljanje zadostnega časa za izdih bolnika vrednost Ti ne sme biti višja od dveh tretjin 
dolžine diha. (Obdobje diha je enako 60/frekvenco dihanja.) 

• Za zagotavljanje zadostnega časa za dosego ciljnega tlaka pri vdihu čas dviga ne sme biti višji 
od dveh tretjin vrednosti Ti Max. 

 

Način S(T) − spontano predihavanje s podporno frekvenco 
Način S(T) je dvonivojski način predihavanja in omogoča zagotavljanje tlačno podprtih spontanih 
dihov: 

- Vdih lahko sproži ventilator pri nastavljeni frekvenci (časovno sproženi dih) ali bolnik 
(spontano sproženi dih). Spontano sproženi dihi določijo naslednji časovno sproženi dih. 
Možnost »Trigger« (sprožanje vdiha) in »Resp. rate« (frekvenca dihanja) lahko izklopite 
(»Off«), vendar ne hkrati. Ko je možnost »Trigger« (sprožanje vdiha) izklopljena (»Off«), je 
način v vrstici z informacijami označen s črko »T«. Ko je možnost »Trigger« (sprožanje 
vdiha) vklopljena in možnost »Resp. rate« (frekvenca dihanja) izklopljena (»Off«), je način 
v vrstici z informacijami označen s črko »S«. 

- Konec vdiha (prehod iz vdiha na izdih) nadzoruje bolnik (dih s spontanim prehodom na 
izdih) med vrednostma Ti Min in Ti Max. 
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Parameter Nastavitev 

Frekvenca dihanja (na min) Odrasli: »Off« (izklop), 2 do 50 [15] 

Pediatrični: »Off« (izklop), 5 do 80 [15] 

EPAP (cmH2O) 2 do 25 [5] 

IPAP (cmH2O) Odrasli: 4 do 50 [12] 

Pediatrični: 4 do 50 [12] 

Sprožanje vdiha  »Off« (izklop), od zelo nizke do zelo visoke [srednje visoka] 

Čas dviga (ms) Min, 150 do 900 [200] 

Ti Min (s) 0,1 do 4,0 [0,2] 

Ti Max (s) Odrasli: 0,3 do 4,0 [1,5] 

Pediatrični: 0,3 do 4,0 [0,8] 

Prehod na izdih (%) 5 do 90 [25] 
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Način P(A)C 
Način P(A)C je dvonivojski način predihavanja in omogoča zagotavljanje tlačno kontroliranih 
obveznih dihov: 

- Vdih lahko sproži ventilator pri nastavljeni frekvenci (časovno sproženi dih) ali bolnik 
(spontano sproženi dih). Spontano sproženi dihi določijo naslednji časovno sproženi dih. 
Možnost »Trigger« (sprožanje vdiha) in »Resp. rate« (frekvenca dihanja) lahko izklopite 
(»Off«), vendar ne hkrati. Ko je možnost »Trigger« (sprožanje vdiha) izklopljena (»Off«), je 
način v vrstici z informacijami označen s kratico »PC«. 

- Konec vdiha nadzoruje ventilator (dih s časovnim prehodom na izdih). 

Parameter Nastavitev 

Frekvenca dihanja (na min) Odrasli: »Off« (izklop), 2 do 50 [15] 

Pediatrični: »Off« (izklop), 5 do 80 [15] 

EPAP (cmH2O) 2 do 25 [5] 

IPAP (cmH2O) Odrasli: 4 do 50 [12] 

Pediatrični: 4 do 50 [12] 

Ti (s) Odrasli: 0,3 do 4,0 [1,0] 

Pediatrični: 0,3 do 4,0 [0,6] 

Sprožanje vdiha »Off« (izklop), od zelo nizke do zelo visoke [srednje visoka] 

Čas dviga (ms) Min, 150 do 900 [200] 
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• Za zagotavljanje zadostnega časa za izdih bolnika vrednost Ti ne sme biti višja od dveh tretjin 
vrednosti 60/frekvenco dihanja. 

• Za zagotavljanje zadostnega časa za dosego ciljnega tlaka pri vdihu čas dviga ne sme biti višji 
od dveh tretjin vrednosti Ti. 

 

Način CPAP 
Način CPAP zagotavlja konstantno raven tlaka med vdihom in izdihom. 

Z načinom CPAP, ki je uporabljen z dihalnim sistemom z odprtino, je raven sprožanja vdiha 
nastavljiva, kar omogoča optimalni nadzor odprtine za izdih in zmanjša bolnikov napor pri 
dihanju. Prilagodite občutljivost sprožanja vdiha, tako da natančno beleži frekvenco dihanja 
bolnika. 

V ventiliranem sistemu je raven sprožanja vdiha mogoče nastaviti, tako da omogoča optimalni 
nadzor in učinkovitost delovanja alarmov. 

Parameter Nastavitev 

CPAP (cmH2O) Vsi dihalni sistemi: 

3,0 do 20,0 [5,0] 

Vrsta sprožanja vdiha Dvocevni sistem: 

Pretok/tlak 

Sprožanje vdiha Dvocevni sistem: 

Ko je vrsta sprožanja vdiha nastavljena na možnost »Flow« (pretok) 

Odrasli: 0,5 do 15 [1,0] (l/min) 

Pediatrični: 0,5 do 15 [0,5] (l/min) 

Ko je vrsta sprožanja vdiha nastavljena na možnost »Pressure« 
(tlak): 

od zelo nizke do zelo visoke [srednje visoka] 

Enocevni sistem: 

od zelo nizke do zelo visoke [srednje visoka] 

Enocevni sistem z namernim puščanjem: 

od zelo nizke do zelo visoke [srednje visoka] 

 
 
 



Načini predihavanja 
 

92 
 

Dodatne funkcije: 

• odziv na apnejo (samo za sisteme z odprtinami) 

 
Prikazana je uporaba načina CPAP za enocevni sistem z namernim puščanjem. 
 

Način iVAPS (inteligentna podpora z zagotovljeno količino) 
Opomba: Ta funkcija morda ni na voljo na vaši napravi. 

Način iVAPS je ustvarjen za ohranjanje prednastavljene ciljne alveolarne minutne ventilacije s 
spremljanjem dovajanega predihavanja, samodejnim prilagajanjem tlačne podpore in 
zagotavljanjem inteligentnih podpornih dihov. Način predihavanja iVAPS je indiciran za bolnike, ki 
tehtajo 30 kg (66 funtov) in več. 
 

Način iVAPS ponuja udobje in usklajenost tlačne podpore, a z zagotovilom, ki ga ponuja ciljni 
volumen. 
 

Tlačna podpora se nenehno prilagaja za vsak dih za ohranjanje ciljne alveolarne ventilacije. Če se 
predihavanje zniža, se zviša tlačna podpora, dokler ni dosežen cilj. Če pa se nasprotno 
alveolarna ventilacija poviša nad cilj, se zniža tlačna podpora. Razpon prilagoditve tlačne podpore 
omejujeta nastavitvi največja dovoljena tlačna podpora (Min PS) in najmanjša dovoljena tlačna 
podpora (Max PS). 
 

Dejanski tlak v maski, dosežen v načinih iVAPS ali iVAPS-AutoEPAP, je vsota EPAP in tlačne 
podpore, omejen na 2 cmH2O pod nastavljeno mejo visokega tlaka. Posledično je lahko meja 
visokega tlaka uporaben način za omejevanje celotnega tlaka predihavanja, npr. med NIV maske 
na strani 116. 
 

Povečanje tlačne podpore lahko doseže do 0,7 cmH2O/s. Spremembe tlačne podpore pri 
vsakem dihu so odvisne od frekvence dihanja in od tega, na kakšni razdalji od ciljne alveolarne 
ventilacije se nahaja bolnik. Običajno sprememba tlačne podpore ne presega 3 cmH2O na dih. 
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Parameter Nastavitev 

»Target Va« (ciljna alveolarna minutna ventilacija) (l/min) 1,0 do 30,0 [5,2] 

»Target Pt rate« (ciljni razpon bolnika) (na min) Odrasli: 8 do 30 [15] 

»Pt Height« (višina bolnika) cm: 110 do 250 [175] 

palci: 44 do 100 [70] 

EPAP (cmH2O) 2,0 do 25,0 [5,0] 

Min EPAP (cmH2O) 2,0 do 25,0 [5,0], ko je AutoEPAP »ON« (vklopljen) 

Max EPAP (cmH2O) 2,0 do 25,0 [15,0], ko je AutoEPAP »ON« (vklopljen) 

Min PS (cmH2O) 0,0 do 50,0 [2,0] 

Max PS (cmH2O) 0,0 so 50,0 [20,0], ko je AutoEPAP »OFF« (izklopljen) 

8,0 do 50,0 [20,0], ko je AutoEPAP »ON« (vklopljen) 

»Rise Time« (čas dviga) (ms) Min, 150 do 900 [200] 

Ti Min (s) 0,1 do 4,0 [0,5] 

Ti Max (s) 0,3 do 4,0 [1,5] 

»Trigger« (sprožanje vdiha) od zelo nizke do zelo visoke [srednje visoka] 

»Cycle« (prehod na izdih) (%) 5 do 90 [25] 
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Ciljna alveolarna ventilacija 
Način iVAPS cilja na alveolarno ventilacijo. Alveolarna ventilacija je izbrana, ker do izmenjave 
plinov pride na ravni pljučnih mešičkov. Skupno predihavanje vključuje predihavanje, namenjeno 
prevodnim dihalnim potem, medtem ko alveolarna ventilacija najbolje predstavlja koristen del 
predihavanja, ki doseže pljučne mešičke. 

Alveolarne ventilacije ni možno neposredno meriti, tako da način iVAPS oceni uporabo približne 
vrednosti višine anatomskega mrtvega prostora, kot je prikazano na spodnjem grafu. Anatomski 
mrtvi prostor je količina dihov, ki ostanejo v prevodnih dihalnih poteh in ne dosežejo pljučnih 
mešičkov ter ne prispevajo k izmenjavi plinov. Njegov prispevek je sorazmeren s frekvenco 
dihanja. Z uporabo alveolarne ventilacije kot servo-predihalnega cilja, v nasprotju z dihalnim 
volumnom ali minutno ventilacijo, se nadomesti učinek spremembe frekvence dihanja pri 
učinkovitem predihavanju. 

Opomba: ko izvajate predihavanje v načinu iVAPS, se na zaslonu za spremljanje prikaže 
trenutna vrednost Va. 

   
 

Inteligentna podporna frekvenca (iBR) 
Namesto določanja fiksne podporne frekvence bo inteligentna podporna frekvenca (iBR) 
samodejno preklapljala med dvema mejnima vrednostma. 

Med dalj časa trajajočo apnejo bo iBR izbrala predhodno konfigurirano ciljno frekvenco bolnika. 
Ta ciljna frekvenca bolnika opredeljuje zgornjo mejo iBR. Nastavite ciljno frekvenco bolnika, tako 
da se ujema s povprečno spontano frekvenco bolnika (v nasprotju z običajno podporno 
frekvenco). 

1. Med spontanim predihavanjem se iBR prilagaja, da ostane v ozadju, na dveh tretjinah ciljne 
frekvence bolnika. Ta podporna frekvenca »v ozadju« je nižja od običajne frekvence (S)T, 
tako da bolniku ponuja maksimalno priložnost za spontano sprožanje diha. 
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2. Ko se spontano sprožanje diha prekine (npr. ob nastopu apneje/hipopneje), se iBR prilagodi 
iz svoje frekvence v ozadju v ciljno frekvenco bolnika v načinu iVAPS in se prilagodi najhitreje 
(običajno po 4 do 5 dihih), ko je predihavanje pod ciljnim predihavanjem. 

3. En spontano sproženi dih ponastavi iBR na njeno frekvenco v ozadju (dve tretjini ciljne 
frekvence bolnika). 

 
 

Konfiguriranje načina iVAPS 
Način iVAPS lahko konfigurirate na dva načina: 

• Sprejemanje nedavno spoznanih ciljev, iz katerega koli ventiliranega načina (CPAP, (S)T ali 
PAC) – spozna bolnikov vzorec dihanja in samodejno izračuna ciljne vrednosti ali 

• Ročno vnašanje ciljnih vrednosti. 
 

Sprejemanje nedavno spoznanih ciljev 
Med predihavanjem bolnika na ventiliranem načinu po vaši izbiri (CPAP, (S)T ali PAC) se 
spremlja bolnikovo predihavanje med počitkom, z namenom spoznavanja bolnikove ciljne 
alveolarne ventilacije (Target Va) in ciljne frekvence bolnika (Target Pt Rate) za pripravo za način 
iVAPS. 

Ko je dosežena zadnja konfiguracija dihalnega sistema (vključuje bolnikovo višino, EPAP, 
primerne nastavitve maske in vsako dodajanje dodatnega kisika), sledite spodnjemu postopku. 
 

Zadnjih pet minut predihavanja se dihalni volumen in frekvenca dihanja zabeležita za vsak dih. 
Target Va in Target Pt Rate se nato izračunata za teh zadnjih pet minut. Zagotovite, da je bolniku 
udobno, da je dihanje stabilno in puščanje minimalno. 
 

Opomba: načina iVAPS in AutoEPAP se bosta sprožila šele, ko so sprejete vrednosti 
spoznanega cilja. 
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Sprejemanje nedavno spoznanih ciljev 

Sprejemanje nedavno spoznanih ciljev 

1. V glavnem meniju za nastavitve (»Setup«) izberite razdelek za nastavitve (»Settings«). 

2. V meniju za nastavitve (»Settings«) izberite zavihek za glavne nastavitve (»Main settings«) 

 
3. Med zaslonskimi možnostmi izberite »Ventilation Mode« (način predihavanja), nato izberite 

iVAPS. 

 
4. Med zaslonskimi možnostmi izberite »Review« (pregled). 

 
Opomba: možnost pregleda (»Review«) lahko izberete, če obstaja vsaj pet minut 
razpoložljivih podatkov o bolniku. 
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5. Po potrebi preglejte »Learnt Targets« (spoznani cilji) in opravite prilagoditve za »Pt Height« 
(višina bolnika). Izberite »Confirm« (potrdi). 

 
6. Izberite »Apply« (uporabi). 

 
Uspešno ste konfigurirali iVAPS. 

 
Opomba: ko je vklopljen način AutoEPAP, se bo ime okna z informacijami posodobilo na 
iVAPS.AutoEPAP. 

 

Ročno vnašanje ciljnih vrednosti 
Target Va je prav tako možno določiti za sprejemanje ciljne frekvence bolnika s pomočjo 
nastavljivega parametra Target Va in višine bolnika. Target Pt Rate se mora ujemati z običajno 
frekvenco dihanja. 
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Ročno vnašanje ciljnih vrednosti 

1. V glavnem meniju za nastavitve (»Setup«) izberite razdelek za nastavitve (»Settings«). 

2. V meniju za nastavitve (»Settings«) izberite zavihek za glavne nastavitve (»Main Settings«). 

 
3. Med zaslonskimi možnostmi izberite »Ventilation Mode« (način predihavanja), nato izberite 

iVAPS. 

 
4. Izberite »Skip« (preskoči). 
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5. Z zaslona za glavne nastavitve načina iVAPS izberite Apply (uporabi). 

 
Način iVAPS je bil uspešno uporabljen. 

 
 

 

AutoEPAP 
Samo način iVAPS. 

Opomba: Ta funkcija morda ni na voljo na vaši napravi. 
 

Namen EPAP je vzdrževanje prehodnosti zgornjih dihalnih poti. AutoEPAP samodejno prilagodi 
tlak kot odziv na omejitev pretoka ali zaporo zgornjih dihalnih poti. EPAP je prilagojen z 
nastavitvama Min EPAP in Max EPAP z odzivom, odvisnim od stopnje zapore zgornjih dihalnih 
poti. 
 

 OPOZORILO 

AutoEPAP je kontraindiciran pri uporabi invazivnega vmesnika. 
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Tlačno podporo lahko prilagodite na vrhu EPAP. Najvišji zagotovljeni tlak, seštevek EPAP in 
tlačne podpore, je omejen na 2 cmH2O pod nastavljeno mejo visokega tlaka. Če seštevek EPAP 
in tlačne podpore presega mejo najvišjega tlaka, je tlačna podpora žrtvovana za ohranitev 
prehodnosti dihalnih poti (tj. EPAP). Vendar pa tlačna podpora ne bo padla pod nastavljen najnižji 
tlak (Min PS). 

    
 

(a) Za omejitev pretoka se bo EPAP zvišal na najvišjo frekvenco 0,5 cmH2O (0,5 hPa) na dih. 

(b) Za obstruktivno apnejo se bo EPAP zvišal na frekvenco približno 1 cmH2O (1 hPa) na 
sekundo, porabljeno na vdih za zaključek apneje. 

(c) EPAP se bo začel zmanjševati od prvega diha, ko so zgornje dihalne poti znova postale 
prehodne, in se bo še naprej počasi zmanjševal, dokler se ne pojavi nova omejitev/zapora 
pretoka zgornjih dihalnih poti ali je dosežen Min EPAP. 
 

Algoritem AutoEPAP ne obravnava nobenega drugega titracijskega cilja, kot je okrepitev pljuč za 
izboljšanje oksigenacije ali kompenziranega bistvenega PEEP. Min EPAP mora biti nastavljen za 
zdravljenje težav spodnjih dihalnih poti. AutoEPAP bo povečal tlak v zračnih poteh za zdravljenje 
težav zgornjih dihalnih poti. 
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Nastavitve oblike pretoka 
Naprava Astral podpira naslednje štiri nastavitve oblike pretoka: 

1. 100 % (konstantni) 

2. 75 % 

3. 50% 

4. 25% 

 
Na sliki je prikazan način vpliva oblike pretoka na zagotavljanje dihov pri stalnem volumnu. Ko je 
dihalni volumen nastavljen na možnost PIF (najvišji pretok pri vdihu), s prilagajanjem oblike 
pretoka vplivate na dolžino vdiha, če pa je dihalni volumen nastavljen na možnost Ti (čas vdiha), 
s prilagajanjem oblike pretoka vplivate na najvišji pretok pri vdihu. 

Ko je oblika pretoka nastavljena na možnost 100 %, je pretok med vdihom navadno konstanten. 
Če odstotna vrednost pade, se pretok začne pri največjem pretoku in ob koncu diha upade na 
približek nastavljenega odstotka te vrednosti. 

Za izbiranje med možnostma Ti in PIF: 

1. V meniju za nastavitve (»Setup«) izberite možnost za konfiguracijo naprave (»Device 
config«). 

2. Izberite enote. 

3. Izberite Ti ali PIF. 
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Vzajemna odvisnost ukazov 

Omejitve dinamičnih nastavitev 
Razpon za nastavljanje ene vrednosti lahko omejite z vrednostjo druge. Po dosegu tovrstne 
dinamične mejne vrednosti se v vrstici z informacijami prikaže sporočilo z opisom omejitve 
(medsebojne odvisnosti), gumb »Apply« (uporabi) pa je onemogočen. 

 
Za omogočanje gumba »Apply« spremenite eno od nastavitev v sporu. Npr. v tem primeru je za 
nadaljevanje treba zvišati vrednost IPAP ali znižati vrednost EPAP. 

 
 

Uporaba meje visokega tlaka naprave Astral 
Meja visokega tlaka naprave Astral deluje kot običajen alarm visokega tlaka za predihavanja s 
ciljnim volumnom in za napake. Za tlačne načine in tlačne načine z zagotovljenim volumnom 
nastavitev visokega tlaka deluje kot skupna tlačna meja in ohranja najvišji dovajan tlak, ki je 2 
cmH2O nižji od nastavitve visokega tlaka, ne glede na posamezne nadzorne nastavitve. 

Na primer, zmanjševanje meje visokega tlaka lahko omeji naslednje parametre: 

• T-nadzor, 

• tlačno podporo, 

• največji dovoljen T-nadzor, 

• največjo dovoljeno tlačno podporo, 

• PEEP, 

• IPAP, 

• EPAP, 
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• CPAP, 

• nastavitve diha pri apneji, 

• jakost za globoki dih, 

• jakost za ročno sproženi dih. 

Pri spreminjanju mejne vrednosti alarma za visok tlak boste prejeli poziv za potrditev sprememb 
pri vseh nastavitvah, na katere je ta sprememba vplivala. Če sprememb nastavitev ne boste 
potrdili, sprememba mejne vrednosti alarma za visok tlak ne bo uporabljena. 

 

 
 

Sprožanje in prehod na izdih 
• Naprava Astral ima za zagotavljanje optimalnega ujemanja bolnika in naprave ter zmanjšanje 

obremenitve pri dihanju nastavljivi občutljivosti funkcij sprožanja vdiha in prehoda na izdih. 

• S funkcijo sprožanja vdiha se naprava odziva na povečan napor bolnika. Naprava po dosegu 
mejne vrednosti za funkcijo sprožanja vdiha zažene fazo vdiha. 

• Funkcija preklopa na izdih (imenovana tudi funkcija sprožanja izdiha) je odziv na zmanjšanje 
pretoka pri vdihu. Naprava po dosegu mejne vrednosti za funkcijo prehoda na izdih iz faze 
vdiha preide na fazo izdiha. 

Višja kot je nastavljena občutljivost, manjši je napor bolnika, ki je potreben za sprožitev vdiha, in 
nižje je zmanjšanje pretoka pri vdihu bolnika, ki je potrebno za sprožitev izdiha. 
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Metoda sprožanja vdiha je odvisna od vrste dihalnega sistema. 

Vrsta dihalnega sistema Vrsta sprožanja vdiha Zaznavanje sprožanja vdiha 

Enocevni sistem z namernim puščanjem Pretok 

od zelo nizkega do zelo visokega 

Vsync 

Enocevni sistem z vdelano odprtino Tlak 

od zelo nizkega do zelo visokega 

NIV+ 

Dvocevni sistem Možnost izbire med 

Tlak: od zelo nizkega do zelo visokega 

Pretok: 0,5–15 l/min 

 

NIV+ 

Pretok 

Sistem z ustnikom Pretok 

Dotik, od nizkega do visokega 

Dotik 

 
 

Sprožanje z dihalnim sistemom z namernim puščanjem 
Pri uporabi dihalnega sistema z namernim puščanjem oceno pretoka dihanja bolnika ojača 
funkcija samodejnega upravljanja puščanja ResMed – Vsync. 

Tehnologija Vsync omogoča, da naprava oceni pretok dihanja bolnika v primeru nenamernega 
puščanja. Z uporabo signala za pretok dihanja lahko naprava sprožanje vdiha in prehod na izdih 
izvaja skoraj skladno z naporom bolnika. 

Naprava Astral ima na voljo pet stopenj občutljivosti sprožanja vdiha (od zelo nizke do zelo 
visoke). Višja kot je izbrana občutljivost, nižji je napor bolnika, ki je potreben za sprožanje vdiha. 
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Prehod na izdih z dihalnim sistemom z namernim puščanjem 
Naprava Astral omogoča zaznavanje upada v pretoku dihanja bolnika med vdihom, pri čemer 
javlja optimalni čas za začetek izdiha. 

Naprava Astral zagotavlja prilagodljivo nastavljeno vrednost, občutljivo za prehod na izdih, ki je 
izražena kot odstotna vrednost največjega pretoka. Višja kot je izbrana občutljivost, manjši je 
padec pretoka pri vdihu ob prehodu na izdih. 

 

 
 

Opomba: prehod na izdih je omejen z vrednostma TiMin in TiMax. To pomeni, da dolžina vdiha 
ne sme biti nižja od vrednosti TiMin ali daljša od vrednosti TiMax. 
 

Sprožanje s sistemi z odprtino 
Pri uporabi enocevnega ali dvocevnega sistema z odprtino naprava Astral uporabi tehnologijo 
občutljivosti sprožanja vdiha NIV+ družbe ResMed. Za razliko od običajnega sprožanja vdiha, ki 
upošteva samo jakost spremembe tlaka, tehnologija NIV+ upošteva tudi gibanje valovne oblike 
tlaka, kar bistveno izboljša občutljivost sprožanja. 

Tlačno sprožanje vdiha v enocevnih in dvocevnih sistemih 

Naprava Astral omogoča zaznavanje negativne spremembe tlaka glede na izhodiščno vrednost 
tlaka na koncu izdiha, kar nakazuje začetek spontanega diha bolnika. Na voljo je pet stopenj 
občutljivosti za občutljivost sprožanja vdiha, in sicer od zelo nizke (»Very Low«) do zelo visoke 
(»Very High«). 
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Pretočno sprožanje vdiha v dvocevnih sistemih 

Pretočno sprožanje vdiha je primerno za uporabo z dvocevnimi sistemi za invazivno 
predihavanje, ko ni pričakovanega puščanja, npr. trahealna kanila s tesnilko. Naprava Astral 
lahko na osnovi spremljanja izdihanega plina zazna zvišanje v pretoku dihalnega zraka na koncu 
izdiha, kar nakazuje začetek spontanega diha bolnika. Mejna vrednost pretočnega sprožanja 
vdiha predstavlja povečanje pretoka dihalnega zraka na koncu izdiha. Naprava po dosegu te 
mejne vrednosti zažene fazo vdiha. 

 

Razpon pretočno sproženega vdiha l/min 

Odrasli: 0,5–15 [privzeto = 1,0] 

Pediatrični: 0,5–15 [privzeto = 0,5] 

Nižja kot je nastavljena vrednost, višja je občutljivost. 
 

Spreminjanje vrste sprožanja 
Pri dvocevnih sistemih lahko vrsto sprožanja vdiha spremenite, ko je naprava v načinu 
predihavanja ali načinu pripravljenosti. 

Za preklapljanje med tlačnim in pretočnim sprožanjem vdiha v dvocevnem sistemu: 

1. V meniju za nastavitve (»Setup«) izberite razdelek »Circuit« (dihalni sistem). 
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2. V razdelku za vrsto sprožanja vdiha (»Trigger type«) pritisnite ukaz »Change« (spremeni). 
Trenutna vrsta sprožanja vdiha je osvetljena. 

 
3. Izberite možnost »Flow« (pretočno). Vrnili se boste na zaslon za dihalni sistem (»Circuit«), 

kjer bo prikazana nova vrsta sprožanja vdiha (»Trigger type«). 

 
 

Prehod na izdih s sistemi z odprtino 
Prehod na izdih z napravo Astral temelji na pretoku in ga lahko nastavite na samodejno ali ročno 
izvajanje. 

Samodejno prilagajanje prehoda na izdih 

Omogoča prilagajanje dolžine faze vdiha (Ti) med posameznimi dihi glede na lastnosti 
spontanega dihanja bolnika. Zato se vrednost Ti spreminja glede na obliko krivulje pretoka in 
največjo vrednost pretoka. 

Na spodnji sliki med začetkom vdiha in točko (A), označeno pri najvišjem pretoku pri vdihu (PIF), 
tj. pri 2,3 sekunde, poteka črtkana črta. Do prehoda na izdih pride, ko padajoča krivulja pretoka 
preseka črtkano črto (B). Diha, prikazana na sliki, imata različni vrednosti PIF in posledično tudi 
časovni vrednosti Ti. 
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Ročno prilagajanje prehoda na izdih 

Nastavljena vrednost za ročni prehod na izdih je izražena kot odstotna vrednost največjega 
pretoka. Prehod na izdih se pojavi, ko padajoči pretok dihanja bolnika doseže nastavljeno mejno 
vrednost za prehod. Višji kot je odstotek, večja je občutljivost prehoda na izdih. 

 
Opomba: prehod na izdih je omejen z vrednostma TiMin in TiMax. To pomeni, da dolžina vdiha 
ne sme biti nižja od vrednosti TiMin ali daljša od vrednosti TiMax. 

Preklapljanje med funkcijo samodejnega in ročnega prehoda na izdih 

1. V glavnem meniju za nastavitve (»Setup«) izberite razdelek za nastavitve (»Settings«). 

2. V meniju za nastavitve (»Settings«) izberite zavihek za glavne nastavitve (»Main settings«). 

3. Med zaslonskimi možnostmi izberite gumb za prehod na izdih (»Cycle«). 
 

Sprožanje s sistemi z ustnikom 
Pri uporabi sistema z ustnikom naprava Astral med fazo izdiha spremlja spremembe magnitude 
in oblike meritev pretoka za izboljšanje občutljivosti sprožanja vdiha. 

Na voljo so štiri stopnje občutljivosti: nizka, srednja, visoka in dotik. 

Nizka, srednja in visoka stopnja občutljivosti sprožanja vdiha temeljijo na zaznavanju spremembe 
pretoka med izdihom in kažejo začetek spontanega diha. Višja kot je izbrana občutljivost, nižji je 
napor bolnika, ki je potreben za sprožanje vdiha. 

Nastavitev sprožanja vdiha z dotikom združuje običajno sprožanje vdiha s tehnologijo sprožanja 
vdiha družbe ResMed, ki zaznava bolnikovo uporabo ali oviranje ustnika za sprožanje vdiha. 
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Dodatne funkcije 

Nastavitve za ročno sprožanje diha 

Ročno sproženi dih  uporabniku omogoča ročno dodajanje diha v trenutni vzorec dihanja. 

Funkcija ročnega sprožanja diha se uporablja za ročno sprožanje diha/-ov in jo lahko s pritiskom 
gumba kadar koli omogočite. 

• Če jo omogočite med izdihom, boste takoj zagotovili ročno sproženi dih. 

• Če jo omogočite med vdihom, boste ročno sproženi dih zagotovili 300 ms po koncu 
trenutnega vdiha. 

Ročno sproženi dih je mogoče konfigurirati kot ojačano različico primarnega diha (s faktorjem 
ojačitve od 100 do 250 %). 

Za dihe s ciljnim tlakom sta dolžina vdiha in tlak ojačana sorazmerno. 

Za dihe s ciljnim volumnom je zagotovljeni volumen ojačan sorazmerno. 

Prilagodljivi parametri: 

Parameter Nastavitev 

Ročno sproženi dih Izklop, vklop [izklop] 

Jakost (%) 100 do 250 [150] 

Opomba: Vrednost za jakost (%) je odrezana pri 2500 ml pri odraslih bolnikih in pri 500 ml pri pediatričnih bolnikih. 

Za tlačno kontrolirane obvezne dihe sta funkcija nadzor tlaka (P-nadzor) in dolžina diha ojačani s 
faktorjem ojačitve. To velja za obvezno sprožene dihe v načinu P(A)CV ter načinih P-SIMV in V-
SIMV. 
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Pri tlačno podprtih spontanih dihih je ojačana samo tlačna podpora (PS). 

 
Pri volumsko kontroliranih obveznih dihih je volumen primarno ojačan s sploščitvijo oblike 
pretoka, nato s podaljšanjem vrednosti Ti in končno z zvišanjem vrednosti PIF. To velja za 
obvezno sprožene dihe v načinih (A)CV in V-SIMV. 
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Nastavitve globokega diha 
Funkcija globokega diha uporabniku omogoča, da programira zagotavljanje »globokega vdiha« v 
rednih intervalih (intervalih globokega diha) v okviru trenutno zagotovljenega vzorca dihanja. 

Globoki dih je ojačana različica primarnega diha (s faktorjem ojačitve od 120 do 250 %). 

Za dihe s ciljnim tlakom sta dolžina vdiha in funkcija nadzora tlaka (P-nadzor) ojačani sorazmerno. 

Za dihe s ciljnim volumnom je ojačan volumen. 

Prilagodljivi parametri – samo načina (A)CV in P(A)CV: 

Parameter Nastavitev 

Globoki dih Izklop, vklop [izklop] 

Opozorilo za globoki vdih Izklop, vklop [izklop] 

Interval (min) 3 do 60 [10] 

Jakost (%) 120 do 250 [150] 

Opomba: Vrednost za jakost (%) je odrezana pri 2500 ml pri odraslih bolnikih in pri 500 ml pri pediatričnih bolnikih. 
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Nastavitve apneje 
Naprava Astral zdravniku omogoča, da opredeli postopek, ki se uporabi v primeru apneje. 

Apneja pomeni odsotnost diha v opredeljenem obdobju:  T apneja (interval apneje). 

Apnejo je mogoče opredeliti kot odsotnost dihov, ki jih sproži bolnik (brez spontanih dihov), ali 
odsotnost kakršnih koli dihov (brez dihov), ne glede na to, ali jih sproži bolnik oziroma ali so 
časovno ali ročno sproženi. 

Naprava Astral omogoča določitev treh vrst nastavitev za odziv pri apneji: 

1. samo alarm, 

2. alarm + predihavanje za apnejo (oblika diha (A)CV), 

3. alarm + predihavanje za apnejo (oblika diha P(A)CV), 

4. izklop. 

Če je izbrana možnost »alarm + predihavanje pri apneji« ((A)CV ali P(A)CV), se predihavanje pri 
apneji samodejno sproži, ko je zaznana apneja. Predihavanje pri apneji je prikazano v vrstici z 
informacijami. 

Funkcija odziva na apnejo se onemogoči, ko bolnik sproži tri zaporedne dihe. 

Družba ResMed priporoča, da se predihavanje v primeru izklopa (možnost »Off«) frekvence 
dihanja (»Resp. rate«) omogoči. 
 

Glavne nastavitve za predihavanje pri apneji 

Parameter Nastavitev 

Odziv na apnejo 

Vsi načini 

Samo načini predihavanja z odprtino 

Samo načini predihavanja z odprtino 

Vsi načini (odrasli) 

 

Samo alarm 

(A)CV + alarm (za obliko diha (A)CV) 

(A)CV + alarm (za obliko diha P(A)CV) 

Izklop 

Zaznavanje apneje »No breath« (brez diha), »No Spont. breath« (brez spontano 
sproženega diha) [No breath]* 

*Odrasli: [Off] ko je izbran ustnik kot vmesnik. 

»T apnoea«(min : s) (T-apneja) Odrasli: 15 s do 60 s [20 s]* 

Pediatrični: 5 s do 30 s [10 s] 

*Odrasli: T-apneja se lahko podaljša na 15 min, ko je izbran 
ustnik kot vmesnik. 

 

 OPOZORILO 

Nastavitev zaznavanja apneje na nastavitev »brez diha« in nastavitev T-apneje na 
vrednost, večjo od 60 s, bo onemogočila alarm za apnejo in odziv na apnejo. 
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Oblika diha (A)CV 

Parameter Nastavitev 

Vt (ml) Odrasli: 100 do 2.500 [500] 

Pediatrični: 50 do 300 [100]* 

Ti (s) Ko je možnost volumsko sproženega diha nastavljena na 
možnost Ti: 

Odrasli: 0,3 do 3,0 [1,0] 

Pediatrični: 0,3 do 3,0 [0,6] 

PIF (l/min) Ko je možnost volumsko sproženega diha nastavljena na 
možnost PIF: 

Odrasli: 10 do 120 [50] 

Pediatrični: 5 do 60 [10] 

Frekvenca dihanja (na min) Odrasli: 4 do 50 [15] 

Pediatrični: 12 do 80 [15] 

*Po mednarodnem standardu za ventilatorje je uporaba za pediatrične bolnike predvidena za bolnike, ki so predihavani z manj kot 
300 ml, vendar naprava Astral omogoča prilagoditev nastavitvenega parametra »Vt« do 500 ml za primere, kjer nastavljena 
vrednost »Vt« omogoča kompenzacijo puščanja v dihalnem sistemu. 

 OPOZORILO 

Podjetje ResMed ne priporoča 500 ml kot zgornjo mejo za pediatrični dihalni volumen; 
vendar lahko zdravniki izberejo to zgornjo mejo na podlagi kliničnega odločanja. 
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Oblika diha P(A)CV 

Parameter Nastavitev 

T-nadzor (cmH2O) Odrasli: 2 do 50 [7] 

Pediatrični: 2 do 50 [7] 

Ti (s) Odrasli: 0,2 do 5,0 [1,0] 

Pediatrični: 0,2 do 5,0 [0,6] 

Frekvenca dihanja (na min) Odrasli: 4 do 50 [15] 

Pediatrični: 12 do 80 [15] 

 

 
 

 
 

Nastavitve varnostnega volumna 
Funkcija varnostnega volumna naprave Astral je dodatni mehanizem za prilagajanje nadzora z 
zagotovljenim volumnom za tlačne načine (samo načini (P(A)CV, PS, S(T) in PAC). Združuje 
prednosti predihavanja s ciljnim tlakom z zagotovljenim ciljnim volumnom. 

Nastaviti je mogoče ciljni varnostni volumen (»Safety Vt«), pri čemer se zadevna tlačna vrednost 
(PS, T-nadzor ali IPAP) samodejno prilagodi tako, da doseže ciljno vrednost. 
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Največjo podporo pri vdihu omejujejo vrednosti »PS max«, »P control max« ali »IPAP Max«. 

Največja sprememba tlačne podpore med posameznimi dihi je omejena na +/- 2 cmH2O. 

Prilagodljivi parametri: 

Parameter Nastavitev 

Varnostni Vt (ml) Odrasli: »Off« (izklop), 100 do 2500 [Off] 

Pediatrični: »Off« (izklop), 50 do 300 [Off]* 

Največja tlačna podpora PS načina PS do 50 [PS + 5] 

T-nadzor (P(A)CV) T-nadzor do 50 [P control + 5] 

IPAP Max (načina S(T), PAC) IPAP do 50 [IPAP + 5] 

*Po mednarodnem standardu za ventilatorje je uporaba za pediatrične bolnike predvidena za bolnike, ki so predihavani z manj kot 
300 ml, vendar naprava Astral omogoča prilagoditev nastavitvenega parametra »Vt« do 500 ml za primere, kjer nastavljena 
vrednost »Vt« omogoča kompenzacijo puščanja v dihalnem sistemu. 

 OPOZORILO 

Podjetje ResMed ne priporoča 500 ml kot zgornjo mejo za pediatrični dihalni volumen; 
vendar lahko zdravniki izberejo to zgornjo mejo na podlagi kliničnega odločanja. 
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Neinvazivno predihavanje (NIV) 

NIV maske 
Predihavanje z masko podpira naprava Astral na vseh vrstah in načinih dihalnega sistema. NIV je 
običajno povezano s puščanjem in zmanjšanje puščanja bo spodbudilo optimalno predihavanje. 
Predihavanja ventiliranega dihalnega sistema družbe Astral (namerno puščanje) (načini CPAP, S, 
ST, iVAPS in T) imajo napredne načine upravljanja s puščanjem, optimizirane za predihavanje z 
masko. Vendar pa upoštevajte, da lahko v primerih zelo spremenljivega puščanja predihavanja s 
ciljnim tlakom (načini CPAP, S, ST, T) nudijo prednost pred tlačnim načinom s ciljnim volumnom 
ali tlačnim načinom z zagotovljenim volumnom. 

Med načinom predihavanja NIV so izbrani najvišji tlaki za zadovoljitev potreb predihavanja kot 
tudi prenašanje s strani bolnika, puščanje maske in možnost želodčne distenzije (tlak sfinkterja 
nižjega požiralnika pri odraslem znaša 25–30 cmH2O). Različne smernice kažejo, da tipični 
maksimalni tlak za NIV maske znaša 20–30 cmH2O. 

Naprava Astral ima nastavljivo mejo visokega tlaka, ki je lahko priročno sredstvo za uvedbo 
največjega tlaka med načini s ciljnim tlakom naprave Astral (vključno s tistimi z zagotavljanjem 
volumna), ne glede na prevladujoča PEEP in PS. O tem je več govora v poglavju Alarmi/omejitve 
za tlak. 
 

NIV ustnika 
Odločitev za uporabo predihavanja skozi ustnik navadno sprejmeta zdravnik in bolnik po 
posvetu, v katerem pretehtata tveganja in koristi te oblike predihavanja. Na primer, bolnik mora 
imeti zadostno kognicijo, nadzor glave/vratu/ust in orofaringealno funkcijo, v primerjavi z drugimi 
oblikami predihavanja pa je potrebno veliko individualiziranega usposabljanja. 

Za samostojno presojanje bolnikovega stanja med predihavanjem skozi ustnik lahko uporabite 
spremljanje vrednosti SpO2 preko pulznega oksimetra. Če se tipalo oksimetra odklopi z 
bolnikovega prsta, se bo aktiviral alarm »No SpO2 monitoring« (brez spremljanja vrednosti 
SpO2). 

 POZOR 

Predihavanje skozi ustnik morda ni primerno za določene bolnike, zato je potrebna 
klinična presoja. 
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Predihavanje skozi ustnik 
Spodnje nastavitve so predlagane za »odprto« ali »po požirkih« predihavanje skozi ustnik, kjer 
bolnik pogosto ali stalno izdihuje v ozračje, npr. dnevno predihavanje na zahtevo prek 15-
milimetrskega neventiliranega ustnika. Druge vrste, načini in nastavitve dihalnega sistema so po 
potrebi prav tako na voljo. 
 

Nastavitev 
predihavanja 

Izbira Podrobnost/pojasnilo 

Vrsta bolnika Odrasli  

Dihalni sistem Sistem z ustnikom 
(samo cev) 

15-milimetrski ali 22-milimetrski dihalni sistem brez puščanja ali 
odprtine za izdih 
Opomba: Ni oblikovan za podporo neprekinjenega izdihovanja v 
dihalni sistem. 

Vmesnik Ustnik  

Način predihavanja (A)CV Način (A)CV bolniku omogoča kopičenje dihov, saj je z vsakim dihom 
dovajan nastavljeni volumen. 

Nastavitve za bolnika Vt, sprožanje vdiha, 
oblika pretoka 

Nastavitve izvedite ob upoštevanju želj in udobja bolnika. 

Frekvenca dihanja Kot je ustrezno Frekvenca dihanja mora biti ustrezno nastavljena za bolnike, ki se 
zanašajo na podporno frekvenco. Sicer jo lahko izklopite. 

Sprožanje vdiha Nizka, srednja, visoka, 
dotik 

 

Nastavitev sproženja vdiha dotika bo omogočila, da bo dih dostavljen 
ob uporabi ustnika. Če se bolniku primeri napačno sprožanje diha, je 
treba zmanjšati občutljivost sprožanja. 

Ventilirana predihavanja (namerno puščanje) niso priporočljiva za zelo neenakomerna predihavanja z večjimi 
presledki, kot je predihavanje skozi ustnik »po požirkih« 
 

Varnost predihavanja skozi ustnik 
Alarm prekinitve dihalnega sistema omogoča zaznavanje prekinitve dihalnega sistema (npr. ko 
ustnik pade izven dosega bolnika) in ali lahko bolnik zanesljivo sproži predihavanje ali ne. 

Ne glede na to ali je alarm prekinitve dihalnega sistema aktiven ali ne, je morda treba uvesti 
druga zmanjšanja za zagotovitev, da varnost bolnika ni ogrožena, kot je alarm za apnejo, zunanje 
spremljanje, alarm za SpO2 ali redni nadzor. 
 

Nastavitev alarma Izbira Podrobnost/pojasnilo 

Alarm prekinitve 
dihalnega sistema 

»On« (vklop) Omogoča alarm prekinitve dihalnega sistema. 

Odstopanje prekinitve 
dihalnega sistema (%) 

Kot je ustrezno Nastavi večje ali manjše odstopanje na stopnjo prekinitve dihalnega 
sistema, ki je potrebno, da se aktivira alarm prekinitve dihalnega 
sistema. 

Glejte poglavje Nastavitev in preizkušanje odstopanja prekinitve 
dihalnega sistema (glejte stran 144). 
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Nastavitev alarma Izbira Podrobnost/pojasnilo 

Čas za aktivacijo 
alarma 

Kot je ustrezno Čas, ki je potreben, da se alarm sproži, ko je dosežen prag prekinitve. 
Lahko je nastavljen na časovno vrednost od 5 sekund do 15 minut za 
vmesnik ustnika, kot je primerno za odvisnost bolnika od ventilatorja 

Glejte poglavje Nastavitev časa za aktivacijo alarma (glejte stran 
146). 

Odziv na apnejo »Off« (izklop) Odziv na apnejo na »OFF« (izklop) je mogoče primerno konfigurirati, če 
je alarm prekinitve dihalnega sistema primerno konfiguriran. 

 
 

Alarmi za nizek tlak se včasih uporabljajo za nakazovanje na prekinitev dihalnega sistema in se 
jih lahko hitro aktivira. Če to postane nadloga, na primer ko bolnik prejema delni dih ali ko 
izpušča dih ali če pride do napačno sproženega diha, se ga lahko po presoji zdravnika izklopi. 
Morda je treba uvesti druga zmanjšanja za zagotovitev, da varnost bolnika ni ogrožena. To lahko 
vključuje zunanje spremljanje, alarm SpO2 ali redni nadzor. 

Predihavanje skozi ustnik z dihalnim sistemom Astral 100/150 ni namenjeno podpori 
neprestanemu izdihovanju v dihalni sistem. Alarm NV maska/vdihavanje že izdihanega zraka, ki 
ga ne more nastaviti uporabnik, se bo aktiviral, če naprava zazna neprekinjeno izdihovanje v 
dihalni sistem. Za bolnike, ki imajo raje neprestano izdihovanje v dihalni sistem, razmislite o 
dihalnem sistemu z odprtino za izdih ali namernim puščanjem. 
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Alarmi 
Naprava Astral sproži alarme, da vas opozori na težave, ki jih morate za zagotavljanje varnosti 
bolnika odpraviti. Ob sprožitvi alarma naprava Astral zagotovi zvočna in vizualna opozorila ter na 
zaslonu za alarm v vrstici z informacijami prikaže sporočilo alarma. 
 

Kot del sistema alarmov (npr. zaščita pred nadtlakom in alarmi sistema) se lahko naprava Astral 
samodejno znova zažene. Samodejni ponovni zagon preveri sisteme in zagotovi pravilno 
delovanje alarma. 

 
 

 
 
 

 Indikator Opis 

1 Zaslon za alarm Prikaže sporočilo alarma najvišje prednosti ali zadnji alarm, ki ga še niste 
ponastavili. 

Za več informacij o alarmu pritisnite zaslon za alarm. 

Za nekatera stanja se bo sprožilo več alarmov.  nakazuje, da je 

aktivnih več alarmov. Pritisnite , ko je ta na voljo, da si ogledate vse 
alarme in ustrezno ukrepate. Alarmi so prikazani po prednosti. 

2 Zaslon za aktivne alarme Prikazuje celotni seznam aktivnih alarmov. Samodejno se prikaže ob 
sprožitvi alarma v načinu za bolnika. 

3 Meni za informacije Nekateri alarmi se samodejno odstranijo. Za pregled zgodovine alarmov 
glejte dnevnik alarmov v meniju za informacije. 

4 Gumb za utišanje/ponastavitev Stanje: 
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 Indikator Opis 

alarma • ne sveti – ni aktivnih alarmov 
• sveti – prisotni so aktivni alarmi 
• utripa – vklopljena je funkcija utišanja 

Ta gumb vam omogoča: 
• izklop zvočnih opozoril 
• ponastavitev trenutno prikazanega alarma (če je to omogočeno) 

5 Vrstica za alarm Nakazuje prednost alarma na zaslonu za alarm. 
 
 

Prednost alarma 
Alarmi so razvrščeni po zadevni prednosti (visoka, srednja in nizka) glede na resnost in nujnost 
stanja alarma. Ukrepe izvedite za vse alarme. Alarmi visoke prednosti zahtevajo takojšnji odziv. 

Prednost alarma  Vrstica za alarm Zvočno opozorilo 

visok  rdeča utripajoča luč 10 piskov vsakih 5 sekund 

srednji  rumena utripajoča luč 3 piski vsakih 15 sekund 

nizek  rumena luč sveti 2 piska vsakih 25 sekund 
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Alarmi na spodnjem seznamu so razvrščeni po zadevni pomembnosti znotraj posamezne 
prednosti. Prilagodljive alarme je mogoče spremeniti tako, da ustrezajo zahtevam predihavanja 
in nege. 

Alarmi visoke prednosti Alarmi srednje prednosti Alarmi nizke prednosti 
»Total power failure« (popolni izpad 
napajanja)** 
»High pressure protection« (zaščita 
pred visokim tlakom) 
»Circuit disconnection« (prekinitev 
dihalnega sistema)* 
»Low Pressure« (nizek tlak)* 
»Obstruction« (neprehodnost)« 
»High Pressure« (visok tlak)* 
»Apnoea« (apneja)* 
»Low MVe« (nizek MVe)* 
»Low MVi« (nizek MVi)* 
»High MVi« (visok MVi)* 
»High MVe« (visok MVe)* 
»Low Vte« (nizek Vte)* 
»High Vte« (visok Vte)* 
»Low Vti« (nizek Vti)* 
»High Vti« (visok Vti)* 
»Low Resp rate« (nizka frekvenca 
dihanja)* 
»High Resp rate« (visoka frekvenca 
dihanja)* 
»High leak« (prekomerno puščanje)* 
»Ventilation stopped« (prekinitev 
predihavanja)* 
»Low SpO2« (nizka vrednost SpO2)* 
»High SpO2« (visoka vrednost SpO2)* 
»Low FiO2« (nizka raven deleža kisika 
FiO2)* 
»High FiO2« (visoka raven deleža kisika 
FiO2)* 
»NV mask/Rebreathing« (neventilirana 
maska/vdihavanje že izdihanega zraka) 
»Incorrect circuit adapter« (neustrezni 
prilagodilnik dihalnega sistema) 
»Critically low battery« (izjemno nizka 
napolnjenost akumulatorja) 
»Incorrect circuit attached« (neustrezni 
dihalni sistem) 
»Safety reset complete« (zaključen 
varnostni ponovni zagon) 
»Battery inoperable« (nedelovanje 
akumulatorja) 

»High Pressure« (visok tlak)* 
»Low PEEP« (nizek PEEP)* 
»High PEEP« (visok PEEP)* 
»Low pulse rate« (nizek srčni utrip)* 
»High pulse rate« (visok srčni utrip)* 
»Device overheating« (pregretje 
naprave) 
»Pressure line disconnected« 
(prekinjena povezava s cevjo za tlak) 
»Last self test failed« (neuspešen zadnji 
preizkus naprave) 
»Flow sensor not callibrated« (pretočni 
senzor ni umerjen) 
»No SpO2 monitoring« (brez spremljanja 
vrednosti SpO2) 
»No FiO2 monitoring« (brez spremljanja 
ravni deleža kisika FiO2) 
»Internal battery degraded« (slabša 
moč notranjega akumulatorja) 
»Low internal battery« (nizka 
napolnjenost notranjega akumulatorja) 
»Circuit fault« (napaka dihalnega 
sistema) 
 

»Using internal battery« (uporaba 
notranjega akumulatorja) 
»Battery 1 fault« (okvara akumulatorja 
1) 
»Battery 2 fault« (okvara akumulatorja 
1) 
»Power fault/no charging« (izpad 
napajanja/ni polnjenja) 
»PEEP blower failure« (napaka 
pihalnika PEEP) 
 

* Prilagodljiv alarm. 
** V primeru alarma za popolni izpad napajanja ne bo utripala nobena LED-dioda. 
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Pregledovanje aktivnih alarmov 

 na zaslonu za alarm nakazuje, da je aktivnih več alarmov. Čeprav je lahko hkrati aktivnih 
več alarmov, je na zaslonu za alarm prikazan samo alarm najvišje prednosti. Na zaslonu za 
aktivne alarme so prikazani vsi aktivni alarmi. 

Ko je alarm najvišje prednosti odstranjen, se na zaslonu za alarm prikaže naslednji alarm najvišje 
prednosti. 
 

 
 

Pregledovanje aktivnih alarmov: 

1. Na katerem koli zaslonu v vrstici z informacijami izberite zaslon za alarm. Prikaže se zaslon 
za aktivne alarme. Na tem zaslonu je prikazan seznam trenutno aktivnih alarmov, ki so 
razvrščeni po zadevni prednosti. 

2. Če želite zapreti zaslon za aktivne alarme in se vrniti na prejšnji zaslon, pritisnite gumb »OK« 
(v redu). 

 

Utišanje alarmov 
Zvočna opozorila naprave Astral lahko začasno utišate (za dve minuti). Zaslon za alarm in vrstica 
za alarm še naprej prikazujeta alarm kot običajno. Če so po dveh minutah pogoji alarma še 
vedno prisotni, se znova sproži zvočno opozorilo. 

Funkcijo utišanja alarma lahko uporabite tudi predhodno, da vnaprej utišate alarme, za katere 
predvidevate, da se bodo sprožili. To je lahko zlasti priročno med izsesavanjem ali pri poskusu 
odklopa bolnika z ventilatorja za krajši čas. 
 

Če se sproži kateri od naslednjih alarmov visoke prednosti, je funkcija za utišanje alarma s tem 
samodejno preklicana: 

• »Total power failure« (popolni izpad napajanja) 

• »Critically low battery« (izjemno nizka napolnjenost akumulatorja) 

• »Incorrect circuit« (neustrezni dihalni sistem). 
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Za utišanje zvočnega opozorila za aktivni alarm: 

Pritisnite . 

Alarm se utiša za dve minuti. V tem obdobju se v vrstici z informacijami prikaže   in utripa 

. 

Opomba: prikazani alarm ponastavite s ponovnim pritiskom gumba za utišanje/ponastavitev 
alarma, ko je omogočena funkcija utišanja alarma. Glejte Ponastavitev alarmov (glejte stran 
123). 
 

Za utišanje alarmov pred njihovo aktivacijo: 

1. Pritisnite . Funkcija utišanja alarma je aktivna dve minuti. V tem obdobju se v 

vrstici z informacijami prikaže   in  utripa. 

2. Za onemogočanje funkcije utišanja alarma znova pritisnite utripajoči simbol . 
 

Ponastavitev alarmov 
Naslednjih alarmov ni mogoče ročno ponastaviti. Za te alarme morate odpraviti vzrok alarma. Z 
razrešitvijo alarma se ta samodejno odstrani z zaslona. 

• »Total power failure« (popolni izpad napajanja) 

• »Critically low battery« (izjemno nizka napolnjenost akumulatorja) 

• Nizek tlak 

• »Pressure line disconnected« (prekinjena povezava s cevjo za tlak) 

• »Battery inoperable« (nedelovanje akumulatorja) 

• »Circuit disconnection« (prekinitev dihalnega sistema) 

• »Incorrect circuit adapter« (neustrezni prilagodilnik dihalnega sistema) 
 

S ponastavitvijo alarma je ta odstranjen z zaslona za alarm in zaslona z aktivnimi alarmi, hkrati pa 
se onemogočijo tudi vizualna in zvočna opozorila. Aktivni alarm lahko ponastavite šele po 
razrešitvi okoliščin, ki so vodile v sprožitev alarma. Če vzrokov za alarm še niste odpravili, se bo 
alarm znova sprožil. 

Naprava Astral lahko po razrešitvi okoliščin, ki so vodile v sprožitev alarma, tega samodejno 
zbriše. Po izbrisu alarma ta ni več prikazan na zaslonu za aktivne alarme, hkrati pa se odstranijo 
tudi zvočna in vizualna opozorila. 

Po izbrisu ali ročni ponastavitvi alarma se na zaslonu za alarm prikaže naslednji alarm najvišje 
prednosti. 
 

Za pregled celotne zgodovine alarmov glejte dnevnik dogodkov, ki je na voljo v meniju za 
informacije. 
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Ponastavitev prikazanega aktivnega alarma: 

1. Pritisnite , da utišate alarm. Gumb sveti in utripa. 

2. Znova pritisnite  za ponastavitev alarma. Sporočilo alarma se odstrani z zaslona za 
alarm. Odstrani se tudi z zaslona za aktivne alarme. 

Opomba: ta postopek lahko izvedete s prikazanim zaslonom za aktivne alarme, če želite med 
izvajanjem ponastavitve pregled nad vsemi aktivnimi alarmi. 
 

Ponastavitev vseh aktivnih alarmov: 

1. Na katerem koli zaslonu pritisnite zaslon za alarm v vrstici z informacijami. Prikaže se zaslon 
za aktivne alarme. 

 
2. Za ponastavitev več alarmov hkrati pritisnite ukaz »Reset all« (ponastavi vse). Ponastavljeni 

bodo samo tisti alarmi, ki jih je mogoče ponastaviti. Za vse morebitne preostale alarme bodo 
morali ustrezno posredovati in ukrepati uporabniki. 

3. Za razrešitev preostalih alarmov izvedite vse potrebne ukrepe. 

4. Če želite zapreti zaslon za aktivne alarme in se vrniti na prejšnji zaslon, pritisnite gumb »OK« 
(v redu). 

 

Prilagajanje nastavitev alarma 

 POZOR 

Prilagajanje mejnih vrednosti alarmov največjim ali najmanjšim možnim vrednostim 
lahko vodi v neustreznost alarmov. 

 OPOZORILO 

Varnost in učinkovitost nastavitev alarmov je treba preveriti za vsak omogočen program. 

 
Opomba: za prilagoditev glasnosti zvočnega opozorila glejte poglavje Nastavitve naprave (glejte 
stran 36). 
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Prilagajanje nastavitev alarma za trenutno aktivni program: 

1. Vstopite v klinični način. Prikaže se zaslon za nastavitve. 

2. Pritisnite . 

3. Pritisnite nastavitev alarma, ki jo želite prilagoditi. Izbrana nastavitev bo osvetljena oranžno in 
prikazali se bosta puščici za premikanje gor/dol. S puščicama za premikanje se prikažeta 
najnižja in najvišja nastavljiva vrednost. 

 
4. Nastavitev alarma po potrebi povečajte/zmanjšajte. 

5. Za nastavitev drugih nastavitev alarma izberite zadevno nastavitev in postopek ponovite. 
Vse izbrane nastavitve so označene z oranžnim okvirjem. 

6. Ko nadaljnje prilagoditve niso potrebne, pritisnite možnost Apply (uporabi). 

Opomba: če gre sprememba nastavitve alarma za visok tlak navzkriž z eno ali več 
nastavitvami parametrov predihavanja, se prikaže potrditveni zaslon, ki prikazuje povzetek 
spremenjenih nastavitev parametrov predihavanja. Da sprejmete te nastavitve, pritisnite 
ukaz »Confirm« (potrdi). 
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Nastavitev glasnosti alarma 
Raven glasnosti naprave Astral je mogoče nastavljati od vrednosti ena do pet (pri čemer je pet 
najvišja glasnost, vrednost tri pa privzeta). 

Poleg tega obstaja možnost nastavitve najnižje ravni glasnosti, pri čemer nastavitve pod to 
vrednostjo potemnijo in jih ne morete več uporabiti. To funkcijo je mogoče konfigurirati samo v 
kliničnem meniju. 
 

 OPOZORILO 

• Glasnost alarma ne more biti nastavljena posebej za posamezne alarme. Nastavitev 
glasnosti alarma spremeni glasnost vseh alarmov, neodvisno od nivoja prednosti. 

• Ko prilagajate glasnost alarma, zagotovite, da se bo alarm slišal zaradi hrupa iz okolja, 
ki jih lahko bolnik sliši v različnih okoljih, vključno z uporabo v glasnih okoljih ali 
znotraj torbe za prenašanje. 

 
 

V spodnjem primeru je glasnost trenutnega alarma nastavljena na vrednost »5«, najnižja 
glasnost alarma pa na vrednost »3«. Možnosti glasnosti »1« in »2« sta zdaj onemogočeni in ju 
bolnik ali negovalec ne more izbrati. 
 

 
 

Preizkušanje zvočnih opozoril in indikatorjev alarmov: 
Če želite potrditi ustrezno sprožanje zvoka alarma, alarm redno preverjajte. 

Naprava Astral vključuje dve zvočni opozorili. Med pogoji za alarm obe zvočni opozorili delujeta 
hkrati. Za potrditev ustreznega delovanja posameznega zvočnega opozorila redno izvajajte 
funkcijo preizkušanja alarma. Med preizkusom bosta obe vrsti zvočnih opozoril delovali ločeno in 
v zaporedju. 
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Preizkušanje zvočnih opozoril in indikatorjev alarmov: 

1. Pritisnite . Prikaže se zaslon za alarme. 

2. Pritisnite . Prikaže se zaslon za glasnost alarma. 

 
3. Za preizkušanje alarma pritisnite Test (preizkusi). Alarm dvakratzapiska in LED-dioda utripa, 

kar nakazuje pravilno delovanje alarma. Prepričajte se, da alarm dvakrat zapiska. Prepričajte 
se, da vrstica za alarm najprej utripa rdeče, nato rumeno. Prepričajte se, da utripa gumb za 
utišanje alarma. 

 OPOZORILO 

Če se ne sproži noben alarm, ne uporabljajte ventilatorja. 
 

 POZOR 

Če zaslišite samo en pisk ali če vrstica za alarm ne utripa najprej rdeče in nato rumeno, 
napravo posredujte servisni službi. 
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Preizkušanje oddaljenega alarma 
Priključek za oddaljeni alarm ob sprožitvi alarma na ventilatorju sproži zvočni in vizualni signal. 

 POZOR 

Pred prvo uporabo in ob vsaki zamenjavi akumulatorja je treba preizkusiti delovanje 
priključka za oddaljeni alarm. Alarme preizkušajte občasno skladno s pravilnikom 
ustanove. Pri bolnikih, odvisnih od predihavanja, preizkuse izvajajte vsak dan. 
 

 
 

Za preizkus oddaljenega alarma pritisnite  na priključku za oddaljeni alarm. 

Zgodi se naslednje: 

• LED-dioda zasveti in zasliši se zvočno opozorilo alarma. 

• Zasveti LED-dioda, ki ustreza nastavljeni glasnosti. 

• Če sproženi alarm ni povezan z napravo, LED-dioda za izključeno stanje utripa, v nasprotnem 
primeru pa LED-dioda stalno sveti. 

• Zasveti LED-dioda za raven napolnjenosti akumulatorja, ki ustreza zadevni ravni. Rumena 
LED-dioda zasveti, če je raven napolnjenosti akumulatorja nizka, zelena pa, če je raven 
napolnjenosti visoka. (Če je raven napolnjenosti akumulatorja nizka, akumulator zamenjajte.) 

• Če je priključen dodatni priključek za oddaljeni alarm, tudi ta sproži alarm. 
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Preizkušanje alarmov 

 OPOZORILO 

Ne izvajajte preizkusov alarmov, ko je bolnik priklopljen na ventilator. 

 
V tem poglavju so opisani preizkusi funkcij, ki so namenjeni preverjanju ustreznega tehničnega 
delovanja alarmov naprave Astral. Učinkovitost mejnih vrednosti alarmov za predihavanje je 
treba klinično oceniti. 

Alarme je priporočeno preizkušati posamično. To storite tako, da izklopite vse alarme, razen 
alarma, ki ga nameravate preizkusiti. Če je preizkus za kateri koli alarm ventilatorja neuspešen, 
glejte poglavje Odpravljanje napak. 

Ni treba preizkusiti vseh alarmov za vsako stanje. Alarmov prav tako ni treba preizkušati v 
predpisanem zaporedju. 

Mnogi od naslednjih preizkusov zahtevajo uporabo pasivnih testnih pljuč. 

 POZOR 

Ko so preizkusi alarmov zaključeni, zagotovite, da naprava Astral znova vzpostavi prvotno 
stanje. 
 

 
 

Preizkušanje alarmov za napajanje 
Alarm Postopek preizkusa 

»Using internal battery« (uporaba 
notranjega akumulatorja) 
(zunanje napajanje izključeno) 

1. Prepričajte se, da je naprava Astral priključena v zunanji vir napajanja. 
2. Vključite napravo Astral. 
3. Izključite napajalni kabel. 

»Using internal battery« (uporaba 
notranjega akumulatorja) 
(ob zagonu naprave) 

1. Prepričajte se, da je naprava Astral izključena iz zunanjega vira 
napajanja. 

2. Vključite napravo Astral. 

»Low internal battery« (nizka napolnjenost 
notranjega akumulatorja) 

»Critically low battery« (izjemno nizka 
napolnjenost akumulatorja) 

1. Prepričajte se, da je naprava Astral vklopljena in jo napaja notranji 
akumulator. 

2. S priključenimi testnimi pljuči nadaljujte predihavanje, dokler se 
akumulator ne izprazni in alarmi ne sprožijo. 

»Battery inoperable« (nedelovanje 
akumulatorja) 

1. Odstranite notranji akumulator. 
2. Napravo Astral povežite z zunanjim virom napajanja. 
3. Vključite napravo Astral. 

»Total power failure« (popolni izpad 
napajanja) 

1. Odstranite notranji akumulator. 
2. Napravo Astral priključite v zunanji vir napajanja. 
3. Vključite napravo Astral. (S tem aktivirate alarm za nedelovanja 

akumulatorja.) 
4. Počakajte pet minut in odstranite napajalni kabel iz zunanjega vira 

napajanja. 
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Preizkušanje alarmov za tlak 
Vse preizkuse alarmov za tlak je treba izvesti ob uporabi testnih pljuč, enocevnega sistema in 
načina A(CV). 

Alarm Postopek preizkusa 

»High Pressure« (visok tlak) 1. Začnite predihavanje. 
2. Zabeležite najvišji tlak pri vdihu (PIP). 
3. Nastavite mejno vrednost za tlak, tako da bo nižja od vrednosti PIP. 

»Obstruction« (neprehodnost) 1. Začnite predihavanje. 
2. Zamašite odprtino za izdihan zrak (npr. pri uporabi osrednje odprtine 

med vdihom priščipnite cev za nadzor). 

»Low PEEP« (nizek PEEP) 1. Začnite predihavanje. 
2. Vrednost PEEP nastavite na 10 cmH2O. 
3. Po 30 sekundah izključite testna pljuča. 

»Low Pressure« (nizek tlak) 1. Začnite predihavanje. 
2. Zabeležite najvišji tlak pri vdihu (PIP). 
3. Nastavite alarm za nizko vrednost PIP, tako da bo višja od vrednosti 

PIP. 
 
 

Preizkušanje alarmov za spremljanje predihavanja 
Za napravo Astral 150 je treba vse alarme za spremljanje predihavanja izvesti s testnimi pljuči in 
dvocevnim sistemom v načinu (A)CV. 

Za napravo Astral 100 je treba vse alarme za spremljanje predihavanja izvesti s testnimi pljuči in 
enocevnim sistemom v načinu (A)CV. 

Način A(CV) nastavite na privzete vrednosti in začnite predihavanje. 

Alarm Postopek preizkusa 

»Low Vte« (nizek Vte) Nastavite mejno vrednost alarma nad trenutni volumen. 

»High Vte« (visok Vte) Nastavite mejno vrednost alarma pod trenutni volumen. 

»Low Vti« (nizek Vti) Nastavite mejno vrednost alarma nad trenutni volumen. 

»High Vti« (visok Vti) Nastavite mejno vrednost alarma pod trenutni volumen. 

»Low MVe« (nizek MVe) Nastavite mejno vrednost alarma nad trenutni minutni volumen. 

»High MVe« (visok MVe) Nastavite mejno vrednost alarma pod trenutni minutni volumen. 

»Low MVi« (nizek MVi) Nastavite mejno vrednost alarma nad trenutni minutni volumen. 

»High MVi« (visok MVi) Nastavite mejno vrednost alarma pod trenutni minutni volumen. 

»Low Resp rate« (nizka frekvenca dihanja) Nastavite mejno vrednost alarma nad nastavljeno frekvenco dihanja. 

»High Resp rate« (visoka frekvenca 
dihanja) 

Nastavite mejno vrednost alarma pod nastavljeno frekvenco dihanja. 

»Apnoea« (apneja) Frekvenco dihanja nastavite na možnost »Off« (izklop). 
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Preizkušanje alarmov oksimetra 
Za preizkušanje alarmov oksimetra napravo Astral povežite s pulznim oksimetrom, tipalo pa 
namestite na bolnika. 

Alarm Postopek preizkusa 

»Low SpO2« (nizka vrednost SpO2) Mejno vrednost alarma nastavite na 99 %. 

»High SpO2« (visoka vrednost SpO2) Nastavite mejno vrednost alarma pod trenutno izmerjeno vrednost SpO2. 

»Low pulse rate« (nizek srčni utrip) Nastavite mejno vrednost alarma nad trenutni srčni utrip. 

»High pulse rate« (visok srčni utrip) Nastavite mejno vrednost alarma pod trenutni srčni utrip. 

»No SpO2 monitoring« (brez spremljanja 
vrednosti SpO2) 

Ob omogočenim vsaj še enim dodatnim alarmom za oksimeter tega 
izključite. 

 
 

Preizkušanje alarmov za kisik 
Za izvajanje teh preizkusov morate namestiti tipalo za kisik. Preizkuse izvajajte brez dovajanja 
kisika. Pred preizkušanjem izvedite postopek za merjenje upornosti. 

Dogodek alarma Postopek preizkusa 

»Low FiO2« (nizka raven deleža kisika FiO2) Začnite predihavanje. Mejno vrednost alarma nastavite na 24%. 

»High FiO2« (visoka raven deleža kisika 
FiO2) 

Začnite predihavanje. Mejno vrednost alarma nastavite na 19%. 

 
 

Preizkušanje alarmov za dihalni sistem 
Vsi preizkusi dihalnega sistema so izvedeni v načinu (S)T, ki uporablja privzete nastavitve in 
enocevni sistem z namernim puščanjem. 

Alarm Postopek preizkusa 

»Disconnection« (prekinitev povezave) Glejte poglavje Preizkušanje alarmov prekinitve dihalnega sistema (glejte 
stran 131). 

»High leak« (prekomerno puščanje) Dihalni sistem naj ostane odprt in začnite predihavanje. 

»NV mask/Rebreathing« (neventilirana 
maska/vdihavanje že izdihanega zraka) 

Zamašite dihalni sistem (brez nameščene maske) in začnite predihavanje. 

Samo za sistem z ustnikom: Za preizkušanje priključite dihalni sistem na 
testna pljuča prek 22-mm do 10-mm prilagodilnika. 

 
 

Preizkušanje oddaljenega alarma 
Preizkušanje oddaljenega alarma je treba izvesti z uporabo reprezentativne konfiguracije 
dihalnega sistema, pretoka kisika v sistem (če obstaja) in končne nastavitve predihavanja. 

Dihalni sistem, uporabljen za preizkušanje alarma, mora vsebovati vmesnik za bolnika (npr. 
trahealno kanilo/endotrahealno kanilo/masko/ustnik) za simulacijo slučajnega odklopa vmesnika 
za bolnika z bolnika. Ta odklop je za ventilator bolj zahtevno za zaznati kot pa odklope kjer koli 
drugje v dihalnem sistemu. 
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Pri invazivnih vmesnikih razmislite o preizkušanju s trahealno kanilo, ki je eno številko manjša od 
bolnikove kanile. S tem preverite, da je odklop še vedno možno zaznati, tudi če se upornost 
dihalnega sistema nekoliko zviša, kot recimo zaradi izločkov v kanili. 

Alarm Postopek preizkusa 

»Disconnection« (prekinitev povezave) 1. Zagotovite, da sta bila vrsta bolnika in vrsta vmesnika pravilno 
konfigurirana. 

2. Začnite s predihavanjem in počakajte nekaj ciklov, da se predihavanje 
stabilizira. 

3. Prekinite celoten dihalni sistem (vključno z vmesnikom za bolnika, npr. 
masko, trahealno kanilo, ustnik) in preverite, ali se sproži/-jo alarm/-
i, konfiguriran/-i za zaznavanje prekinitve dihalnega sistema. 

4. Če ne zaslišite alarma prekinitve dihalnega sistema, bo morda treba 
prilagoditi parametre alarma. Glejte poglavje Prilagajanje alarmov 
prekinitve dihalnega sistema (glejte stran 144). 
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Nastavitve alarmov in pogoji 
V tem poglavju so natančneje opisani alarmi in pogoji za njihovo aktivacijo. Če so za alarm na 
voljo prilagodljive nastavitve, so te tudi opisane. Če ni navedeno drugače, alarmi veljajo za vse 
modele. Vrednosti, navedene v [oglatih oklepajih], predstavljajo privzete nastavitve. 
 

Takoj ko so izpolnjeni pogoji za aktivacijo, naprava Astral sproži zvočna in vizualna opozorila. 
 

Alarmi za dihalni volumen 
Alarmi za dihalni volumen se aktivirajo, ko spremljani parameter za dihalni volumen (Vti ali Vte) 
prekorači nastavitev alarma za Vt. 

Alarme za dihalni volumen lahko uporabljate za zaznavanje: 

• sprememb v stanju pljuč bolnika, 

• puščanja ali zamašitve dihalnega sistema bolnika ali njegove odprtine. 

Alarm Aktivira se Nastavitev alarma (ml) 

»Low Vti« (nizek Vti) Ko je dihalni volumen pri vdihu pri trenutni povprečni 
frekvenci dihanja v treh dihih nižji od nizke vrednosti 
Vt (»Low Vt«). 

Odrasli: »Off« (izklop), 50 do 2990 
[100] 
Pediatrični: »Off« (izklop), 10 do 995 
[25] 

»High Vti« (visok Vti) Ko je dihalni volumen pri vdihu v treh zaporednih 
dihih višji od visoke vrednosti Vt (»High Vt«). 

Odrasli: »Off« (izklop), 60 do 3000 
[2500] 
Pediatrični: »Off« (izklop), 25 do 
1000 [500] 

»Low Vte« (nizek Vte) Ko je dihalni volumen pri izdihu pri trenutni povprečni 
frekvenci dihanja v treh dihih nižji od nizke vrednosti 
Vt (»Low Vt«). 

Odrasli: »Off« (izklop), 50 do 2990 
[100] 
Pediatrični: »Off« (izklop), 10 do 995 
[25] 

»High Vte« (visok 
Vte) 

Ko je dihalni volumen pri izdihu v treh zaporednih 
dihih višji od visoke vrednosti Vt (»High Vt«). 

Odrasli: »Off« (izklop), 60 do 3000 
[2500] 
Pediatrični: »Off« (izklop), 25 do 
1000 [500] 

 
 

 OPOZORILO 

Na meritev dihalnih volumnov lahko vpliva puščanje. 
 
 

Alarmi za minutni volumen 
Alarmi za minutni volumen se aktivirajo, ko spremljani parameter za minutni volumen (MVi ali 
MVe) prekorači nastavitev alarma MV (brez zakasnitve). 

Alarmi za minutni volumen se ne aktivirajo v prvih 60 sekundah predihavanja. 

Alarmi za minutni volumen se lahko uporabljajo za zaznavanje: 

• sprememb v stanju pljuč bolnika, 

• puščanja ali zamašitve dihalnega sistema bolnika ali njegove odprtine. 
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Sporočilo alarma Aktivira se Nastavitev alarma (l) 

»Low MVi« (nizek 
MVi) 

Ko je minutna ventilacija pri vdihu manjša od nizke 
vrednosti MV (»Low MVi«) 

Odrasli: »Off« (izklop), 0,5 do 59,9 [3] 
Pediatrični: »Off« (izklop), 0,2 do 
59,9 [0,5] 

»High MVi« (visok 
MVi) 

Ko je minutna ventilacija pri vdihu večja od visoke 
vrednosti MV (»High MVi) 

Odrasli: »Off« (izklop), 0,6 do 60 [20] 
Pediatrični: »Off« (izklop), 0,3 do 60 
[10] 

»Low MVe« (nizek 
MVe) 

Ko je minutna ventilacija pri izdihu manjša od nizke 
vrednosti MV (»Low MVi«) 

Odrasli: »Off« (izklop), 0,5 do 59,9 [3] 
Pediatrični: »Off« (izklop), 0,2 do 
59,9 [0,5] 

»High MVe« (visok 
MVe) 

Ko je minutna ventilacija pri izdihu večja od visoke 
vrednosti MV (»High MVi«) 

Odrasli: »Off« (izklop), 0,6 do 60 [20] 
Pediatrični: »Off« (izklop), 0,3 do 60 
[10] 

 
 

Alarmi za frekvenco dihanja 
Alarmi za frekvenco dihanja se sprožijo, ko povprečna frekvenca dihanja (»Resp. rate«) prekorači 
pripadajočo nastavitev alarma (brez zakasnitve). 

Alarmi za frekvenco dihanja se ne aktivirajo v prvih 60 sekundah predihavanja. 

Sporočilo alarma Aktivira se Nastavitev alarma (na min) 

»Low Resp rate« 
(nizka frekvenca 
dihanja) 

Frekvenca dihanja je nižja od nastavljene nizke 
frekvence dihanja (»Low Resp rate«) 

Odrasli: »Off« (izklop), 2 do 79 [4] 
Pediatrični: »Off« (izklop), 5 do 98 
[12] 

»High Resp rate« 
(visoka frekvenca 
dihanja) 

Frekvenca dihanja je višja od nastavljene visoke 
frekvence dihanja (»High Resp rate«) 

Odrasli: »Off« (izklop), 3 do 80 [80] 
Pediatrični: »Off« (izklop), 6 do 99 
[99] 

 

Alarmi za tlak/mejne vrednosti za tlak 
Alarmi za tlak vključujejo: 

• »High Pressure« (visok tlak) 

• »Obstruction« (neprehodnost) 

• »Low Pressure« (nizek tlak) 

• PEEP 
 

Visok tlak 
Za načine s ciljnim tlakom nastavitev za visoki tlak deluje kot mejna vrednost tlaka in ohranja 
predihavanje s ciljnim tlakom do 2 cmH2O nižje od nastavitve za visoki tlak. Glejte poglavje 
Uporaba mejne vrednosti visokega tlaka naprave Astral na strani 102. To zdravniku omogoča, da 
po potrebi v celoti omeji predihavanje s tlakom (npr. v okviru NIV maske). 

Mejna vrednost za visoki tlak naprave Astral deluje kot običajni alarm za visoki tlak za 
predihavanje s ciljnim volumnom in okvare, kot je opisano spodaj. 
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Ko je zaznan visok tlak ob vdihu v načinih s ciljnim volumnom, naprava Astral nemudoma sproži 
prehod na fazo izdiha in prikaže se sporočilo z informacijami. Če je visok tlak prisoten dalj časa, 
se sprožijo naslednji alarmi. 

Visok tlak je lahko tudi posledica spremembe stanja bolnika. 

Alarm Aktivira se Nastavitev alarma (cmH2O) 

»High Pressure« 
(visok tlak) 
(srednje prednosti) 

V treh zaporednih dihih spremljani tlak presega 
nastavitev alarma za tlak ali tlak na izhodu priključka 
za vdih presega 85* cmH2O. 

10 do 80* [40] 

»High Pressure« 
(visok tlak) 
(visoke prednosti) 

V desetih zaporednih dihih spremljani tlak presega 
nastavitev alarma za tlak ali tlak na izhodu priključka 
za vdih presega 85* cmH2O. 

10 do 80* [40] 

*Se ne uporablja na vseh različicah naprave 

Opomba: alarm za visok tlak se najprej sproži kot alarm srednje prednosti, če pa to stanje ne 
preneha, ta alarm napreduje v alarm visoke prednosti. 
 

Neprehodnost 

 OPOZORILO 

Ko je zaznana neprehodnost, je predihavanje ustavljeno. Predihavanje se lahko nadaljuje, 
ko se spremljan tlak zmanjša na manj kot 3 cmH2O in se spremljan pretok zraka pri izdihu 
zmanjša na manj kot 1 l/min. 

 
Neprehodnost je lahko posledica zamašitve dihalnega sistema. Neprehodnost lahko navadno 
povzroči stisnjena cev za nadzor odprtine za tlak na koncu izdiha ali zamašitev izhodne odprtine 
za izdih. 

Opomba: alarm za neprehodnost se ne bo sprožil, če se neprehodnost nahaja za odprtino, 
proksimalno odprtino za izdih ali Y-priključkom, odvisno od tega, na katerem dihalnem sistemu 
se uporablja. Za zaznavanje teh težav uporabite alarme za apnejo, nizko vrednost Vt in/ali nizko 
vrednost MV. 

 

Alarm Aktivira se 

»Obstruction« 
(neprehodnost) 

Pri uporabi enocevnega sistema z odprtino in dvocevnega sistema z odprtino pride do 
popolne neprehodnost cevi za izdihan zrak ali izhodne odprtine za izdih ali cevi za vdihan 
zrak v 5 sekundah ali 2 dihih, karkoli je daljše. 

Pri uporabi ventiliranihdihalnih sistemov po 10 sekundah pride do popolne neprehodnosti 
cevi za vdihan zrak (tj. med ventilatorjem in odprtino). 

Pri uporabi sistemov z ustnikom pride do popolne neprehodnosti cevi za vdihan zrak v 35 
sekundah ali po 5 dihih, karkoli je daljše. 
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Nizek tlak 
Nizek tlak je lahko posledica močnega puščanja. 

Opomba: ta alarm je za omogočanje predihavanja prek nosnika in drugih konfiguracij za izdih v 
okolico mogoče onemogočiti. Za več informacij glejte poglavje Nastavitve ustnika (glejte stran 
116). 

Alarm Aktivira se Nastavitev alarma (cmH2O) 

»Low Pressure« 
(nizek tlak) 

Spremljan PIP je v dveh dihih zapored manjši ali enak 
nastavitvi alarma za nizko vrednost PIP. 

Načini za volumen 
((A)CV, V SIMV) 

»Off« (izklop), PEEP+2 do 79 [5] 
(najm. 2, ko je vrednost PEEP 
nastavljena na možnost »Off« 
(izklop)) 

Spremljan tlak v dveh zaporednih dihih doseže manj 
kot polovico nastavljene tlačne podpore, kjer je 
izmerjena vrednost Ti večja ali enaka času dviga. 

Tlačni načini (razen CPAP) 

»Off« (izklop)/»On« (vklop) [On] 

Spremljana vrednost PIP je manjša ali enaka 
nastavljeni vrednosti CPAP – 2 cmH2O. 

Način CPAP 

»Off« (izklop)/»On« (vklop) [On] 

 
 

PEEP 
Alarm za vrednost PEEP se sproži, ko nadzorovani parameter pozitivnega tlaka na koncu izdiha 
(PEEP) preseže nastavitve pripadajočega alarma. Po začetku predihavanja ali po spremembi 
nastavitve vrednosti PEEP so alarmi za vrednost PEEP začasno onemogočeni, dokler: 

• nadzorovana vrednosti PEEP ni v okviru vrednosti 2 cmH2O za nastavitev PEEP v treh 
zaporednih dihih ali 

• dokler ne preteče 30 sekund. 

Alarme za vrednost PEEP lahko sproži: 

• prekinitev dihalnega sistema, 

• prekomerno puščanje, 

• okvara naprave, 

• neprehodnost. 

Alarm Aktivira se Nastavitev alarma 

»Low PEEP« (nizek 
PEEP) 

Nadzorovana vrednost PEEP je 10 zaporednih dihov za 
manj ali enako kot 2 cmH2O nižja od nastavitve 
predihavanja PEEP. 

»Low PEEP« (nizek PEEP) 

»Off« (izklop)/»On« (vklop) [On] 

»High PEEP« (visok 
PEEP)* 

Nadzorovana vrednost PEEP je 10 zaporednih dihov za 
več kot 2 cmH2O višja od vrednosti PEEP. 

Ni na voljo 
 

 
 



 Nastavitve alarmov in pogoji 
 

 Slovensky 137 
 

Alarmi za dihalni sistem 
Alarmi za dihalni sistem zaznavajo neželene pogoje dihalnega sistema ali njegove konfiguracije. 

Alarme za dihalni sistem lahko sprožijo naslednji pogoji: 

• prekomerno puščanje, 

• neventilirana maska/vdihavanje že izdihanega zraka, 

• pretočni senzor ni umerjen, 

• nepravilna konfiguracija dihalnega sistema, 

• prekinitev dihalnega sistema, 
 

Prekomerno puščanje 

Alarm Aktivira se Nastavitev alarma 

»High leak« 
(prekomerno 
puščanje) 
(dvocevni sistem) 

Ko je razlika med vrednostma MVe MVi v 10 
sekundah večja od nastavitve alarma za puščanje. 

»Off« (izklop), 20 do 80 [Off] 

»High leak« 
(prekomerno 
puščanje) 
(enocevni sistem z 
namernim puščanjem) 

Ocenjeno nenamerno puščanje je v 20 sekundah večje 
od nastavitve alarma za puščanje. 

5 do 80, »Off« (izklop) [40] (l/min) 
 

 
 

Neventilirana maska/vdihavanje že izdihanega zraka 

Alarm Aktivira se Nastavitev alarma 

»NV 
mask/Rebreathing« 
(neventilirana 
maska/vdihavanje že 
izdihanega zraka) 

Ko je v ventiliranem dihalnem sistemu uporabljena 
neventilirana maska. 

Neprehodne odprtine v ventiliranem dihalnem 
sistemu povzročajo vdihavanje že izdihanega zraka. 

Vdihavanje že izdihanega zraka v ventiliranem 
dihalnem sistemu s pomočjo neventilirane maske ali 
na dihalnem sistemu z ustnikom med nepretrganim 
izdihovanjem v dihalni sistem. 

Vdihavanje že izdihanega zraka je 10 zaporednih 
dihov večje od 20 % za ventiliran dihalni sistem ali 
50 % za dihalni sistem z ustnikom. 

»Off« (izklop)/»On« (vklop) [On] 

Opomba: Ni možno izbrati v načinu z 
ustnikom. 
 

 
 

Pretočni senzor ni umerjen 

Alarm Aktivira se Nastavitev alarma 

»Flow sensor not callibrated« 
(pretočni senzor ni umerjen) 

(dvocevni sistem) 

Ko pretočni senzor za izdih ni umerjen. Treba je 
izvesti merjenje upornosti. 

Ni na voljo 
 



Nastavitve alarmov in pogoji 
 

138 
 

 
 

Alarmi za konfiguracijo dihalnega sistema 

Alarm Aktivira se Nastavitev alarma 

»Incorrect circuit attached« 
(neustrezni dihalni sistem) 

Ko se dihalni sistem, priključen na ventilator, ne 
ujema z nastavljeno vrsto dihalnega sistema. 

Ni na voljo 

»Incorrect circuit adapter« 
(neustrezen prilagodilnik 
dihalnega sistema) 

Na ventilator je priključen enocevni sistem z 
namernim puščanjem ali sistem z ustnikom brez 
ustreznega prilagodilnika. 

Ni na voljo 

»Pressure line disconnected« 
(prekinjena povezava s cevjo za 
tlak) 

Nameščen je enocevni sistem z odprtino za izdih, 
osrednja cev za tlak pa je odstranjena. 

Ni na voljo 
 

 
 

»Disconnection alarm« (alarm prekinitve dihalnega sistema) 
Alarm prekinitve dihalnega sistema nadzoruje več parametrov, da oceni, ali je dihalni sistem 
ventilatorja odklopljen od bolnika. 

Opomba: Ta alarm je treba konfigurirati skupaj z drugimi alarmi, ki se lahko uporabljajo za 
zaznavanje prekinitve dihalnega sistema. Glejte poglavje Zaznavanje prekinitve dihalnega 
sistema in odstranitev kanile (glejte stran 142). 

Alarm Aktivira se Nastavitev alarma 

Alarm prekinitve 
dihalnega sistema 

Stopnja prekinitve dihalnega sistema presega 
nastavljivo mejno vrednost odstopanja prekinitve 
neprekinjeno v določenem časovnem obdobju. Alarm 
bo samodejno odstranjen, ko bo razrešena prekinitev 
dihalnega sistema. 

Alarm se ne bo aktiviral, če je zaznan bolnikov napor 
pri izdihu, ki se kaže s simbolom  pod izmerjeno 
vrednostjo prekinitve. 

5 % (nizko odstopanje od 
prekinitve/puščanja iz dihalnega 
sistema) do 95 % (visoko odstopanje 
od prekinitve/puščanja iz dihalnega 
sistema) 

 

Opomba: Alarm je mogoče izklopiti, ko je izbran ustnik kot vmesnik ali maska kot vmesnik, ko se uporablja enocevni 
sistem z namernim puščanjem. 
 

 POZOR 

Prepričajte se, da so lahko uspešno zaznane vse oblike prekinitve pri bolniku, vključno z 
vmesnikom za bolnika (maska/kanila/endotrahealna kanila/ustnik), ki se je odklopil od 
bolnika. 

Glejte poglavje Preizkušanje alarma prekinitve dihalnega sistema na strani 131. 
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Alarmi za kisik 
Alarmi za visok ali nizek delež kisika FiO2 so na voljo samo, ko je nameščeno tipalo za kisik. 
Odsotnost spremljanja kisika na začetku predihavanja ali njegova prekinitev med predihavanjem 
sproži alarm za odsotnost spremljanja deleža kisika (»No FiO2«). 

Alarm Aktivira se Nastavitev alarma deleža kisika (FiO2 %) 

»Low FiO2« (nizka raven 
deleža kisika FiO2) 

Ko je merjeni kisik nižji od deleža kisika 
FiO2 v obdobju 30 sekund brez prekinitev. 

»Off« (izklop), 18 do 99 [18] 

»High FiO2« (visoka 
raven deleža kisika FiO2) 

Merjeni kisik je višji od deleža kisika FiO2 
v obdobju 30 sekund brez prekinitev. 

»Off« (izklop), 19 do 100 [70] 

»No FiO2 
monitoring« (brez 
spremljanja ravni deleža 
kisika FiO2) 

Alarmi za delež kisika FiO2 so aktivirani, 
priključeno tipalo za O2 pa ne deluje ali 
pa ni pravilno umerjeno. 

Ni na voljo 
 

 
 

Alarmi za oksimeter 
Alarmi za oksimeter so na voljo samo, ko je pulzni oksimeter povezan z napravo Astral. Alarmi 
so omogočeni tudi, ko je ventilator v načinu pripravljenosti. 

Alarmi za vrednost SpO2 in srčni utrip so samodejno onemogočeni ob izključitvi pulznega 
oksimetra iz naprave Astral. 
 

Vrednost SpO2 
Alarmi za nasičenost s kisikom se sprožijo, ko nadzorovani parameter SpO2 prekorači nastavitev 
pripadajočega alarma (brez zakasnitve). 

Alarm Aktivira se Nastavitev alarma (SpO2 %) 

»Low SpO2« 
(nizka vrednost 
SpO2) 

Nasičenost periferne kapilarne krvi s kisikom je nižja od 
nastavitve vrednosti SpO2, kot je izmerjena s pulznim 
oksimetrom. 

»Off« (izklop), 50 do 99 [85] 

»High SpO2« 
(visoka vrednost 
SpO2) 

Nasičenost periferne kapilarne krvi s kisikom je višja od 
nastavitve vrednosti SpO2, kot je izmerjena s pulznim 
oksimetrom. 

»Off« (izklop), 51 do 100 [Off] 

»No SpO2 
monitoring« 
(brez spremljanja 
vrednosti SpO2) 

Nastavitve alarma za vrednost SpO2 so aktivne, pulzni 
oksimeter pa je onemogočen ali odklopljen ali pa ima 
poslabšan signal več kot 10 sekund. 

Ni na voljo 
 

 
 



Nastavitve alarmov in pogoji 
 

140 
 

Srčni utrip 
Alarmi za srčni utrip se sprožijo, ko povprečni srčni utrip (»Pulse«) prekorači pripadajočo 
nastavitev alarma (brez zakasnitve). 

Alarm Aktivira se Nastavitev alarma (na min) 

»Low pulse rate« 
(nizek srčni utrip) 

Srčni utrip je nižji od nastavitve za nizek srčni utrip, kot je 
izmerjen s pulznim oksimetrom. 

»Off« (izklop), 20 do 249 [30] 

»High pulse rate« 
(visok srčni utrip) 

Srčni utrip je višji od nastavitve za visok srčni utrip, kot je 
izmerjen s pulznim oksimetrom. 

»Off« (izklop), 21 do 250 [150] 
 

 

Alarm za apnejo 
Za več informacij o konfiguraciji alarma za apnejo in pogoje za njegovo sprožanje glejte poglavje 
Nastavitve za apnejo (glejte stran 111). 
 

Alarm o prekinjenem predihavanju 
Alarm o prekinjenem predihavanju negovalca opozori, da je uporabnik zaustavil ventilator. 

Ta alarm morate omogočiti, če obstaja možnost nepredvidenega poseganja s strani uporabnika. 

Alarm Aktivira se Nastavitev alarma 

»Ventilation stopped« 
(prekinitev 
predihavanja) 

Pritisnite gumb za prekinitev predihavanja (»Stop 
Vent.«) in potrdite poziv za zaustavitev predihavanja 
(»Stop Vent.«). 

»Off« (izklop)/»On« (vklop) [Off] 
 

 

Alarmi za napajanje 
Alarmov za napajanje ni mogoče prilagajati. 
 

 POZOR 

Podatkov ni mogoče shraniti, medtem ko je akumulator izjemno nizko napolnjen ali je 
prisoten alarm za nedelovanje akumulatorja. Izbire programov, izvedene medtem, ko so ti 
alarmi aktivni, se lahko izgubijo, če je naprava ponovno zagnana. Beleženje podatkov 
predihavanja in alarmov je ustavljeno. 
 

 

Alarm Aktivira se 

»Low internal battery« (nizka napolnjenost 
notranjega akumulatorja) 

Zmogljivosti notranjega akumulatorja zadostuje še za samo 
približno 20 minut predihavanja. 

»Critically low battery« (izjemno nizka 
napolnjenost akumulatorja) 

Zmogljivosti notranjega akumulatorja zadostuje še za samo 
približno 10 minut predihavanja. 

»Total power failure« (popolni izpad 
napajanja) 

Zaradi okvare notranjega akumulatorja ali izgube zunanjega 
napajanja po odstranitvi notranjega akumulatorja je prišlo do 
popolnega izpada napajanja. 

»Power disconnected« (prekinitev napajanja) Preklop iz zunanjega vira napajanja na notranji akumulator. 
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Alarm Aktivira se 

»Using internal battery« (uporaba notranjega 
akumulatorja) 

Naprava Astral je vklopljena in jo napaja akumulator. 

»Battery inoperable« (nedelovanje 
akumulatorja) 

Notranji akumulator je okvarjen ali odstranjen. 

»Internal battery degraded« (slabša moč 
notranjega akumulatorja) 

Notranjemu akumulatorju pojenjajo moči in morda ne bo 
zagotovil zanesljivega prikaza preostalega časa. 

 
 

Alarmi za sistem 
Alarmov za sistem ni mogoče prilagajati. 
 

Sporočilo alarma Aktivira se 

»Safety reset complete« 
(zaključen varnostni ponovni 
zagon) 

Naprava je aktivirala ponovni zagon za nadaljevanje običajnega delovanja. 

»Last device test failed« 
(neuspešen zadnji preizkus 
naprave) 

Začetek predihavanja po neuspešnem samopreizkusu naprave. 

»Device overheating« 
(pregretje naprave) 

Notranje komponente naprave postajajo prevroče. 

»System fault« (okvara sistema) Zaznana je tehnična napaka v napravi Astral ob vklopu ali med predihavanjem. 

»Safety system fault« (okvara 
varnostnega sistema) 

Zaznana je tehnična napaka v napravi Astral ob vklopu ali med predihavanjem. 
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Zaznavanje prekinitve dihalnega sistema in odstranitev kanile 
Nenamerna izključitev posameznega sestavnega dela dihalnega sistema ali nenamerna 
odstranitev kanile predstavlja nevarnost za bolnike, odvisne od predihavanja. Naprava Astral je 
opremljena s številnimi alarmi, ki lahko zanesljivo zaznajo prekinitev dihalnega sistema (vključno 
z odstranitvijo kanile), ko se uporabljajo skupaj z alarmom prekinitve dihalnega sistema. 

Pravi alarm je lahko odvisen od cilja predihavanja in vrste dihalnega sistema, kot je prikazano v 
spodnji tabeli. 
 

 POZOR 

Prepričajte se, da so lahko uspešno zaznane vse oblike prekinitve pri bolniku, vključno z 
vmesnikom za bolnika (maska/trahealna kanila/ustnik), ki se je odklopil od bolnika. 

Glejte poglavje Preizkušanje alarma prekinitve dihalnega sistema na strani 131. 

Mogoče bo potrebnih več alarmov. Dodatno je mogoče izvajati neodvisno spremljanje. 
 
 

 OPOZORILO 

Nastavitve alarma so lahko občutljive na vsako spremembo dihalnega sistema, nastavitve 
predihavanja ali sočasnega zdravljenja. Učinkovitost alarma preizkusite ob izvedbi katere 
od zgornjih sprememb. 
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V naslednji preglednici so navedeni najustreznejši alarmi za uporabo pri zaznavanju prekinitve 
dihalnega sistema. 

 Načini s ciljnim tlakom Načini s ciljnim volumnom 

Enocevni s 
puščanjem 

Alarm prekinitve dihalnega sistema 

Alarm za nizek tlak 

Alarm za nizek Vte 

Alarm za nizek MVe 

Alarm za apnejo 

Alarm za puščanje 

Alarm za vrednost SpO2 

Ni na voljo 

Enocevni z odprtino Alarm prekinitve dihalnega sistema 

Alarm za nizek tlak 

Alarm za nizek PEEP 

Alarm za visok Vti 

Alarm za visok MVi 

Alarm za apnejo 

Alarm za vrednost SpO2 

Alarm prekinitve dihalnega sistema 

Alarm za nizek tlak 

Alarm za nizek PEEP 

Alarm za apnejo 

Alarm za vrednost SpO2 

 

Dvocevni z odprtino Alarm prekinitve dihalnega sistema 

Alarm za nizek tlak 

Alarm za nizek Vte 

Alarm za nizek MVe 

Alarm za apnejo 

Alarm za puščanje 

Alarm za vrednost SpO2 

Ustnik Alarm prekinitve dihalnega sistema 

Alarm za nizek tlak 

Alarm za visok Vti 

Alarm za visok MVi 

Alarm za apnejo 

Alarm za vrednost SpO2 

Alarm prekinitve dihalnega sistema 

Alarm za nizek tlak 

Alarm za apnejo 

Alarm za vrednost SpO2 
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Alarm prekinitve naprave Astral 
Alarm prekinitve naprave Astral neprestano meri upornost dihalnega sistema za izračun stopnje 
prekinitve (prikazano kot odstotek). Alarm prekinitve visoke prednosti se bo aktiviral, ko je 
izmerjena vrednost prekinitve večja od nastavljenega odstopanja za čas za aktivacijo alarma. 

Alarm se bo aktiviral samo, če je izmerjena vrednost prekinitve nepretrgano nad odstopanjem 
prekinitve za čas za aktivacijo alarma. Če spremljana vrednost v tem času pade pod odstopanje 
prekinitve, se bo čas za aktivacijo alarma ponastavil. 

Alarm se ne bo aktiviral, če je zaznan bolnikov napor pri izdihu, ki se kaže s simbolom pod 
izmerjeno vrednostjo prekinitve. 

 
Vsi aktivni alarmi bodo izbrisani, ko spremljana vrednost pade pod nastavljeno odstopanje 
prekinitve. 
 

Prilagoditev alarma prekinitve dihalnega sistema 
Na voljo so tri nastavitve, ki so lahko prilagojene alarmu prekinitve, da ustreza bolnikovim 
potrebam: 

1. Odstopanje prekinitve – nastavitev višjega ali nižjega odstopanja za aktiviranje alarma 
prekinitve, 

2. Čas za aktivacijo alarma – čas (v sekundah), potreben po prekinitvi, da se alarm aktivira, 

3. Vklop/izklop alarma prekinitve (samo izbrani vmesniki). 
 

 POZOR 

Prepričajte se, da bo lahko prekinitev bolnika zaznana, vključno s tem, če se bolnikov 
vmesnik naključno odklopi od bolnika (npr. če trahealna kanila/endotrahealna 
kanila/maska/ustnik ostanejo priključeni na dihalni sistem). Na primer, da se preveri, da 
bo zaznana naključna odstranitev kanile traheostomalnih bolnikov, simulirajte snetje v 
pomočjo trahealne kanile, ki je eno številko manjša od bolnikove kanile. 

Glejte poglavje Preizkušanje alarma prekinitve dihalnega sistema na strani 131. 
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Nastavitev in preizkušanje odstopanja prekinitve 
Mejna vrednost odstopanja prekinitve predstavlja, v kakšni meri lahko dihalni sistem »pušča« – 
ali stopnjo »prekinitve« – preden bo alarm prekinitve uveljavljen. Odstopanje prekinitve se lahko 
prilagodi od 5 % (majhna »prekinitev« bo tolerirana pred alarmom) do 95 % (velika stopnja 
»prekinitve« bo tolerirana brez alarma). 

Za pomoč pri prilagajanju alarma se puščanje iz dihalnega sistema neprestano meri in je 
prikazano po vsakem dihu. Izmerjena vrednost je zmanjšana, da omogoči neposredno 
primerjavo z razponom prilagajanja odstopanja prilagoditve. Izmerjena vrednost, ki je večja ali 
enaka konfiguriranemu odstopanju prekinitve, bo prikazana rdeče skupaj z ikono, ki prikazuje 
»prekinjen« dihalni sistem. Če bi se ta stopnja puščanja iz dihalnega sistema podaljšala za 
aktivacijski čas, bi se alarm sprožil. 

Če torej simulirate prekinitev, mora izmerjena prekinitev neprestano presegati odstopanje 
prekinitve (ikona prekinitve). Nasprotno pa mora biti odstotek prekinitve, izmerjen med 
predihavanjem bolnika, večinoma pod konfiguriranim odstopanjem prekinitve. 

Nekatere vrste vmesnikov (ventilirana maska in ustnik) omogočajo izklop alarmov. 

Privzeta vrednost odstopanja prekinitve se bo spremenila v skladu z izbrano nastavitvijo za 
odraslega/pediatričnega bolnika in vrsto vmesnika. Vmesniki, ki ponujajo zelo visoko upornost 
(npr. trahealne kanile z majhnim premerom), lahko potrebujejo nižjo nastavitev odstopanja 
prekinitve od privzete vrednosti. 
 

Dostopanje do alarma prekinitve: 

1. Vstopite v klinični način. Prikaže se zaslon za nastavitve. 

2. Izberite . Prikaže se zaslon za alarme. 

3. Izberite zavihek Alarm prekinitve dihalnega sistema. 

 
Opomba: Privzeta nastavitev alarma prekinitve dihalnega sistema je »ON« (vklop). 

 

Nastavitev odstopanja prekinitve 

Pred začetkom predihavanja bolnika je treba izvesti naslednje korake. 

1. Povežite vse sestavne dele dihalnega sistema za bolnika, vključno z vmesnikom (preizkusna 
kanila mora biti uporabljena v primeru traheostomije). 
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2. Začnite s predihavanjem ob primernih nastavitvah predihavanja, konfiguraciji dihalnega 
sistema in dodatnega kisika (če je potrebno). 

3. Po potrebi prilagodite vrednost odstopanja prekinitve, dokler je ne preseže izmerjena 
vrednost prekinitve, ki se bo obarvala rdeče. 

Opomba: Vrednost odstopanja prekinitve ne sme biti nastavljena nad izmerjeno vrednost 
prekinitve, sicer prekinitev ali odstranitev kanile ne bosta zaznani. 

 
4. Bolnika priklopite na ventilator in pustite, da se dihanje stabilizira. 

5. Preverite, ali je izmerjena vrednost prekinitve pod vrednostjo odstopanja prekinitve. 

6. Prilagodite vrednost odstopanja prekinitve na podlagi bolnikove odvisnosti. 

7. Za potrditev nastavitev pritisnite »Apply« (uporabi). 

Opomba: Nastavitev odstopanja prekinitve na prenizko vrednost lahko povzroči nadležne 
alarme in lahko povzroči, da so alarmi neučinkoviti. 
 

Preizkušanje odstopanja prekinitve: 

1. Zagotovite, da je bolnik predihan s primernimi nastavitvami za predihavanje, konfiguracijo 
dihalnega sistema, bolnikovim vmesnikom in dodatnim kisikom (če je potrebno). 

2. Simulirajte prekinitev, da zagotovite, da vrednost prekinitve presega nastavitev odstopanja 
prekinitve. Vrednost in ikona se bosta obarvali rdeče. 

 

Nastavitev aktivacijskega časa 
Alarm prekinitve se bo aktiviral samo, če je izmerjena vrednost prekinitve neprestano večja ali 
enaka odstopanju prekinitve za čas aktivacijskega časa alarma. Če spremljana vrednost v tem 
času pade pod odstopanje prekinitve, se bo čas za aktivacijo alarma ponastavil. 
 

Nastavitev aktivacijskega časa alarma: 

1. Pritisnite »Activation Time« (aktivacijski čas). 
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2. Podaljšajte ali skrajšajte čas, ki temelji na odvisnosti bolnika in ki upošteva dejavnosti, kot je 
govor. 

 
3. Pritisnite »Apply« (uporabi) za potrditev vaših sprememb. 
 

Onemogočanje (ali omogočanje) alarma prekinitve dihalnega sistema 
Privzeta nastavitev alarma prekinitve dihalnega sistema je »ON« (vklop). Za onemogočanje 
alarma prekinitve dihalnega sistema mora biti nastavitev bolnikovega vmesnika nastavljena na: 

• ustnik (za sisteme z odprtino) ali 

• masko (za sisteme s puščanjem). 
 

Za onemogočanje ali omogočanje funkcije alarma prekinitve dihalnega sistema: 

1. Izberite zavihek »Disconnect Alarm« (prekini alarm). 

2. Pritisnite drsnik za »ON/OFF« (vklop/izklop). Prikaže se sporočilo z opozorilom. Drsnik se ne 
bo prikazal pri invazivnih vmesnikih ali maski s sistemi z odprtino. 

3. Za nadaljevanje v spodnji vrstici izberite »Apply« (uporabi). Prikazano bo opozorilno 
sporočilo. 
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4. Za nadaljevanje v spodnji vrstici pritisnite ukaz »Confirm« (potrdi). 

 
5. Ko je potrjen, je alarm prekinitve onemogočen in prikazala se bo ikona za izklop prekinitve 

alarma zraven gumba »Standby« (pripravljenost) v vrstici z informacijami. 

 
 

Preizkušanje alarma prekinitve dihalnega sistema: 

Pred priključitvijo bolnika na ventilator je treba izvesti naslednje korake. 

1. Povežite vse sestavne dele dihalnega sistema za bolnika, vključno z vmesnikom (preizkusna 
kanila mora biti uporabljena v primeru traheostomije). 

2. Začnite s predihavanjem ob primernih nastavitvah predihavanja, konfiguraciji dihalnega 
sistema in dodatnega kisika (če je potrebno). 

3. Preverite, da se izmerjena vrednost prekinitve spremeni v rdečo in da se alarm prekinitve 
dihalnega sistema aktivira po času za aktivacijo alarma. 
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Postopek upravljanja podatkov 
Spremljane podatke naprave Astral si lahko ogledate v programski opremi za vodenje bolnikov 
ResScan™. Podatke lahko iz naprave v programsko opremo ResScan prenašate z USB-ključem. 
Po prenosu podatkov v programsko opremo ResScan jih lahko pregledujete v različnih oblikah 
poročil, kar omogoča preprosto spremljanje rezultatov predihavanja in podajnosti. 
 

Povezava USB-ključa ResMed in naprave Astral: 

Vključite USB-ključ v USB-priključek na hrbtni strani naprave. V vrstici z informacijami se prikaže 

simbol , ki nakazuje, da je vstavljen USB-ključ. 

 
USB-ključ odstranite tako, da ga po koncu prenosa podatkov preprosto izvlečete iz USB-
priključka. Če ob tem poteka prenos podatkov, vas sporočilo v vrstici z informacijami opozori o 
neuspešnem prenosu podatkov. 
 

 OPOZORILO 

V komunikacijske podatkovne vhode vstavljajte samo naprave, ki jih je posebej zasnovala 
ali jih priporoča družba ResMed. Priključitev dodatkov drugih znamk lahko vodi v 
poškodbe bolnika ali okvare naprave Astral. 
 
 

 
Prenos podatkov: 

1. V meniju za nastavitve (»Settings«) izberite možnost »Patient Data« (podatki o bolniku) v 
podmeniju »USB«. 
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2. Pritisnite možnost »Save >« (shrani). Ko je prenos uspešno opravljen, se prikaže sporočilo o 
stanju. 

 
3. Iz naprave Astral izvlecite USB-ključ. 

4. V računalnik, v katerem je nameščena programska oprema ResScan, v USB-vhod vstavite 
USB-ključ. 

5. Upoštevajte postopek prenosa, ki je naveden v Priročniku za uporabo programske opreme 
ResScan. 

 

Povzetek upravljanja podatkov 
V spodnji preglednici so povzeti podatki, ki so na voljo za uporabo v programski opremi 
ResScan. 

 Podrobni podatki 
Za zadnjih 7 dni 

Povzetek podatkov1 
(5. percentil, mediana, 95. 
percentil) 
Za zadnjih 365 dni 

Tlak 25 Hz  

Pretok 25 Hz  

Volumen 25 Hz  

PIP 1 Hz  

PEEP 1 Hz  

Povp. P 1 Hz  

Največji pretok pri vdihu 1 Hz  

Puščanje 1 Hz  

SpO2 1 Hz  

Srčni utrip 1 Hz  

FiO2 1 Hz  

Vt 1 Hz  

MV 1 Hz  

Va 1 Hz  
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 Podrobni podatki 
Za zadnjih 7 dni 

Povzetek podatkov1 
(5. percentil, mediana, 95. 
percentil) 
Za zadnjih 365 dni 

Frekvenca dihanja 1 Hz  

Razmerje med vdihom/izdihom 1 Hz  

Ti 1 Hz  

Te 1 Hz  

% spontanega sprožanja   

% spontanega prehoda   

RSBI 1 Hz  

AHI2  Mediana 

AI2  Mediana 
1 Vsak dan je za vsak uporabljeni program zagotovljen en sklop povzetih podatkov. 
2 Indeks apneje (AI) in indeks apneje/hipopneje (AHI) sta zabeležena samo pri uporabi enocevnega sistema z namernim 
puščanjem. Indeks AI označuje, kolikokrat na uro se pretok bolnika za 10 sekund ali več zmanjša za več kot 75 % nazivnega 
pretoka. Indeks AHI označuje, kolikokrat na uro se pretok bolnika za 10 sekund ali več zmanjša za več kot 50 % nazivnega pretoka. 
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Brisanje podatkov o bolniku 
Brisanje podatkov o bolniku 

1. Vstopite v klinični način. 

2. V glavnem meniju izberite . 

3. V podmeniju za dogodke (»Events«) izberite zavihek za brisanje (»Delete«). 

4. Izberite možnost za brisanje. Vsi podatki o bolniku in dnevniki dogodkov bodo izbrisani, 
število ur uporabe pri bolniku pa bo ponastavljeno na vrednost nič. 
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Čiščenje in vzdrževanje 
Redno izvajajte postopke čiščenja in vzdrževanja, opisane v tem poglavju. 

Za natančna navodila za nego in vzdrževanje uporabljenega vmesnika za bolnika, vlažilnika in 
drugih dodatkov glejte ustrezne priročnike za uporabo. 

 OPOZORILO 

• Bolnik, ki se zdravi s pomočjo mehanskega ventilatorja, je izjemno občutljiv na 
tveganja zaradi okužbe. Umazana ali kontaminirana oprema je možen vir okužbe. 
Redno čistite napravo Astral in njene dodatke. 

• Vedno izklopite in odklopite napravo pred čiščenjem in se prepričajte, da je suha, 
preden jo znova priklopite. 

• Naprave, pulznega oksimetra ali napajalnega kabla ne potapljajte v tekočine. 
 

 
 

Za čiščenje naprave Astral lahko uporabite antibakterijsko raztopino in čisto, nebarvano krpo za 
enkratno uporabo. Družba ResMed priporoča, da po zamenjavi katerega od dodatkov v dihalnem 
sistemu za bolnika izvedete postopek za merjenje upornosti cevi (»Learn Circuit«). 

 POZOR 

Očistite samo zunanje površine naprave Astral. 

 
Za tedensko čiščenje (razen če je drugače navedeno) zunanjih površin naprave Astral so 
primerna naslednja čistilna sredstva: 

• Actichlor Plus, 

• belilo (v razmerju 1: 10) (poznano tudi kot »razredčen hipoklorit«), 

• izopropanol, 

• Cavicide,* 

• Mikrozid.* 

* Primerno samo za mesečno čiščenje. 
 

Uporaba pri posameznem bolniku 
Pri čiščenju in vzdrževanju vseh sestavnih delov dihalnih sistemov upoštevajte priporočila 
proizvajalca. 
 

Tedenska opravila 
1. Zunanje površine naprave obrišite z vlažno krpo in raztopino blagega čistilnega sredstva. 

2. Preverite, ali so v prilagodilniku dihalnega sistema prisotni vlaga ali nečistoče. Zamenjajte po 
potrebi ali v rednih intervalih, ki niso krajši od šest mesecev. Preizkusite zvočna opozorila 
alarmov. 

3. Preverite zvočna opozorila alarmov, glejte poglavje Preizkušanje zvočnih opozoril alarmov 
(glejte stran 126). 
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Mesečna opravila 
1. Preverite stanje zračnega filtra in preglejte, ali je zamašen zaradi umazanije ali prahu. Pri 

normalnih pogojih uporabe je treba zračni filter zamenjati vsakih šest mesecev (ali pogosteje 
v prašnih okoljih). 

2. Preverite raven napolnjenosti notranjega akumulatorja, tako da: 

- prekinete zunanje napajanje in napravo vsaj deset minut upravljate preko notranjega 
akumulatorja; 

- preverite preostalo raven napolnjenosti akumulatorja. Glejte poglavje Uporaba notranjega 
akumulatorja (glejte stran 72); 

- po koncu preizkusa znova vzpostavite zunanje napajanje. 
 

Uporaba pri več bolnikih 

 OPOZORILO 

• Za preprečevanje tveganja za navzkrižno okužbo je obvezen protibakterijski filter, 
nameščen na vhod za vdihani zrak, če se bo naprava uporabljala na več bolnikih, saj se 
lahko pri nekaterih napakah izdihani plin vrne skozi vhod za vdihani zrak. 

• Čeprav modul za izdih, notranji antibakterijski filter, pretočni senzor za izdih in 
blazinica prihajajo v stik z izdihanimi plini, niso del dihalnih poti za vdih. 

 
Poleg upoštevanja navodil za čiščenje in vzdrževanje za uporabo pri posameznem bolniku 
morate pred uporabo naprave pri novem bolniku izvesti še spodnje ukrepe. 

Sestavni del Čiščenje/način vzdrževanja 

Naprava Glejte poglavje Čiščenje in vzdrževanje (glejte stran 153). 

Prilagodilnik za dvocevni sistem (uporabljeno za 
dvocevne dihalne sisteme) 

Za splošno upoštevanje higienskih standardov bi morali 
prilagodilnik za dvocevni sistem zamenjati ali ga zaščititi z 
antibakterijskim filtrom. 

Maska Maske je treba po uporabi pri enem bolniku in pred uporabo 
pri drugem ponovno obdelati. Glejte Priročnik za uporabo, 
priložen uporabljeni maski. 

Dihalni sistemi za bolnike Zamenjajte ali sterilizirajte. Glejte priporočena navodila za 
čiščenje proizvajalca. 

Vlažilnik Glejte Priročnik za uporabo, priložen uporabljenemu 
vlažilniku. 

Notranji akumulator Preverite raven napolnjenosti akumulatorja, tako da prekinete 
zunanje napajanje in napravo vsaj deset minut upravljate 
preko notranjega akumulatorja. Preverite preostalo raven 
napolnjenosti akumulatorja in znova vzpostavite zunanje 
napajanje. 
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Zamenjava sestavnih delov 

Zamenjava zračnega filtra 
Preverite stanje zračnega filtra in preglejte, ali je zamašen zaradi umazanije ali prahu. Pri 
normalnih pogojih uporabe je treba zračni filter zamenjati vsakih šest mesecev (ali pogosteje v 
prašnih okoljih). 

 POZOR 

Ne pomivajte zračnega filtra. Zračni filter ni primeren za pranje ali ponovno uporabo. 

Odstranjevanje in zamenjava zračnega filtra 

1. Odklenite pokrov zračnega filtra, tako da ga obrnete v nasprotni smeri urnega kazalca. 

2. Povlecite pokrov zračnega filtra iz naprave. 

3. Povlecite zračni filter s pokrova in ga odstranite. 

4. Vstavite nov filter v pokrov. 

5. Vstavite zračni filter in pokrov nazaj v napravo. 

6. Zavrtite ga v smeri urnega kazalca, da ga pritrdite na mestu. 
 

  

 

 

  
 
 

Zamenjava pretočnega senzorja za izdih in antibakterijskega filtra (samo Astral 
150) 

 POZOR 

• Redno preverjajte, ali so v prilagodilniku za dvocevni sistem (odprtina za izdih) prisotni 
vlaga in nečistoče. Zlasti je treba paziti pri uporabi nebulatorja ali vlažilnika. 

• Pri zamenjavi pretočnega senzorja za izdih in antibakterijskega filtra prav tako 
zamenjajte modro blazinico in prilagodilnik. 
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Zamenjava pretočnega senzorja za izdih in antibakterijskega filtra 

Preden zamenjate pretočni senzor za izdih, izklopite napravo in odstranite napajalni kabel in/ali 
zunanji akumulator. 

1. Napravo obrnite s hrbtno stranjo navzgor in jo položite na mehko površino, tako da zaščitite 
LCD-prikazovalnik. 

2. Pritisnite gumb za izmet in ga pridržite. Pokrov povlecite navzven proti sebi. 

3. Dvignite prilagodilnik, ga izvlecite in zavrzite. 

4. Odstranite modro blazinico prilagodilnika (vključno z belim antibakterijskim filtrom) in jo 
zavrzite. 

5. Odstranite pretočni senzor za izdih in ga zamenjajte z novim. 

6. Vstavite nov antibakterijski filter. 

7. Vstavite novo modro blazinico ter zagotovite, da sta zadnji jeziček in nosilec trdno 
nameščena v ohišju. 

8. Vstavite nov prilagodilnik in ga nežno potisnite navzdol, tako da je trdno nameščen na 
mestu. 

9. Pokrov znova namestite na ohišje tako, da je poravnan z utori naprave. Pokrov potisnite 
nazaj na mesto tako, da zaskoči zapah. 
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 POZOR 

Po zamenjavi pretočnega senzorja za izdihan zrak je treba za umerjanje novega senzorja 
ter zagotavljanje natančnega predihavanja in spremljanja opraviti postopek za merjenje 
upornosti cevi. 

 

Za umerjanje pretočnega senzorja za izdih priključite dvocevni sistem. Pred izvedbo postopka za 
merjenje upornosti cevi se prepričajte, da je v podmeniju »Circuit« (dihalni sistem) izbran 
dvocevni sistem. 
 

Zamenjava prilagodilnika za dvocevni sistem (odprtina za izdih) 
Redno preverjajte, ali so v prilagodilniku za dvocevni sistem prisotni vlaga in nečistoče. Po 
potrebi zamenjajte po postopku, opisanem v poglavju Priključitev dihalnih sistemov. 
 

Zamenjava tipala za kisik 

Odstranjevanje in nameščanje tipala za kisik (celica za O2 ): 

Preden zamenjate tipalo za O2, izklopite napravo in odstranite napajalni kabel in/ali zunanji 
akumulator. 

1. Odvijte pokrov ohišja celice za kisik O2. 

2. Odstranite pokrov ohišja celice za kisik O2. 

3. Pridržite jeziček celice za kisik O2 ter celico nežno povlecite navzgor in iz ohišja. Žico nežno 
povlecite, da jo odstranite iz konektorja v napravi. 

Naprava je zdaj pripravljena za namestitev nove celice za kisik O2. 

4. Konektor nove celice za kisik O2 previdno vstavite v vtičnico. Konektor lahko vključite samo 
na en način, in sicer, da ga z njegovim ravnim delom vstavite v steno ohišja. Na mestu ga 
pritrdite tako, da nanj pritisnete s topim orodjem, npr. ravnim izvijačem. 

5. Med pridržanjem jezička celice za O2 v ohišje nežno vstavite novo celico O2, pri tem pa 
zagotovite, da so žice varno pritrjene na svojem mestu. 

6. Znova namestite pokrov in ga privijte. 
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 POZOR 

Po zamenjavi tipala za kisik je treba za umerjanje novega tipala ter zagotavljanje 
natančnega predihavanja in spremljanja opraviti postopek za merjenje upornosti cevi. 

 
 

Zamenjava notranjega akumulatorja 

 OPOZORILO 

Preden zamenjate notranji akumulator, izključite in prekinite dovod kisika. 

 POZOR 

• Litij-ionski akumulatorji so opremljeni z vgrajenim zaščitnim varnostnim omrežjem, 
vendar lahko v primeru napačne uporabe še vedno predstavljajo nevarnost. 
Poškodovani akumulatorji lahko prenehajo delovati ali začnejo goreti. 

• S staranjem akumulatorja se zmanjšuje njegova zmogljivost. Ko je raven napolnjenosti 
akumulatorja nizka, se ne zanašajte na notranji akumulator kot primarni vir napajanja. 

• Notranji akumulator polnite samo v napravi ali z odobrenim polnilnikom ResMed. 
Preprečite močne udarce naprave. 

• Notranji akumulator uporabljajte skladno s predvideno uporabo, navedeno v 
priročniku. Spreminjanje opreme ali njenega delovanja lahko vodi v poškodbe opreme 
ali poškodbe oseb. 

• Notranji akumulator je treba zamenjati vsaj vsaki dve leti ali ko opazite, da se dolžina 
uporabe po polnjenju bistveno skrajša. 

 
 

Odstranjevanje in menjavanje notranjega akumulatorja: 

Pred zamenjavo notranjega akumulatorja napravo Astral izklopite in jo izključite iz omrežnega 
napajanja. 

1. Napravo obrnite in odvijte pokrov akumulatorja. 

2. Pokrov akumulatorja odstranite z naprave. 

3. Iz naprave nato odstranite akumulator. 

4. V ohišje akumulatorja namestite nov akumulator. Prepričajte se, da so sponke akumulatorja 
s sprednjim delom obrnjene navzdol v ohišje, tako da se prilegajo mestom za priključitev 
akumulatorja v napravi. 

5. Znova namestite pokrov akumulatorja. 
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6. Pokrov akumulatorja varno privijte na mestu. 
 

   

   
 
 

Servisiranje 

 OPOZORILO 

Pregled in popravilo lahko opravi samo pooblaščeni zastopnik. V nobenem primeru ne 
poskušajte sami servisirati ali popravljati naprave. Če tega ne upoštevate, lahko to izniči 
garancijo vaše naprave Astral, poškoduje napravo Astral ali povzroči poškodbo ali smrt. 

 
Opomba: Shranite originalno pakiranje naprave Astral za uporabo med dostavo v/iz 
pooblaščenega servisnega centra ResMed. 
 

Načrt vzdrževanja 
Servisiranje naprave Astral naj izvaja pooblaščeni servisni center ResMed skladno s spodnjim 
načrtom vzdrževanja. Naprava Astral je predvidena za varno in zanesljivo uporabo pod pogojem, 
da sta njena uporaba in vzdrževanje skladna z navodili družbe ResMed. Kot pri vseh električnih 
napravah, morate biti v primeru vidne nepravilnosti previdni in napravo posredovati 
pooblaščenemu servisnemu centru družbe ResMed. 

Predvidena življenjska doba naprave Astral je v primeru rednega servisiranja 8 let. 
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Načrt servisiranja od prve uporabe: 
 

Priporočeni interval servisiranja Oseba, ki izvaja servisiranje Navodila 

Vsakih šest mesecev Osebe, ki so bile usposobljene za 
uporabo naprave Astral 

Zamenjava zračnega filtra (pred 
predvidenim časom, če je umazan). 

Zamenjava prilagodilnika za enocevni 
ali dvocevni dihalni sistem, če ga 
uporabljate. 

Dve leti Kvalificiran tehnik Preventivno vzdrževanje na dve leti. 
Zamenjava notranjega akumulatorja 
in tipala za spremljanje deleža kisika 
FiO2, če je ta nameščen. 

35.000 ur Kvalificiran tehnik Preventivno vzdrževanje 
pnevmatskega sklopa. 

 

 

Uporabni namig 

Če so omogočeni opomniki za servisiranje, boste na napravi dobili sporočilo, preden bo 
potrebno preventivno dveletno vzdrževanje. 
 

Notranji akumulator 
Predvidena življenjska doba notranjega akumulatorja znaša dve leti. Notranji akumulator je treba 
zamenjati vsaj vsaki dve leti ali ko opazite, da se dolžina uporabe po polnjenju bistveno skrajša. 
Med skladiščenjem je treba vsakih šest mesecev napolniti notranji akumulator. 

Uporabni namig 

Če so omogočeni opomniki za servisiranje, boste na napravi dobili sporočilo v primeru 
merljivega zmanjšanja časa porabe akumulatorja. 
 

Podatki o napravi 
Podatke o napravi, vključno z datumom naslednjega servisiranja, ki kaže, kdaj je treba opraviti 

naslednje preventivno vzdrževanje, lahko pregledujete tako, da pritisnete in izberete 
možnost »Device« (naprava). 
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Nadgradnja programske opreme 
Nadgradnjo programske opreme lahko izvede samo usposobljen predstavnik servisne službe. 
Napravo Astral je možno nadgraditi z USB-ključem s primerno programsko opremo. Za več 
informacij se obrnite na pooblaščenega zastopnika. 
 
 

Dodatne smernice za bolnišnice ali zdravstvene ustanove 
Sestavni del Bolnišnica ali zdravstvena ustanova 

Naprava Upoštevajte protokol in urnik za čiščenje in vzdrževanje bolnišnice/zdravstvene ustanove. 

Prilagodilniki za 
dvocevni sistem 

Za upoštevanje splošnih higienskih standardov bi morali prilagodilnik za dvocevni sistem 
zamenjati po uporabi pri različnih bolnikih ali ga zaščititi z antibakterijskim filtrom. 

Zračni filter Zamenjajte vsakih šest mesecev (po potrebi tudi pogosteje). 

Maska Maske je treba po uporabi pri enem bolniku in pred uporabo pri drugem ponovno obdelati ali 
zamenjati. Navodila za čiščenje, razkuževanje in sterilizacijo so na voljo na spletnem mestu 
družbe ResMed: www.resmed.com/downloads/masks. Če nimate na voljo spletne povezave, 
se obrnite na predstavnika družbe ResMed. 

Dihalni sistemi za 
bolnike 

Upoštevajte protokol bolnišnice/zdravstvene ustanove in priporočila proizvajalca. 

Vlažilnik Upoštevajte protokol bolnišnice/zdravstvene ustanove in priporočila proizvajalca. 

Antibakterijski filter Zamenjajte, kot je določeno, ali po uporabi pri posameznih bolnikih. 
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Tehnične specifikacije 
Delovni razpon tlaka Enocevni sistem z odprtino ali dvocevni sistem z odprtino: 3 do 50 hPa 

Enocevni sistem z namernim puščanjem: 2 do 50 hPa 
Stalni pozitivni tlak v dihalnih poteh (CPAP): 3 do 20 hPa 
Največji delovni tlak: 10 do 80* hPa 
*Se ne uporablja na vseh različicah naprave 
Prisiljeni prehod na izdih je prisoten samo v primeru prekoračitve alarma za 
omejitev tlaka. 

Razpon delovnega dihalnega volumna 
(volumsko kontrolirani načini) 

Odrasli bolniki: 100 do 2500 ml 
Pediatrični bolniki: 50 do 300 ml* 

Delovni razpon za upornost in 
podajnostdihalnega sistema za 
navedeno natančnost meritve in 
nadzora** 

Nastavitev za pediatrične bolnike: 
Razpon upornosti dihalnega sistema (sistem z namernim puščanjem): 0 do 
8 hPa pri 60 l/min 
Razpon upornosti dihalnega sistema (sistem z odprtino): 0 do 20 hPa pri  
60 l/min 
Razpon upornosti dihalnega sistema (sistem z ustnikom): 0 do 5 hPa pri  
60 l/min 
Razpon podajnosti dihalnega sistema: 0 do 4 ml/hPa 

 Nastavitev za odrasle bolnike: 
Razpon upornosti dihalnega sistema (sistem z namernim puščanjem): 0 do 
20 hPa pri 120 l/min 
Razpon upornosti dihalnega sistema (sistem z odprtino): 0 do 35 hPa pri  
120 l/min 
Razpon upornosti dihalnega sistema (sistem z ustnikom): 0 do 15 hPa pri 
120 l/min 
Razpon podajnosti dihalnega sistema: 0 do 4 ml/hPa 

Največji upor v dihalnih poteh pri enojni 
napaki*** 

Pediatrični dihalni sistem 
Vdih: 2,2 hPa (pri 15 l/min), 5,3 hPa (pri 30 l/min) 
Izdih: 2,4 hPa (pri 15 l/min), 5,0 hPa (pri 30 l/min) 
Dihalni sistem za odrasle 
Vdih: 5,7 hPa (pri 30 l/min), 8,3 hPa (pri 60 l/min) 
Izdih: 4,2 hPa (pri 30 l/min), 6,2 hPa (pri 60 l/min) 

Največji pretok 220 l/min 
(Nazivne) lastnosti sprožanja vdiha Sprožanje vdiha se pojavi, ko je pretok bolnika višji od nastavitve za 

sprožanje vdiha. 
Dvocevni sistem z odprtino (pretočno sprožanje): 0,5 do 15,0 l/min 
Enocevni sistem z odprtino ali dvocevni sistem z odprtino: 1,6 do 10,0 l/min 
(v petih korakih)**** 
Enocevni sistem z namernim puščanjem: 2,5 do 15,0 l/min (v petih korakih) 
Sistem z ustnikom (samo cev): 2,0 do 4,0 l/min (v štirih korakih) 

(Nazivne) lastnosti prehoda na izdih Prehod na izdih se pojavi, ko pretok pri vdihu upade pod nastavljeni 
odstotek največjega tlaka vdihanega zraka. 
5 do 90 % 

Raven zvočnega tlaka 35 ±3 dBA skladno z meritvami glede na standard ISO 80601-2-72:2015 
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Raven zvočne moči 43 ±3 dBA skladno z meritvami glede na standard ISO 80601-2-72:2015 
Razpon glasnosti alarma 56–85 dBA (v petih korakih) skladno z meritvami glede na standard 

IEC60601-1-8:2012 
Shranjevanje podatkov Visokoločljivi podatki o tlaku dihalnih poti, pretoku dihanja in dovajanem 

volumnu (vzorčenje pri 25 Hz) za obdobje sedmih dni. 
Podatki o predihavanju za obdobje sedmih dni (vzorčenje pri 1 Hz). 
Statistični podatki za obdobje 365 dni za posamezni program. 

Mere (D × Š × V) 285 mm × 215 mm × 93 mm 
Velikost prikaza zaslona: 150 mm x 90 mm 

Teža 3,2 kg 
Priključek za vdih/prilagodilnik za 
dvocevni sistem 

22-milimetrski konusni, združljiv s standardom ISO 5356-1:2004  
Anestezijska in dihalna oprema – konični priključki 

Merjenje tlaka Vgrajeni pretvorniki tlaka 
Merjenje pretoka Vgrajeni pretvorniki pretoka 
Napajanje 100–240 V AC, 50–60 Hz, 90 W, 3,75 A neprekinjeno, najv. 120 W/5 A 

110V/400 Hz 
Zunanji vir enosmernega napajanja 12–24 V DC, 90 W, 7,5 A/3,75 A 

Notranji akumulator Litij-ionski akumulator, 14,4 V, 6,6 Ah, 95 Wh 
Dolžina delovanja (standardni primer): 8 ur z novim akumulatorjem pri 
normalnih pogoijh 
Pogoji preizkušanja: odrasli, način (A)CV, Vt = 800 ml, PEEP = 5 cmH2O, 
frekvenca = 20 vdihov/min, Ti = 1,0 s Vsi ostali parametri so nastavljeni na 
privzete vrednosti. 
Dolžina delovanja (v najslabšem primeru) je daljša od 4 ur pri naslednjih 
pogojih: 
Pogoji preizkušanja: odrasli, neventilirano, način PACV, dvocevni dihalni 
sistem, tlačna podpora = 30 cmH2O, PEEP = 20 cmH2O frekvenca: 20 
vdihov/min,  
Ti: 1,0 s, čas dviga = najmanj, Vts = izklop, sprož. = izklop. Vsi ostali 
parametri so nastavljeni na privzete vrednosti. 
Celokupna življenjska doba: do 3.000 ur običajnega delovanja notranjega 
akumulatorja  
Opomba: Čas se lahko razlikuje pri različnih nastavitvah in okoljskih 
razmerah. 

Zgradba ohišja Ognjevarna termoplastika 
Okoljske razmere Delovna temperatura: 0 °C do 40 °C 

Temperatura polnjenja: 5°C do 35°C 
Delovna vlažnost: 5 do 93 % brez kondezata 
Temperatura pri skladiščenju in prevozu: -25 °C do 70 °C do 24 ur 
Temperatura pri skladiščenju in prevozu: -20 °C do 50 °C za več kot 24 ur 
Opomba: Dolgotrajnejše skladiščenje naprave Astral pri temperaturi nad 
50 °C lahko pospeši staranje akumulatorja. To ne vpliva na varnost 
akumulatorja ali naprave. Glejte poglavje Uporaba notranjega akumulatorja 
(glejte stran 72) 
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Vlažnost pri skladiščenju in prevozu: 5 do 93 % brez kondezata 

 Po 40 minutah* je naprava pripravljena za uporabo na bolniku pri 
odstranitvi iz shrambe pri najnižji dolgoročni temperaturi in pri temperaturi 
okolice 20 °C. 
*Predpostavlja, da je naprava priključena na zunanje napajanje. 
Po 60 minutah* je naprava pripravljena za uporabo na bolniku pri 
odstranitvi iz shrambe pri najvišji dolgoročni temperaturi in pri temperaturi 
okolice 20 °C. 

 Zračni tlak: 1100 hPa do 700 hPa 
Nadmorska višina: 3000 m 
Opomba:Delovanje je lahko omejeno pri tlaku pod 800 hPa ali na višinah 
nad 2000 m. 

 IP22 (Zaščita pred predmeti v velikosti prstov. Zaščita pred kapljanjem vode 
pri največ 15-stopinjskem nagibu od osnovnega položaja.) ko je položen 
vodoravno na ravno površino ali navpično z ročajem navzgor. 
IP21 (Zaščita pred predmeti v velikosti prstov in pred navpičnim kapljanjem 
vode.) ko je postavljen na namizno stojalo, ko je uporabljen s stojalom za 
domačo uporabo ResMed ali ko je priključen na RCM ali RCMH. 

Merjenje deleža kisika Notranje tipalo za merjenje kisika. 
1.000.000 % ur pri 25 °C 

Elektromagnetna zdržljivost Izdelek ustreza vsem veljavnim zahtevam glede elektromagnetne 
združljivosti (EMC) skladno s standardom IEC60601-1-2 za medicinsko 
opremo za stanovanja in zdravstvene ustanove ter okolja nujne medicinske 
pomoči. 
Mobilne komunikacijske naprave je priporočljivo uporabljati vsaj en meter 
stran od naprave. 

Za več informacij glejte poglavje »Smernice in izjava proizvajalca 
– elektromagnetne emisije in elektromagnetna odpornost« (glejte stran 
175). 

Uporaba na letalu Prenosna medicinska elektronska naprava (M-PED), ki ustreza zahtevam 
ameriške nacionalne letalske zveze (FAA) RTCA/DO-160, je primerna za 
uporabo ves čas potovanja z letalom, ne da bi bili potrebni dodatni preizkusi 
ali pridobitev dovoljenja s strani letalskega prevoznika. 
Družba ResMed potrjuje, da naprava Astral ustreza zahtevam ameriške 
nacionalne letalske zveze (FAA) (RTCA/DO-160, razdelek 21, razred M) za 
uporabo ves čas potovanja z letalom. 
Klasifikacija IATA za notranji akumulator: UN 3481 – litij-ionski 
akumulatorji v opremi. 

Uporaba v vozilu Naprava ustreza standardu ISO 16750-2 »Cestna vozila – Okoljske razmere 
in preizkušanje električne in elektronske opreme« –  2: Električne 
obremenitve« – 2. izdaja, 2006, preizkusi 4.2, 4.3.1.2, 4.3.2, 4.4, 4.6.1 in 
4.6.2. Klasifikacija delovnega stanja je Razred A. 
Naprava je skladna s standardom ISO7637-2 »Cestna vozila – Električne 
motnje zaradi prevajanja in sklopov – 2. del: Električno prevajalni prehodni 
pojavi samo po napajalnih linijah« – 2. izdaja, 2004, Preizkus odpornosti na 
prehodne pojave. Klasifikacija delovnega stanja je Razred A za preizkusno 
raven III in Razred C za preizkusno raven IV. 
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Podatkovni priključki Naprava Astral je opremljena s tremi vhodi za podatkovne priključke (USB-

priključek, mini USB-priključek in ethernetni priključek). Za uporabnika sta 
namenjena samo USB-priključek in mini USB-priključek. 
USB-priključek je združljiv z USB-ključem ResMed. 

Priporočeni sestavni deli dihalnega 
sistema za bolnika in združljivi dodatki 

Glejte spletno mesto www.resmed.com/astral/circuits. 

Klasifikacije IEC 60601-1 Razred II dvojna izolacija 
Tip BF 
Neprekinjeno delovanje 
Primerno za uporabo s kisikom. 

Uporabljeni deli Vmesnik za bolnika (maska, endotrahealna kanila, trahealna kanila ali 
ustnik). 
Oksimeter. 

Predviden upravljavec Samo zdravnik ali ponudnik zdravstvenih storitev lahko nastavita in umerita 
napravo. 
Predvideni upravljavci naprave so zdravnik, ponudnik zdravstvenih storitev, 
bolnik ali negovalec. 

Položaj upravljavca Naprava je zasnovana za upravljanje na dosegu roke. Upravljavec naj bo v 
takšnem položaju, da bo njegov vidni kot znotraj 30 stopinj na površino, 
pravokotno na zaslon. 
Naprava Astral je skladna z zahtevami glede čitljivosti standarda 
IEC60601-1:2005. 

Združljivost z izdajo programske opreme Za informacije o različici programske opreme vaše naprave se obrnite na 
predstavnika podjetja ResMed. 

Naprava ni primerna za uporabo v prisotnosti vnetljive mešanice anestetikov. 

*Po mednarodnem standardu za ventilatorje je uporaba za pediatrične bolnike predvidena za bolnike, ki so predihavani z manj kot 
300 ml, vendar naprava Astral omogoča prilagoditev nastavitvenega parametra »Vt« do 500 ml za primere, kjer nastavljena 
vrednost »Vt« omogoča kompenzacijo puščanja v dihalnem sistemu. 

 OPOZORILO 

Podjetje ResMed ne priporoča 500 ml kot zgornjo mejo za pediatrični dihalni volumen; 
vendar lahko zdravniki izberejo to zgornjo mejo na podlagi kliničnega odločanja. 

** Za doseganje navedene natančnosti je treba pred preverjanjem meritev uspešno izvesti postopek merjenja upornosti cevi. 
*** Omejitve so vsota upornosti naprave in dihalnega sistema pri eni napaki, ki vodi v zaustavitev. 
**** Nekatere konfiguracije so lahko bolj občutljive. 
Življenjska doba celice za kisik je opredeljena s številom ur uporabe, ki jo pomnožimo z odstotkom porabljenega kisika. Npr. 
življenjska doba celice za kisik z 1.000.000 % ur ustreza 20.000 uram pri 50-odstotnem deležu kisika FiO2 (20.000 × 50 = 1.000.000) 
ali 40.000 uram pri 25-odstotnem deležu kisika FiO2 (40.000 × 25 – 1.000.000). Življenjska doba celice za kisik Astral ustreza 
25.000 uram (1041 dnevom) pri 40-odstotnem deležu kisika FiO2 
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Pot pnevmatskega pretoka 

 

 
 

 OPOZORILO 

V običajnih pogojih ali pri posamičnih napakah lahko celotna pot pnevmatskega pretoka 
postane kontaminirana s telesnimi tekočinami ali izdihanimi plini, če protibakterijski filtri 
niso nameščeni na odprtino ventilatorja in priključek za izdih prilagodilnika dvocevnega 
sistema. 
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Spremljanje 
V tem razdelku so navedeni spremljani parametri naprave Astral. Spremljani parametri 
predihavanja so prikazani samo med predihavanjem. Spremljanje drugih parametrov (npr. raven 
napolnjenosti akumulatorja in podatki oksimetra) poteka tudi, ko se predihavanje ne izvaja. 

Naprava Astral spremlja naslednje parametre: 

Časovni parametri 
Parameter Posodobitve Enote Razpon Ločljivost Natančnost 

Ti Konec vdiha s 0 do 10 0,01 ±(20 ms + 5 %) 
Te Konec izdiha s 0 do 15 0,01 ±(20 ms + 5 %) 
I:E Konec diha Ni na voljo 1 : 9,9 do 

9,9 : 1 
0,1 ±10 % 

Frekvenca dihanja Konec diha 1/min 0 do 99 1 ±1/min 
 

 

Volumen in parametri pretoka 
Parameter Posodobitve Enote Razpon Ločljivost Natančnost 

Pretok Neprekinjeni l/min -250 do +250 0,1 ±1 l/min ali 10 %*, 
kar koli je višje 

Vti Konec vdiha ml 0 do 3000 1 ±10 ml ali 10 %, kar 
koli je višje 

Vte Konec diha ml 0 do 3000 1 Za dvocevni sistem: 
±10 ml ali 10 %, kar 
koli je višje 
Za enocevni sistem 
z namernim 
puščanjem: 
± 15 ml ali 15 %*, 
kar koli je višje 

Va Konec diha l/min 0 do 99 0,1 ± (0,1 + 15 %) 
l/min* 

MVi Konec diha l/min 0 do 99 0,1 ± 15 % (VTi ≥  
100 ml) 

MVe Konec diha l/min 0 do 99 0,1 ± 15 % (VTe ≥ 
 100 ml) 

Najvišji tlak pri vdihu (PIF) Konec vdiha l/min 0 do 250 0,1 ± 3 l/min ali 35 %, 
kar koli je višje 

Merjeno nenamerno 
puščanje (za sisteme z 
namernim puščanjem) 

Enkrat na 
sekundo 

l/min 0 do 250 1 Ni na voljo 
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Parameter Posodobitve Enote Razpon Ločljivost Natančnost 

Izmerjeno nenamerno 
puščanje  
(za dvocevni dihalni sistem 
z odprtino za izdih) 

Konec diha % 0 do 100 1 Ni na voljo 

* Ko je frekvenca dihanja ≥ 8/min in tlak ≤ 30 hPa za dihalne sisteme z namernim puščanjem in z neustreznim vmesnikom. 
 

 

Parametri tlaka 
Parameter Posodobitve Enote Razpon Ločljivost Natančnost 

Tlak Neprekinjeni cmH2O ali hPa 
ali mbar 

0 do 99 0,1 ±(0,5 hPa + 4 % 
dejanskega tlaka) 

PIP Konec vdiha cmH2O ali hPa 
ali mbar 

0 do 99 0,1 ±15% 

PEEP Konec izdiha cmH2O ali hPa 
ali mbar 

0 do 30 0,1 ±(0,5 hPa + 4 % 
dejanskega tlaka) 

Povp. P Konec diha cmH2O ali hPa 
ali mbar 

0 do 99 0,1 ±(0,5 hPa + 4 % 
dejanskega tlaka) 

 
 

 

Drugi parametri 
Parameter Posodobitve Enote Razpon Ločljivost Natančnost 

RSBI Konec diha 1/min-l 0 do 999 1 Ni na voljo 
% spont. Odstotek 
spontanega sprožanja 
vdiha 

Začetek vdiha % 0 do 100 1 Ni na voljo 

% spont. Odstotek 
spontanega prehoda na 
izdih 

Konec vdiha % 0 do 100 1 Ni na voljo 

Merjeni preostali čas 
akumulatorja 

Enkrat na 
minuto 

UU:MM Ni na voljo 1 min Ni na voljo 

Merjena raven 
napolnjenosti akumulatorja 

Enkrat na 
minuto 

% 0 do 100 1 Ni na voljo 

FiO2* Konec vdiha % 18 do 100 1 ± (2,5 % + 2,5 % 
dejanske 
koncentracije 
kisika)** 

SpO2 Enkrat na 
sekundo 

SpO2 0 do 100 1 Glejte tehnične 
specifikacije za 
merilnik Nonin 
Xpod 3012 na 
spletnem mestu 
www.nonin.com. 
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Parameter Posodobitve Enote Razpon Ločljivost Natančnost 

Srčni utrip Enkrat na 
sekundo 

1/min 18 do 321 1 Glejte tehnične 
specifikacije za 
merilnik Nonin 
Xpod 3012 na 
spletnem mestu 
www.nonin.com. 

* Spremljanje deleža kisika FiO2 omogoča samodejno kompenzacijo pri spremembah zračnega tlaka. 

** Izmerjen delež kisika FiO2, vzorčenje pri 25 Hz, ima odzivni čas < 12 s do 90 % končne vrednosti. Dolgoročni 
izhodni premik je < 1 % volumna kisika na mesec. 

Opombe: 

• merjenje posameznih pretokov in volumnov poteka v razmerah BTPS. 

• Za doseganje navedene natančnosti je treba pred preverjanjem meritev uspešno izvesti 
postopek za merjenje upornosti cevi. Navedene natančnosti ne vključujejo podajnosti 
maske. 

• Tlak je lahko prikazan v enoti cmH2O, hPa ali mbar. Faktor pretvorbe za tlačne enote je 1. To 
pomeni, da je vrednost prikazanega tlaka ne glede na izbrano enoto enaka. 

 

 

Natančnost kontrolnikov 
V spodnji preglednici sta prikazana razpon in natančnost nastavitev za nastavljive parametre. 

Parameter Razpon Ločljivost Natančnost 

Dovajani tlak 2 do 50 hPa  ±(0,5 hPa + 5 % dejanskega tlaka) 

IPAP 4 do 50 hPa 0,2 hPa Glejte dovajani tlak 
EPAP 2 do 25 hPa 0,2 hPa Glejte dovajani tlak 
Stalni pozitivni tlak v dihalnih 
poteh (CPAP) 

3 do 20 hPa 0,2 hPa Glejte dovajani tlak 

PEEP »Off« (izklop), 3 do 20 hPa 0,2 hPa Glejte dovajani tlak 
Tlačna podpora (PS) 2 do 50 hPa (sistemi z 

odprtino) 
0 do 50 hPa (iVAPS) 

0,2 hPa Glejte dovajani tlak 

T-nadzor 2 do 50 hPa 0,2 hPa Glejte dovajani tlak 
Vt (dihalni volumen) Odrasli: 100 do 2500 ml 

Pediatrični: 50 do 300 ml* 
10 ml 
5 ml 

Sistemi z odprtino: 
+12 ml ali 10 %, kar koli je višje 

Varnostni Vt (varnostni 
dihalni volumen) 

Odrasli: 100 do 2500 ml 
Pediatrični: 50 do 300 ml* 

10 ml 
5 ml 

Ventilirani dihalni sistemi: 
+15 ml ali 15 %, kar koli je višje 
Sistemi z odprtino: 
+12 ml ali 10 %, kar koli je višje 
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Parameter Razpon Ločljivost Natančnost 

Ciljna alveolarna minutna 
ventilacija 

1 do 30 l/min 0,1 l/min ± (0,1 + 30 % dejanskega tlaka) l/min; 
Frekvenca dihanja < 12 dihov/min 
± (0,1 + +15% dejanskega tlaka) l/min; 
Frekvenca dihanja ≥ 12 dihov/min 

Frekvenca dihanja Odrasli: »Off« (izklop), 2 do 
50 dihov/min 
Pediatrični: »Off« (izklop), 5 
do 80 dihov/min 

1 dih/min ±2% 

Ciljna frekvenca bolnika Odrasli: 8 do 30 dihov/min 1 dih/min ±2% 
Ti (čas vdiha) (A)CV, V-SIMV (obvezno 

sproženi dihi): 
0,3 do 3,0 s 
P(A)CV, P-SIMV (obvezno 
sproženi dihi): 
0,2 do 5,0 s 
P(A)C: 
0,3 do 4,0 s 

Odrasli: 0,1 s 
Pediatrični: 
0,05 s 

±(20 ms + 5 % nastavitve) 

PIF (najvišji tlak pri vdihu) (A)CV, V-SIMV (obvezno 
sproženi dihi): 
Odrasli: 10 do 120 l/min 
Pediatrični: 5 do 60 l/min 

1 l/min Ni na voljo 

Prehod na izdih (sprožanje 
izdiha) 

5 do 90 %, »Auto« 
(samodejno) 

5% Ni na voljo 

Sprožanje vdiha (A)CV, P(A)CV: 
»Off« (izklop), 0,5 do 
15 l/min 
V-SIMV, PSIMV, PS, CPAP: 
0,5 do 15 l/min 

0,5 l/min Ni na voljo 

Tlačno sprožanje vdiha (A)CV, P(A)CV: 
»Off« (izklop), od zelo 
nizkega do zelo visokega 
PS, P-SIMV, V-SIMV, CPAP: 
od zelo nizkega do zelo 
visokega 

 Ni na voljo 

Občutljivost sprožanja diha – 
ventilirano 

(S)T, P(A)C: 
od zelo nizke do zelo 
visoke, »Off« (izklop) 
CPAP: 
od zelo nizkega do zelo 
visokega 

 Ni na voljo 

Občutljivost sprožanja diha – 
ustnik 

(A)CV, P(A)CV, PS 
»Off« (izklop), od nizkega do 
visokega, dotik 

 Ni na voljo 
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Parameter Razpon Ločljivost Natančnost 

Čas dviga Min, 150 do 900 ms 50 ms Ni na voljo 

Oblika pretoka 100 (konstanta), 75, 50, 25 
% 

 Ni na voljo 

Ti Min (najmanjši čas vdiha) Tlačna podpora (PS): 
0,2 do 4,0 s 
(S)T, iVAPS: 
0,1 do 4,0 s 

Odrasli: 0,1 s 
Pediatrični: 
0,05 s 

Ni na voljo 

Ti Max 0,3 do 4,0 s Odrasli: 0,1 s 
Pediatrični: 
0,05 s 

Ni na voljo 

Interval za apnejo Odrasli: 15 do 60 s 
Pediatrični: 5 do 30 s 

1 s ± 0,5 s 

Frekvenca dihanja pri apneji Odrasli: 4 do 50 dihov/min 
Pediatrični: 12 do 
80 dihov/min 

1 dih/min ±2% 

Ti za apnejo Ko je možnost volumsko 
sproženega diha 
nastavljena na možnost Ti. 
Če je odziv na apnejo  
(A)CV + Alarm: 
0,3 do 3 s 
Če je odziv na apnejo 
P(A)CV + Alarm: 
0,2 do 5 s 

Odrasli: 0,1 s 
Pediatrični: 
0,05 s 

±(20 ms + 5 % nastavitve) 

Vt za apnejo Če je odziv na apnejo 
(A)CV + Alarm: 
Odrasli: 100 do 2500 ml 
Pediatrični: 50 do 300 ml** 

Odrasli: 10 ml 
Pediatrični: 5 ml 

Sistemi z odprtino: 
+12 ml ali 10 %, kar koli je višje 

Oblika pretoka pri apneji Konstantna  Ni na voljo 

PIF za apnejo Ko je možnost volumsko 
sproženega diha 
nastavljena na možnost PIF. 
Če je odziv na apnejo 
(A)CV + Alarm: 
Odrasli: 10 do 120 l/min 
Pediatrični: 5 do 60 l/min 

1 l/min Ni na voljo 

T-nadzor za apnejo Ko je odziv na apnejo 
P(A)CV + Alarm: 
2 do 50 hPa 

0,2 hPa  
±(0,5 hPa + 5 % ciljnega tlaka) 

Jakost za ročno sproženi dih 100 do 250% 10% Ni na voljo 
Interval za globoki dih 3 do 60 min 1 min Ni na voljo 
Jakost globokega diha 120 do 250% 10% Ni na voljo 
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* Ko je frekvenca dihanja  8/min, tlak pa  30 hPa. 
**Po mednarodnem standardu za ventilatorje je uporaba za pediatrične bolnike predvidena za bolnike, ki so predihavani z manj 
kot 300 ml, vendar naprava Astral omogoča prilagoditev nastavitvenega parametra »Vt« do 500 ml za primere, kjer nastavljena 
vrednost »Vt« omogoča kompenzacijo puščanja v dihalnem sistemu. 

 OPOZORILO 

Podjetje ResMed ne priporoča 500 ml kot zgornjo mejo za pediatrični dihalni volumen; 
vendar lahko zdravniki izberejo to zgornjo mejo na podlagi kliničnega odločanja. 

Opombe: 

• merjenje posameznih pretokov in volumnov poteka v razmerah BTPS. 

• Za doseganje navedene natančnosti je treba pred preverjanjem meritev uspešno izvesti 
postopek za merjenje upornosti cevi. 

• Regulacija dovajanega tlaka se izvaja na priključku bolnika. 
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Sistem in natančnost merjenja 
Zgoraj navedene tehnične specifikacije so zagotovljene skladno s standardom ISO 80601-2-72 
2015. 

Proizvajalci morajo zaradi uvedbe novih standardov v oskrbi na domu navesti merilno 
negotovost. 

Skladno s standardom ISO 80601-2-72 2015 je merilna negotovost opreme za testiranje 
proizvajalca: 

Za meritve pretoka ± 2 % 

Za meritve volumna ± 2 ml 

Za meritve tlaka ± 1 % 

Za meritve časa ± 10 ms 

 

Skladno s standardom ISO 80601-2-72 2015 je toleranca parametrov za spremljanje vključno z 
merilno negotovostjo: 

Časovni parametri ± (30 ms + 5 %) 

Parametri pretoka ± 12 % 

Parametri volumna ± 12 ml ali 12 %, karkoli je višje 

Parametri tlaka ± (0,5 hPa + 5 %) 

 

Primerjave učinkovitosti delovanja ventilatorja je treba izvesti na osnovi popolne vključitve ali 
izključitve merilne negotovosti. 
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Razlike v funkcijah 
Razlike v funkcijah med napravama Astral 100 in Astral 150. 

Funkcija Astral 100 Astral 150 

Dihalni sistem 

Enocevni sistem z odprtino za izdih D D 
Enocevni sistem z namernim puščanjem D D 
Ustnik (samo cev): D D 
Dvocevni sistem N D 

Predihavanje 

Prednastavljeni programi 2 4 
Načini za predihavanje s puščanjem D D 
Načini za predihavanje z odprtino D D 
Predihavanje pri apneji D D 

Gumb za ročno sprožanje diha N D 
Globok vdih (prednastavljeni) N D 
Spremljanja vrednosti SpO2 D D 
Spremljanja deleža kisika FiO2 Na voljo dodatno Y* 

O2 Priključek za kisik Nizek pretok Nizek pretok 

*Se ne uporablja na vseh različicah naprave. 
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Smernice in izjava proizvajalca – elektromagnetne emisije in 
elektromagnetna odpornost 
Pri ravnanju z medicinsko električno opremo morate slediti posebnim previdnostnim ukrepom 
za elektromagnetno združljivost; oprema mora biti nameščena in pripravljena za uporabo 
skladno s podatki o elektromagnetni združljivosti, ki so navedeni v tem dokumentu. 
Ta izjava trenutno velja za naslednje naprave ResMed: 

• ventilatorji serije Astral™. 
 

Smernice in izjava proizvajalca – elektromagnetne emisije 
Te naprave so namenjene uporabi v spodaj opredeljenem elektromagnetnem okolju. Stranka ali 
uporabnik naprave mora zagotoviti uporabo naprave v tem okolju. 

Merjenje emisij Skladnost Elektromagnetno okolje – smernice 

Radiofrekvenčne emisije – CISPR 11 Skupina 1 Naprava uporablja radiofrekvečno energijo samo za 
notranje delovanje. Posledično so radiofrekvenčne 
emisije izjemno nizke in najverjetneje ne bodo 
povzročale motenj v bližnji elektronski opremi. 

Radiofrekvenčne emisije – CISPR 11 
z USB-prilagodilnikom ali brez njega 
s prilagodilnikom za oksimeter ali brez njega 

Razred B Naprava je primerna za uporabo v vseh zgradbah, 
tudi stanovanjskih in tistih, ki so neposredno 
povezane z javnim nizkonapetostnim omrežjem, prek 
katerega so oskrbovane stanovanjske stavbe. 

Harmonične emisije  
IEC 61000-3-2 
z navedenimi dodatki ali brez njih 

Razred A  

Nihanja napetosti/utripajoča sevanja, 
IEC 61000-3-3 
z navedenimi dodatki ali brez njih 

Skladno  
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 OPOZORILO 

• Naprava se ne sme uporabljati v bližini druge opreme ali ne sme biti zložena z drugo 
opremo. Če je potrebna uporaba v bližini druge opreme ali če mora biti zložena z 
drugo opremo, je treba napravo opazovati in preveriti pravilno delovanje v 
konfiguracijah, kjer bo uporabljena. 

• Uporaba dodatkov, ki niso določeni za napravo, ni priporočljiva. Lahko povzročijo 
povečane emisije ali zmanjšano odpornost naprave. 

• Dodatna oprema, ki jo povežete z medicinsko električno opremo, mora ustrezati 
zadevnim standardom IEC ali ISO (npr. IEC 60950 oprema za obdelavo podatkov). 
Nadalje morajo vse vrste konfiguracij ustrezati zahtevam za medicinske električne 
sisteme (oglejte si standard IEC 60601-1-1 ali 16. člen 3. izdaje standarda IEC 60601-1). 
Osebe, ki na medicinsko elektronsko opremo priključijo dodatno opremo, konfigurirajo 
medicinski sistem, zato prevzamejo odgovornost za njegovo skladnost z zahtevami za 
medicinsko električno opremo. Vendar je treba opozoriti, da imajo lokalni zakoni 
prednost pred zgoraj navedenimi zahtevami. V primeru nejasnosti se posvetujte z 
lokalnim predstavnikom ali tehnično-servisnim oddelkom. 

• Prenosne radiokomunikacijske naprave (vključno s periferno opremo, kot so antenski 
kabli in zunanje antene) se lahko uporablja oddaljene najmanj 30 cm od katerega koli 
dela naprave, vključno s kabli, kot to določa proizvajalec. V nasprotnem primeru lahko 
pride do poslabšanja delovanja te opreme. 

 
 



 Smernice in izjava proizvajalca – elektromagnetne emisije in elektromagnetna odpornost 
 

 Slovensky 177 
 

Smernice in izjava proizvajalca – elektromagnetna odpornost 
Te naprave so namenjene uporabi v spodaj opredeljenem elektromagnetnem okolju. Stranka ali 
uporabnik naprave mora zagotoviti uporabo naprave v tem okolju. 

Preizkus 
odpornosti 

Raven preizkusa 
IEC60601-1-2, 
izd. 4 

Raven skladnosti Elektromagnetno okolje – smernice 

Elektrostatična 
razelektritev 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

±8 kV kontakt 
±15 kV zračni 

±8 kV kontakt 
±15 kV zračni 

Tla naj bodo lesena ali betonska ali tlakovana s 
keramičnimi ploščicami. Če so tla obložena s 
sintetičnim materialom, je priporočena vsaj 30-
odstotna relativna vlažnost. 

Hiter električni 
prehodni 
pojav/sunek 
IEC 61000-4-4 

±2 kV za električne 
napajalne vode 
±1 kV za 
vhodne/izhodne vode 

±2 kV za električne 
napajalne vode 
±1 kV za 
vhodne/izhodne vode 

Kakovost omrežnega napajanja mora biti primerna 
za običajno komercialno ali bolnišnično okolje. 

Nenadno 
povečanje  
IEC 61000-4-5 

±1 kV diferencialni 
način 
±2 kV za običajni 
način 

±1 kV diferencialni 
način 
±2 kV za običajni 
način 

Kakovost omrežnega napajanja mora biti primerna 
za običajno komercialno ali bolnišnično okolje. 

Padci napetosti, 
kratke 
prekinitve in 
spremembe 
napetosti na 
vhodnih 
električnih 
napajalnih 
vodih 
IEC 61000-4-11 

< 5-odstotni Ut (> 95-
odstotni padec 
vrednosti Ut) za 
0,5 cikla 
40-odstotni Ut (60-
odstotni padec 
vrednosti Ut) za 
5 ciklov 
70-odstotni Ut (30-
odstotni padec 
vrednosti Ut) za 
25 ciklov 
< 5-odstotni Ut (> 95-
odstotni padec 
vrednosti Ut) za 5 s 

< 12 V (> 95-odstotni 
padec vrednosti 
240 V) za 0,5 cikla 
96 V (60-odstotni 
padec vrednosti 
240 V) za 5 ciklov 
168 V (30-odstotni 
padec vrednosti 
240 V) za 25 ciklov 
< 12 V (> 95-odstotni 
padec vrednosti 
240 V) za 5 s 

Kakovost omrežnega napajanja mora biti primerna 
za običajno komercialno ali bolnišnično okolje. 
Če uporabnik med prekinitvami omrežnega 
napajanja napravo potrebuje neprekinjeno, je 
priporočljivo, da uporabi napajanje preko 
brezprekinitvenega vira napajanja. 
Notranji akumulator zagotavlja osem ur napajanja. 

Magnetna polja 
(50/60 Hz) 
omrežne 
frekvence 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Magnetna polja omrežne frekvence naj ustrezajo 
ravnem, ki so značilne za običajno mesto namestitve 
v komercialnem ali bolnišničnem okolju. 

Preizkus 
prevajanih 
emisij RF za 
naprave za 
ohranjanje 
življenja 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
izven pasov ISM 
10 Vrms 
znotraj pasov ISM 

10 Vrms 
150 kHz do 80 MHz 

Prenosna in mobilna radiofrekvenčna oprema za 
komunikacijo mora biti od katerega koli dela 
naprave, vključno s kabli, oddaljena vsaj za 
priporočeno razdaljo, izračunano na podlagi enačbe, 
ki se uporablja za izračun frekvence oddajnika. 
Spodaj si oglejte tabelo oddaljenosti. 
d = 0,35 √P izven pasov ISM 
d = 1.2 √P znotraj pasov ISM 
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Preizkus 
odpornosti 

Raven preizkusa 
IEC60601-1-2, 
izd. 4 

Raven skladnosti Elektromagnetno okolje – smernice 

Izsevana RF 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz 
za domače okolje 

10 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz 

Priporočena oddaljenost za opremo za ohranjanje 
življenja 
d = 1,2 √P 80 MHz do 800 MHz 
d = 2,3 √P 800 MHz do 2.5 GHz 
Pri čemer je P največja nazivna izhodna moč 
oddajnika v vatih (W) skladno z navedbami 
proizvajalca oddajnika, d pa priporočena oddaljenost 
v metrih (m). Moči polja nepremičnih 
radiofrekvenčnih oddajnikov, določenih z 
elektromagnetnimi meritvami,a morajo biti v vsakem 
razponu frekvence nižje od ravni, določene za 
skladnost.b V bližini opreme, označene s spodnjimi 
simboli, lahko pride do motenj:  

a Moči polja nepremičnih oddajnikov, npr. baznih postaj radijskih (mobilnih/brezžičnih) telefonov in mobilnih 
zemeljskih postaj, amaterskih radijskih postaj, radijskega oddajanja na frekvencah AM in FM ter televizijskega 
oddajnika, teoretično ni mogoče povsem natančno predvideti. Za ocenjevanje elektromagnetnega okolja zaradi 
nameščenih radiofrekvenčnih oddajnikov je treba razmisliti o izvedbi elektromagnetnih meritev. Če izmerjena moč 
polja na mestu, kjer je nameščena naprava, presega zgoraj navedeno radiofrekvenčno raven, je treba napravo 
spremljati in preveriti njeno normalno delovanje. Če opazite nenormalno delovanje, boste morda morali izvesti 
dodatne ukrepe, npr. spremeniti usmeritev ali položaj naprave. 
b Pri razponu nad 150 kHz do 80 MHz bi morale biti moči polja manjše od 10 V/m. 

Opombe: 

• Ut je omrežna izmenična napetost pred uporabo ravni za preizkus. 

• pri 80 MHz in 800 MHz velja višje frekvenčno območje. 

• Te smernice morda ne veljajo v vseh razmerah. Na razširjanje elektromagnetnih valov vpliva 
absorpcija ter odbojnost od površin, objektov in oseb. 

• Pasovi ISM: 6,765 do 6,795 MHz, 13,533 do 13,567 MHz, 26,957 do 27,283 MHz in 40,66 
do 40,70 MHz 
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Priporočljiva oddaljenost med premično ter mobilno radiofrekvenčno 
opremo za komunikacijo in napravo za ohranjanje življenja 
Te naprave so namenjene uporabi v okolju, v katerem je zagotovljen nadzor sevanih 
radiofrekvenčnih motenj. Kupec ali uporabnik naprave lahko prepreči elektromagnentne motnje 
z ohranjanjem najmanjše razdalje med premično ter mobilno radiofrekvenčno opremo (oddajniki) 
za komunikacijo in napravo skladno s spodnjimi priporočili ter glede na največjo izhodno moč 
opreme za komunikacijo. 

Največja nazivna 
izhodna moč 
oddajnika (W) 

Ločilna razdalja, skladna s frekvenco oddajnika (m) 

 

150 kHz do 80 MHz 
izven pasov ISM 
d = 0,35 √P 

150 kHz do 80 MHz 
znotraj pasov ISM 
d = 1,2 √P 

80 MHz do 800 
MHz 
d = 1,2 √P 

800 MHz do 2,5G Hz 
d = 2,3 √P 

0,01 0,1 0,1 0,1 0,2 
0,1 0,1 0,4 0,4 0,7 
1 0,4 1,2 1,2 2,3 
10 1,1 3,8 3,8 7,3 
100 3,5 12,0 12,0 23,0 

 

V primeru uporabe oddajnikov z največjo nazivno izhodno močjo, ki ni navedena zgoraj, je 
mogoče priporočeno oddaljenost d v metrih (m) določiti s pomočjo enačbe, ki se uporablja za 
izračun frekvence oddajnika, pri čemer je P največja nazivna izhodna moč oddajnika v vatih (W) 
skladno z navedbami proizvajalca. 

Opombe: 

• pri 80 MHz in 800 MHz velja ločilna razdalja za višji frekvenčni razpon. 

• Te smernice morda ne veljajo v vseh razmerah. Na razširjanje elektromagnetnih valov vpliva 
absorpcija ter odbojnost od površin, objektov in oseb. 

 

Možen vpliv elektromagnetnih motenj 
Izguba ali poslabšanje naslednjih kliničnih funkcij zaradi elektromagnetnih motenj lahko ogrozi 
varnost bolnikov: 

• natančnost nadzora predihavanja; 

• natančnost spremljanja tlaka v zračnih poteh, izdihanem volumnu in deležu kisika FiO2; 

• Alarmi za predihavanje. 

Poslabšanje delovanja lahko ugotovite na podlagi naslednjega obnašanja naprave: 

• spremenljivo dovajanje predihavanja; 

• hitra nihanja v spremljanih parametrih; 

• neupravičeno aktiviranje predihavanja ali tehničnih alarmov (npr. alarm za napako sistema ali 
izgubo komunikacije z akumulatorjem). 
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Simboli 
Na vašem izdelku ali na njegovi embalaži so lahko spodnji simboli. 

 Oznaka za opozorilo ali previdnost 

 Upoštevajte navodila za uporabo 

 Koda serije 

 Kataloška številka 

 Serijska številka 

 Omejitev vlažnosti 

 Omejitev temperature 

 Zagotavljajte pokončni položaj 

 Ohranjajte v suhem stanju 

 Občutljivo – ravnajte previdno 

 Primerno za reciklažo 

 Možnost požara v primeru poškodbe 

 Proizvajalec 

 Pooblaščeni predstavnik za Evropo 

 Oznaka CE skladno z Direktivo Sveta 93/42/EGS 

 Kanadski Svet za standardizacijo 

 Samo na recept (ameriški zvezni zakon omejuje 
prodajo naprave s strani zdravnika ali po njegovem 
naročilu). 

 Teža naprave 

 Zaščita pred predmeti v velikosti prstov. Zaščita 
pred kapljanjem vode pri največ 15-stopinjskem nagibu 
od osnovnega položaja. 

 Litij-ionski akumulator 

 Del, ki je v stiku s telesom, vrste BF 

 Oprema razreda II 

 8 let Kitajska direktiva RoHS 

 Evropska direktiva RoHS 

 Vklop/izklop 

 Napajalni vtič 

 Priključek za oksimeter 

 Indikator predihavanja 

 Izmenični tok 

 Enosmerni tok 

 Akumulator 

 Utišanje/ponastavitev alarma (premor zvočnih funkcij) 

 Priključek za dovod kisika 

 Konektor cevi za nadzor zunanje odprtine za izdih 

 Priključek cevi merilnika za dihalni tlak 

 Priključek za izdih (od bolnika) 

 Priključek za vdih (do bolnika) 

 USB-priključek 

 Ethernetni priključek 

 Priključek za oddaljeni alarm 

 Gumb za preizkus oddaljenega alarma 

 Ni varno za uporabo z MRI (ne uporabljajte v bližini 
naprave za MRI) 

 Okoljske informacije 

Napravo je treba odstraniti ločeno in ne kot nesortirani komunalni odpadek. Pri odstranjevanju 
naprave upoštevajte ustrezne regionalne sisteme za zbiranje, ponovno uporabo in recikliranje 
odpadkov. Uporaba teh sistemov za zbiranje, ponovno uporabo in recikliranje je namenjena 
zmanjšanju obremenjenosti naravnih virov ter preprečuje, da bi nevarne snovi škodile okolju. 

Informacije o teh sistemih odlaganja poiščite pri lokalni službi za ravnanje z odpadki. Simbol 
prečrtanega smetnjaka vas poziva k uporabi teh sistemov odlaganja. Informacije o zbiranju in 
odstranjevanju naprave ResMed poiščite v pisarni družbe Resmed, pri lokalnem distributerju ali 
pa obiščite spletno stran www.resmed.com/environment. 
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Skladnost s standardi 
Naprava Astral ustreza naslednjim standardom: 

• Medicinska električna oprema IEC 60601-1 – Splošne zahteve za osnovno varnost in 
bistvene tehnične lastnosti 

• Medicinska električna oprema IEC 60601-1-2 – Del 1-2: Splošne zahteve za osnovno varnost 
in bistvene tehnične lastnosti – Spremljevalni standard: Elektromagnetna združljivost – 
Zahteve in preskušanje 

• Splošne zahteve in preskusne metode ter napotki za alarmne sisteme v medicinski električni 
opremi in medicinskih električnih sistemih IEC 60601-1-8 

• Medicinska električna oprema IEC 60601-1-11 – Del 1-11: Splošne zahteve za osnovno 
varnost in bistvene tehnične lastnosti – Spremljevalni standard: Zahteve za medicinsko 
električno opremo in medicinske električne sisteme, ki se uporabljajo v okolju domače 
zdravstvene oskrbe 

• Medicinska električna oprema ISO 80601-2-72 – Del 2-72: Posebne zahteve za osnovno 
varnost in bistvene tehnične lastnosti ventilatorjev za oskrbo od aparata odvisnih pacientov 
na domu 

 

Usposabljanje in pomoč 
Gradivo za usposabljanje in pomoč dobite pri predstavniku družbe ResMed. 
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Odpravljanje napak 
Če odkrijete napako, preizkusite spodnje predloge. Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na 
zdravstvenega delavca ali družbo ResMed. 
 

Odpravljanje alarmov 
Sprožitev alarma je najpogosteje posledica nepravilne sestave sistema ali nepravilne izvedbe 
postopka merjenja upornosti cevi za posamezni program. 

Opombe: 
 

• spodnji seznam ukrepov za alarme temelji na ustreznih nastavitvah alarma za predihavanje 
bolnika. Ob aktivaciji prilagodljivega alarma znova potrdite nastavitve alarmov. 

 

• Dnevnik alarmov in nastavitve alarmov se ob izključitvi naprave ter v primeru izgube 
napajanja ohranijo. 

 

• Če se alarm sproži večkrat zaporedoma, prenehajte uporabljati napravo, preklopite na 
podporni ventilator in napravo posredujte servisni službi. 

 

Če dnevnik alarmov doseže zmogljivost shranjevanja, bodo najstarejši podatki izbrisani, da bodo 
lahko novi vnosi zapisani v dnevnik. 
 

Sporočilo alarma Ukrep 

»Apnoea« (apneja) 1. Preverite stanje bolnika in dihalne poti. 
2. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 
3. Razmislite o prilagoditvi nastavitev za sprožanje vdiha. 
4. Preglejte dihalni sistem in osrednje cevi glede puščanja. Izvedite postopek za 

merjenje upornosti cevi. 

»Battery 1 fault« (okvara 
akumulatorja 1) 

Preverite povezave akumulatorja. Če je težava še naprej prisotna, zunanji 
akumulator 1 zamenjajte z novim zunanjim akumulatorjem. 

»Battery 2 fault« (okvara 
akumulatorja 1) 

Preverite povezave akumulatorja. Če je težava še naprej prisotna, zunanji 
akumulator 2 zamenjajte z novim zunanjim akumulatorjem. 

»Battery Inoperable« (nedelovanje 
akumulatorja) 

1. Če je bila naprava shranjena v ekstremnih temperaturah, počakajte, da naprava 
doseže sobno temperaturo. 

2. Če je bila naprava shranjena daljše časovno obdobje, se je akumulator morda 
izpraznil. Priključite v omrežno napajanje. 

3. Če je alarm še vedno prisoten, zamenjajte akumulator. 

»Circuit fault« (napaka dihalnega 
sistema) 

1. Preverite, ali je v dihalnem sistemu prisotna voda ali če pušča. 
2. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 
3. Če je alarm še vedno prisoten, zamenjajte dihalni sistem. 

»Safety system fault« (napaka 
varnostnega sistema) 

1. Preverite stanje bolnika. 
2. Premestite bolnika na drug način predihavanja. 
3. Napravo posredujte servisni službi. 

»Critically low battery« (izjemno 
nizka napolnjenost akumulatorja) 

Priključite Astral v izmenično omrežno napajanje in pustite, da se akumulator znova 
napolni. 
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Sporočilo alarma Ukrep 

»Device overheating« (pregretje 
naprave) 

1. Napravo prestavite v hladnejše okolje. 
2. Preglejte vhod za zrak glede tujkov. 
3. Preverite filter vhoda za zrak. Po potrebi zamenjajte filter vhoda za zrak. 
4. Preverite, ali so v vhodu in izhodu ventilatorja za hlajenje prisotni tujki. 
5. Odstranite napravo Astral iz torbe za prenosno uporabo. 
6. Preverite prehodnost dihalnega sistema. 
7. Preklopite na dihalni sistem z nižjo impedanco (če je na voljo). 
8. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

Disconnection Alarm (Alarm 
prekinitve dihalnega Sistema) 

1. Preverite stanje bolnika in dihalne poti. 
2. Preglejte dihalni sistem in osrednje cevi glede prekinitve ali prekomernega 

puščanja. 
3. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 
4. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»Flow sensor fault« (napaka 
pretočnega senzorja) 

Zamenjajte pretočni senzor za izdih. 

»Flow sensor not callibrated« 
(pretočni senzor ni umerjen) 

Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»High FiO2« (visoka raven deleža 
kisika FiO2) 

1. Preverite stanje bolnika. 
2. Preverite in nastavite dovod kisika. 
3. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 
4. Za ponovno umerjanje tipala kisika izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»High leak« (prekomerno 
puščanje) 

1. Preverite stanje bolnika. 
2. Preglejte dihalni sistem, odprtino za izdih in osrednje cevi glede puščanja. Med 

uporabo preverite puščanje okrog maske. 
3. Med uporabo ventiliranega predihavanja preverite nastavitev tipa maske. 
4. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 
5. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»High MVe« (visok MVe) 1. Preverite stanje bolnika. 
2. Preglejte prilagodilnik za dvocevni sistem. Po potrebi zamenjajte odprtino za 

izdih. 
3. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 
4. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»High MVi« (visok MVi) 1. Preverite stanje bolnika. 
2. Preverite ali kje pušča dihalni sistem in modul za izdih. 
3. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 
4. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»High PEEP« (visok PEEP)* 1. Preverite stanje bolnika. 
2. Preverite prehodnost dihalnega sistema in odprtine za izdih. Med uporabo 

preverite prehodnost cevi v osrednjem delu. 
3. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 
4. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 
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Sporočilo alarma Ukrep 

High pressure (Visok tlak) 1. Preverite stanje bolnika in dihalne poti. 
2. Preverite prehodnost dihalnega sistema. 
3. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 
4. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»High Pulse Rate« (visok srčni 
utrip) 

1. Preverite stanje bolnika. 
2. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 

»High Resp rate« (visoka 
frekvenca dihanja) 

1. Preverite stanje bolnika. 
2. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 
3. Preverite in prilagodite nastavitve za sprožanje vdiha. 
4. Preverite in odpravite morebitno puščanje. 
5. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»High SpO2« (visoka vrednost 
SpO2) 

1. Preverite stanje bolnika. 
2. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 

»High Vte« (visok Vte) 1. Preverite stanje bolnika. 
2. Preverite prilagodilnik dvocevnega sistema glede kontaminacije in prisotnosti 

vode. 
3. Preglejte prilagodilnik dvocevnega sistema. Po potrebi zamenjajte prilagodilnik 

dihalnega sistema. 
4. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 
5. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»High Vti« (visok Vti) 1. Preverite stanje bolnika. 
2. Preverite ali kje pušča dihalni sistem in modul za izdih. 
3. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 
4. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»Incorrect circuit attached« 
(priključen nepravilni dihalni 
sistem) 

1. Preverite, ali je dihalni sistem ustrezno povezan in ali ustreza izbrani vrsti 
dihalnega sistema. 

2. Preglejte dihalni sistem, odprtino za izdih in osrednje dele cevi. 
3. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»Internal battery degraded« 
(slabša moč notranjega 
akumulatorja) 

1. Napravo Astral priključite v izmenično omrežno napajanje. 
2. Za zamenjavo notranjega akumulatorja napravo posredujte servisni službi. 

Indikator dolžine delovanja notranjega akumulatorja morda ni več natančen in se ne 
smete zanašati nanj. 

»Last self test failed« (neuspešen 
zadnji preizkus naprave) 

1. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 
2. Če težave ne odpravite, napravo posredujte servisni službi. 

»Low internal battery« (nizka 
napolnjenost notranjega 
akumulatorja) 

Priključite napravo Astral na izmenično omrežno napajanje, da se akumulator znova 
napolni. 
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Sporočilo alarma Ukrep 

»Low FiO2« (nizka raven deleža 
kisika FiO2) 

1. Preverite stanje bolnika. 
2. Preverite, ali kje pušča. 
3. Preverite dovod kisika in povezave do naprave. 
4. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 
5. Za ponovno umerjanje tipala kisika izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»Low MVe« (nizek MVe) 1. Preverite stanje bolnika in dihalne poti. 
2. Preverite prehodnost ali puščanje dihalnega sistema in odprtine za izdih. 
3. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 
4. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»Low MVi« (nizek MVi) 1. Preverite stanje bolnika in dihalne poti. 
2. Preverite prehodnost dihalnega sistema. 
3. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 
4. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»Low PEEP« (nizek PEEP) 1. Preverite stanje bolnika. 
2. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 
3. Preverite prehodnost ali puščanje dihalnega sistema in odprtine za izdih. Med 

uporabo preverite prehodnost cevi v osrednjem delu. 
4. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

Low pressure (Nizek tlak) 1. Preverite vse povezave dihalnega sistema, še posebej vmesnik za bolnika in 
osrednji del cevi tipala. 

2. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 
3. Preverite dihalni sistem in odprtino za izdih glede poškodb ali izločkov. 
4. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»Low Pulse Rate« (nizek srčni 
utrip) 

1. Preverite stanje bolnika. 
2. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 

»Low Resp rate« (nizka frekvenca 
dihanja) 

1. Preverite stanje bolnika. 
2. Preglejte dihalni sistem in osrednje cevi glede puščanja. 
3. Preverite in prilagodite nastavitve. 
4. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 
5. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»Low SpO2« (nizka vrednost SpO2) 1. Preverite stanje bolnika. 
2. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 

»Low Vte« (nizek Vte) 1. Preverite stanje bolnika in dihalne poti. 
2. Preverite dihalni sistem in njegov prilagodilnik glede prehodnosti, puščanja in 

prisotnosti vode. 
3. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 
4. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»Low Vti« (nizek Vti) 1. Preverite stanje bolnika in dihalne poti. 
2. Preverite prehodnost dihalnega sistema. 
3. Preverite ustreznost predihavanja in nastavitev alarmov. 
4. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 
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Sporočilo alarma Ukrep 

»No FiO2 monitoring« (brez 
spremljanja ravni deleža kisika 
FiO2) 

Za umerjanje tipala kisika izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»No SpO2 monitoring« (brez 
spremljanja vrednosti SpO2) 

1. Preverite stik med priključkom za merjenje vrednosti SpO2 in prstom bolnika ter 
napravo Astral. 

2. Če je alarm še naprej prisoten, uporabite nov oksimeter za merjenje vrednosti 
SpO2 ali naprstno tipalo. 

»NV Mask/Rebreathing« 
(Neventilirana maska/vdihavanje 
že izdihanega zraka) 

Za predihan dihalni sistem: 
1. Preverite, ali so odprtine za zrak maske prosto prehodne. 
2. Preverite nastavitev tipa maske. 
3. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

Za dihalni sistem z ustnikom: 

Preverite, ali je kot vmesnik uporabljen ustnik in da bolnik neprestano ne izdihuje v 
dihalni sistem. 

»Obstruction« (neprehodnost)  1. Preverite stanje bolnika in dihalne poti. 
2. Preverite prehodnost dihalnega sistema in odprtine za izdih. Med uporabo 

preverite, da cevi v osrednjem delu niso zavozlane. 
3. Preverite, če je v dihalnem sistemu prisotna voda. 
4. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»PEEP blower failure« (napaka 
pihalnika PEEP) 

1. Preverite stanje bolnika. 
2. Preklopite na dodatni ventilator in posredujte napravo servisni službi. 

»Power fault / no charging« (izpad 
napajanja/ni polnjenja) 

1. Preverite vse povezave med ventilatorjem in zunanjim akumulatorjem. 
2. Preverite povezavo z omrežnim napajanjem (če ga uporabljate). To se lahko 

zgodi, če je temperatura akumulatorja izven obsega. 

Če je težava še naprej prisotna, se obrnite na servisni center družbe ResMed. 

»Pressure line disconnected« 
(prekinjena povezava s cevjo za 
tlak) 

1. Preverite povezavo osrednjega dela cevi tipala. 
2. Preverite, ali je v dihalnem sistemu prisotna voda. 
3. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»Safety reset complete« 
(zaključen varnostni ponovni 
zagon) 

Naprava je zaznala napako in se je ponastavila. 
1. Preverite stanje bolnika. 
2. Če alarma ne odpravite, preklopite na podporni ventilator in napravo posredujte 

servisni službi. 

»System fault« (napaka sistema) 1. Preverite stanje bolnika. 
2. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 
3. Če težave ne odpravite ali pa naprava ne more izvesti preizkusa naprave, 

napravo posredujte servisni službi. 



 Odpravljanje napak 
 

 Slovensky 187 
 

Sporočilo alarma Ukrep 

»Total power failure« (popolni 
izpad napajanja) 

1. Preverite stanje bolnika in dihalne poti. 
2. Napravo priključite v omrežno izmenično napajanje. 
3. Preverite raven napolnjenosti notranjega in zunanjega akumulatorja (če je 

ustrezno). 

Alarm za popolni izpad napajanja je mogoče utišati samo s priključitvijo naprave na 
izmenično napajanje. 

»Using internal battery« (uporaba 
notranjega akumulatorja) 

Potrdite uporabo notranjega akumulatorja ali znova vzpostavite zunanje napajanje. 

Če nameravate uporabljati zunanje napajanje: 
1. Preverite povezavo napajalnega kabla med omrežnim napajanjem in 

akumulatorjem, napajalno enoto in napravo. 
2. Če uporabljate zunanji akumulator, preverite napolnjenost zunanjega 

akumulatorja in ga zamenjajte ali ga napolnite, če je prazen. 
3. Če uporabljate izmenično omrežno napajanje, preverite izhodno moč napajanja. 
4. Če se težava nadaljuje, poskusite z drugim tipom zunanjega napajanja (npr. 

izmenično omrežno napajanje, enosmerno omrežno napajanje ali zunanji 
akumulator). 

»Incorrect circuit adapter« 
(neustrezni prilagodilnik 
dihalnega sistema) 

1. Preverite, ali je pravilen prilagodilnik dihalnega sistema nameščen za izbrani tip 
dihalnega sistema. 

2. Izvedite postopek za merjenje upornosti cevi. 

»Ventilation stopped« (prekinitev 
predihavanja) 

Potrdite, ali je prekinitev predihavanja ustrezna. 

»High pressure protection« 
(zaščita pred visokim tlakom) 

Prekoračena varnostna mejna vrednost za tlak strojne opreme. Če se težava znova 
pojavi, napravo posredujte servisni službi. 

 
 

Odpravljanje napak postopka merjenja upornosti cevi 
Koda za napako Ukrep 

001 Zaznana napaka strojne opreme. Obrnite se na pooblaščeni servisni center. 

104, 105 Med prvim korakom merjenja upornosti cevi preverite, da sta filter odprtine za 
vdihani zrak in filter vhoda za zrak naprave Astral prehodna in dihalni sistem ni 
priključen na odprtino za vdihani zrak. 

Ponovite postopek merjenja upornosti cevi. Če je težava še naprej prisotna, se 
obrnite na pooblaščeni servisni center. 

106 Zaznana napaka strojne opreme. Obrnite se na pooblaščeni servisni center. 

113 1. Preverite, ali se med postopkom merjenja upornosti cevi ne dodaja dodaten 
kisik. 

2. Med prvim korakom merjenja upornosti cevi preverite, da sta filter odprtine za 
vdihani zrak in filter vhoda za zrak naprave Astral prehodna in dihalni sistem 
ni priključen na odprtino za vdihani zrak. 

Ponovite postopek merjenja upornosti cevi. Če je težava še naprej prisotna, se 
obrnite na pooblaščeni servisni center. 
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Koda za napako Ukrep 

121 Test naprave ne more zaznati pravega prilagodilnika dihalnega sistema. 

Enocevni sistem z odprtino za izdih: 
1. Preverite, ali sta kontrolna cev z odprtino in osrednja cev za tlak pravilno 

povezana na prilagodilnik za enocevni sistem. Za dodatne informacije glejte 
poglavje Priključitev enocevnega dihalnega sistema z odprtino za izdih (glejte 
stran 46). 

2. Preverite, ali je prilagodilnik enocevnega dihalnega sistema trdno vstavljen in 
pokrov prilagodilnika pravilno nameščen. Za dodatne informacije glejte 
poglavje Nameščanje prilagodilnika za dihalni sistem (glejte stran 43). 

Dvocevni sistem: 
1. Preverite, ali je prilagodilnik dvocevnega dihalnega sistema trdno vstavljen in 

pokrov prilagodilnika pravilno nameščen. Za dodatne informacije glejte 
poglavje Nameščanje prilagodilnika za dihalni sistem (glejte stran 43). 

Enocevni sistem z namernim puščanjem: 
1. Preverite, ali je prilagodilnik za enocevni sistem s puščanjem trdno vstavljen in 

pokrov prilagodilnika pravilno nameščen. Za dodatne informacije glejte 
poglavje Nameščanje prilagodilnika za dihalni sistem (glejte stran 43). 

Ponovite postopek merjenja upornosti cevi. Če je težava še naprej prisotna, se 
obrnite na pooblaščeni servisni center. 

122 Zaznana napaka strojne opreme. Obrnite se na pooblaščeni servisni center. 

123 Filter vhoda za zrak ni zaznan. 

Preverite, da je filter vhoda za zrak čist, suh in pravilno nameščen. Po potrebi ga 
zamenjajte. Glejte poglavje Zamenjava zračnega filtra (glejte stran 155). 

Ponovite postopek merjenja upornosti cevi. Če je težava še naprej prisotna, se 
obrnite na pooblaščeni servisni center. 

124 Zagotovite, da so vsi filtri in dihalni sistemi odklopljeni z odprtine za vdihani zrak. 
Ponovite postopek merjenja upornosti cevi. Če je težava še naprej prisotna, se 
obrnite na pooblaščeni servisni center. 

125 Zaznana napaka strojne opreme. Obrnite se na pooblaščeni servisni center. 

204 Ni mogoče izmeriti upornost cevi. 
1. Zagotovite, da dihalnega sistema ne premikate do zaključka testa. 
2. Preverite, če so dihalni sistem in priključeni dodatki blokirani. 
3. Zagotovite, da dihalni sistem ni ostro zvit ali zavozlan in bolnikov konec ni 

blokiran. 
4. Če uporabljate vlaženje, zagotovite, da posodica vlažilnika ni preveč 

napolnjena. 
5. Pozorno sledite navodilom na zaslonu: 

• dihalni sistem ne sme biti blokiran v 2. koraku, 
• dihalni sistem mora biti v celoti blokiran v 3. koraku. 

Če težave ne odpravite, ta dihalni sistem morda ni združljiv z napravo Astral. 
Premislite o izbiri drugačne konfiguracije dihalnega sistema. 
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Koda za napako Ukrep 

205 Izmerjena upornost dihalnega sistema presega varno obratovalno omejitev za to 
napravo. 
1. Preverite, če so dihalni sistem in priključeni dodatki blokirani. 
2. Zagotovite, da dihalni sistem ni ostro zvit ali zavozlan in bolnikov konec ni 

blokiran. 
3. Če uporabljate vlaženje, zagotovite, da posodica vlažilnika ni preveč 

napolnjena. 
4. Pozorno sledite navodilom na zaslonu: 

• dihalni sistem ne sme biti blokiran v 2. koraku, 
• dihalni sistem mora biti v celoti blokiran v 3. koraku. 

Če težave ne odpravite, ta dihalni sistem morda ni združljiv z napravo Astral. 
Premislite o izbiri drugačne konfiguracije dihalnega sistema. 

206 Zaznana napaka strojne opreme. Obrnite se na pooblaščeni servisni center. 

303 Ni bilo mogoče umeriti tipala kisika. 
1. Preverite, ali se med postopkom merjenja upornosti cevi ne dodaja dodaten 

kisik. 
2. Ponovite postopek merjenja upornosti cevi. Če težave ne odpravite, zamenjajte 

tipalo za kisik, kot je opisano v poglavju Zamenjava tipala za kisik. 

404, 405, 406 Zaznana napaka strojne opreme. Obrnite se na pooblaščeni servisni center. 

409 Merjenja upornosti cevi ni bilo mogoče zaključiti zaradi prekomernega puščanja iz 
dihalnega sistema. 
1. Preverite, da je dihalni sistem povsem blokiran med 3. korakom merjenja 

upornosti cevi. 
2. Preverite, ali je dihalni sistem pravilno sestavljen in da dihalni sistem ne 

pušča. 
3. Preverite, ali je prilagodilnik dihalnega sistema trdno vstavljen. 
4. Ta dihalni sistem morda ni združljiv z napravo Astral. Poskusite z drugim 

dihalnim sistemom. 

Ponovite postopek merjenja upornosti cevi. Če je težava še naprej prisotna, se 
obrnite na pooblaščeni servisni center. 

415 Zaznana napaka strojne opreme. Obrnite se na pooblaščeni servisni center. 

420 Izmerjena podajnost dihalnega sistema presega varno obratovalno omejitev za to 
napravo. 

Preverite, da je dihalni sistem pravilno sestavljen in v celoti blokiran med tretjim 
korakom merjenja upornosti cevi. 

Če težave ne odpravite, ta dihalni sistem morda ni združljiv z napravo Astral. 
Premislite o izbiri drugačne konfiguracije dihalnega sistema. 

426 Zaznana napaka strojne opreme. Obrnite se na pooblaščeni servisni center. 
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Koda za napako Ukrep 

504 Ni mogoče izmeriti upornost cevi. 
1. Zagotovite, da dihalnega sistema ne premikate do zaključka testa. 
2. Preverite, če so dihalni sistem in priključeni dodatki blokirani. 
3. Zagotovite, da dihalni sistem ni ostro zvit ali zavozlan in bolnikov konec ni 

blokiran. 
4. Če uporabljate vlaženje, zagotovite, da posodica vlažilnika ni preveč 

napolnjena. 
5. Pozorno sledite navodilom na zaslonu: 

• dihalni sistem ne sme biti blokiran v 2. koraku, 
• dihalni sistem mora biti v celoti blokiran v 3. koraku. 

Če težave ne odpravite, ta dihalni sistem morda ni združljiv z napravo Astral. 
Premislite o izbiri drugačne konfiguracije dihalnega sistema. 

505 Izmerjena upornost dihalnega sistema presega varno obratovalno omejitev za to 
napravo. 
1. Preverite, če so dihalni sistem in priključeni dodatki blokirani. 
2. Zagotovite, da dihalni sistem ni ostro zvit ali zavozlan in bolnikov konec ni 

blokiran. 
3. Če uporabljate vlaženje, zagotovite, da posodica vlažilnika ni preveč 

napolnjena. 
4. Pozorno sledite navodilom na zaslonu: 

• dihalni sistem ne sme biti blokiran v 2. koraku, 
• dihalni sistem mora biti v celoti blokiran v 3. koraku. 

Če težave ne odpravite, ta dihalni sistem morda ni združljiv z napravo Astral. 
Premislite o izbiri drugačne konfiguracije dihalnega sistema. 

506, 512 Zaznana napaka strojne opreme. Obrnite se na pooblaščeni servisni center. 

600 Ni bilo mogoče umeriti pretočnega senzorja za izdih. 
1. Preverite, da je prilagodilnik dihalnega sistema čist, suh in trdno vstavljen. 

• Če je prilagodilnik moker, je za odstranite vode lahko učinkovito 
odstranjevanje prilagodilnika in njegovo močno stresanje. Znova trdno 
vstavite prilagodilnik in ponovite postopek merjenja upornosti cevi. 

• Če prilagodilnik ni čist, ga morate zamenjati. 
2. Če uporabljate dihalni sistem za pediatrične bolnike z majhnim premerom, 

premislite o uporabi protibakterijskega filtra ali 22-mm prilagodilnika na 
vhodu prilagodilnika za izdih. 

3. Ponovite postopek merjenja upornosti cevi in zagotovite, da dihalnega sistema 
ne premaknete do zaključka testa. 

Če težave ne odpravite, bo morda treba zamenjati pretočni senzor za izdih. 
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Odpravljanje splošnih napak 
Težava Ukrep 

V sistemu nastaja kondenzat Zaradi nastavitev visoke vlažnosti in nizkih temperatur okolice lahko nastaja 
kondenzat. Nastavitve vlažilnika prilagodite skladno z navodili proizvajalca. 

Zaslon na dotik je poškodovan ali 
se ne odziva 

Če naprave Astral ne morate izključiti kot običajno, uporabite naslednji postopek 
prisilne zaustavitve: 
1. Izključite kateri koli vir zunanjega napajanja (npr. omrežje za izmenično 

napajanje ali zunanji akumulator). 
2. Za vsaj deset sekund pritisnite in pridržite zeleni gumb za vklop/izklop ter gumb 

za utišanje alarma/ponastavitev. Vrstica za alarm bo po 10 sekundah pričela 
utripati rumeno. 

3. Sprostite oba gumba. Naprava Astral se nato izklopi. 
4. Napravo Astral lahko znova vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop in 

jo uporabljate skladno s predvidenim namenom. 

Ni bilo mogoče shraniti podatkov 
z naprave Astral na USB-ključ ali 
naprava ni zaznala USB-ključa. 

1. Odstranite in znova vstavite USB-ključ. 
2. Uporabite nov USB-ključ. 
3. Odstranite napajalnik za izmenični tok ali zunanji napajalnik za enosmerni tok, 

nato znova zaženite napravo Astral, tako da jo najprej izklopite in nato znova 
vklopite. 

4. Znova formatirajte USB-ključ. Upoštevajte, da bodo izgubljeni vsi podatki, 
trenutno shranjeni na USB-ključu. 

Postopek merjenja upornosti cevi 
ni bil uspešen. 

Če postopek merjenja upornosti cevi ni bil uspešen in se na vrhu strani z rezultati 
merjenja upornosti cevi prikaže sporočilo z opozorilom, poskusite naslednje: 
1. Preverite, če dihalni sistem pušča. 
2. Preverite, da so modul, modra membrana in tipalo pritisnjeni povsem navznoter 

in nameščeni poravnano z ohišjem. 
3. Izberite vrsto pediatričnega bolnika. To bo dihalnim sistemom z višjo 

upornostjo omogočilo uspešno opravljen preizkus. (10-mm in 15-mm valoviti 
dihalni sistemi ne bodo opravili merjenja upornosti z izbranim odraslim 
bolnikom). 

4. Dihalni sistem držite naravnost, da zmanjšate upornost. 
5. Preden nadaljujete, se prepričajte, da je predihavanje ustrezno in da alarmi 

ustrezno delujejo. 

Opomba: sprejemljiva je uporaba dihalnega sistema, ki prikaže opozorilo, ko 
naprava Astral nadomešča upornost in podajnost dihalnega sistema. 

Pretočni senzor za izdih je 
okvarjen 
(Samo za napravo Astral 150.) 

Če se pretočni senzor za izdih pokvari in se prikaže obvestilo na dnu strani 
rezultatov merjenja upornosti cevi, poskusite naslednje: 
1. Preverite, če dihalni sistem pušča. 
2. Preverite, da so odprtina za izdihan zrak, modra membrana in tipalo pritisnjeni 

povsem navznoter in nameščeni poravnano z ohišjem. 
3. Po potrebi zamenjajte pretočni senzor, tako da sledite navodilom v odstavku 

Zamenjava komponent v poglavju Čiščenje in vzdrževanje. 
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Priporočila za izsesavanje 
Izsesavanje vključuje uporabo negativnega tlaka (vakuuma) v zračnih poteh in poteka skozi cev 
katetra, kar omogoča odstranjevanje izločkov v dihalnih poteh, ki ovirajo dihanje. 

Naprava Astral omogoča dva načina izsesavanje, ki sta odvisna od izbire katetra � odprtega ali 
zaprtega. 

Ventilator zazna, ali je potrebno izsesavanje, in sicer: 

• zaradi povečanega najvišjega tlaka pri vdihu med volumsko kontroliranim predihavanjem. Za 
zaznavanje tega stanja je potrebna ustrezna konfiguracija alarma za visok tlak; 

• zaradi zmanjšanega dihalnega volumna med tlačno kontroliranim predihavanjem. Za 
zaznavanje tega stanja je potrebna ustrezna konfiguracija alarma za nizko vrednost Vti (»Low 
Vti«); 

• zaradi poslabšanja nasičenosti s kisikom. Za zaznavanje tega stanja uporabite pulzni 
oksimeter in ustrezno konfiguracijo alarma za nizko vrednost SpO2 (»Low SpO2«). 

Če je pred izsesavanjem ali po njem pri bolniku potrebna oksidenacija, jo lahko zagotovite na 
naslednje načine (ali s kombinacijo naslednjih načinov): 

• prilagajanje dovajanja kisika pri nizkem pretoku za zvečanje dovajanega deleža kisika FiO2; 

• hiperventilacija bolnika pri uporabi funkcije za ročno sprožanje dihov z napravo Astral 
(zagotovite, da boste v izogib kopičenju dihov omogočili zadosten čas izdiha). 

Spremljanje vrednosti SpO2 za ovrednotenje stanja bolnika lahko uporabite pred in po 
oksigenaciji ter med in po izsesavanju. 

Za omogočanje odprtega izsesavanja je dihalni sistem za predihavanje mogoče začasno 
odstraniti. Zaradi odstranitve sistema se lahko sprožijo alarmi za tlak PEEP, nizek tlak pri vdihu 

in/ali minutno ventilacijo. Pritisnite , da predhodno utišate alarme za dve minuti. 

Za lažje izsesavanje sta spremljani vrednosti SpO2 in srčni utrip v primeru začasne zaustavitve 
predihavanja še vedno prikazani. 

Pri zaprtem izsesavanju se lahko zaradi podtlaka med predihavanjem sprožijo alarmi za dihalni 

volumen, minutni volumen in/ali tlak PEEP. Pritisnite , da predhodno utišate alarme za 
dve minuti. 

 POZOR 

Po odprtem ali zaprtem izsesavanju znova priključite dihalni sistem bolnika in preverite, 
ali je predihavanje ustrezno. 

Za vrednotenje bolnikovega stanja in učinkovitosti odstranjevanja izločkov lahko spremljate 
najvišji pretok pri vdihu (med tlačno kontroliranim predihavanjem), najvišji tlak pri vdihu (med 
volumsko kontroliranim predihavanjem ali dihalni volumen med tlačno kontroliranim 
predihavanjem ter vrednost SpO2. 

Za napravo Astral ni omejitev glede uporabe načina predihavanja med izsesavanjem. Naprava 
Astral se lahko različno odziva glede na način in nastavitve predihavanja. Priporočeno je, da je 
»predvideni odziv« jasno naveden v načrtu za nego bolnika. 
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Omejena garancija 
Družba ResMed Ltd (v nadaljevanju: »ResMed«) jamči za brezhibnost materialov in izdelave 
vašega izdelka znamke ResMed od datuma nakupa v spodaj navedem obdobju. 

Izdelek Garancijsko obdobje 

• Sistem maske (vključno z nosilcem maske, oblogo, naglavnim trakom in cevjo, 
razen pripomočkov za enkratno uporabo) 

• Dodatki, razen pripomočkov za enkratno uporabo 
• Upogljiva tipala naprstnega merilnika srčnega utripa 
• Vlažilne posodice vlažilnika 

90 dni 

• Akumulatorji za notranje in zunanje akumulatorske sisteme ResMed 6 mesecev 
• Pripenjalna tipala naprstnega merilnika srčnega utripa 
• Naprave CPAP in podatkovni moduli za dvonivojske naprave 
• Oksimetri, naprave CPAP in prilagodilniki za dvonivojske oksimetre 
• Vlažilniki in vlažilne posodice vlažilnika za večkratno uporabo 
• Pripomočki za nadzor titriranja 

1 leto 

• Naprave CPAP, dvonivojske naprave in aparati za predihavanje (vključno z 
zunanjimi napajalnimi enotami) 

• Dodatki za akumulator 
• Prenosne naprave za diagnosticiranje/presejanje 

2 leti 

 
Garancijo lahko uveljavlja samo prvi kupec. Garancija ni prenosljiva. 
Če je bila uporaba izdelka skladna z normalnimi pogoji uporabe, bo družba ResMed po lastni 
presoji popravila ali zamenjala okvarjen izdelek ali katerega koli od njenih sestavnih delov. 
Ta omejena garancija ne vključuje: a) kakršne koli škode zaradi nepravilne uporabe, zlorabe, 
spreminjanja ali prilagoditev naprave, b) popravil, ki so bila izvedena s strani katere koli servisne 
službe, ki za takšna popravila ni imela izrecnega pooblastila družbe ResMed, c) kakršne koli 
škode ali kontaminacije zaradi dima cigaret, pip, cigar ali drugih podobnih izdelkov, d) kakršne 
koli škode zaradi razlitja tekočine po ali v elektronsko napravo. 
Garancija ne velja za izdelke, ki so bili prodani ali preprodani kupcem zunaj regije prvega nakupa. 
Garancijski zahtevek za okvarjen izdelek lahko vloži samo prvi kupec na mestu nakupa. 
Ta garancija razveljavlja vsa druga izrecna ali implicitna jamstva, vključno z implicitnimi jamstvi, 
ki se nanašajo na primernost za prodajo ali ustreznost za določen namen. V nekaterih regijah ali 
državah ni dovoljena omejitev dolžine implicitnega jamstva, zato zgornje omejitve morda ne 
veljajo v vaši regiji/državi. 
Družba ResMed ne bo prevzela odgovornosti za nobeno nenamerno ali posledično škodo, ki naj 
bi bila posledica prodaje, namestitve ali uporabe katerega koli izdelka znamke ResMed. V 
nekaterih regijah ali državah ni dovoljena izključitev ali omejitev nenamerne ali posledične škode, 
zato zgornje omejitve morda ne veljajo v vaši regiji/državi. 
S to garancijo so vam bile podeljene posebne zakonske pravice in morda še druge pravice, ki se 
razlikujejo med posameznimi regijami. Za več informacij o vaših garancijskih pravicah se obrnite 
na lokalnega zastopnika družbe ResMed ali poslovalnico družbe ResMed. 
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Dodatek A: Opredelitve 

Opredelitve nastavitev predihavanja 
Razpoložljive nastavitve se razlikujejo glede na izbrani način predihavanja. Vsak način opisuje 
razpoložljive nastavitve. 

Nastavitev Opredelitev 

Opredelitev apneje Opredelitev apneje (»Apnoea Definition«) omogoča nastavitev vrste diha, ki ga je 
treba za omogočanje zaznavanja apneje zakasniti. 

Interval za apnejo 
(T-apneja) 

Interval za apnejo (»Interval za apnejo (T-apnea)«) omogoča nastavitev obdobja 
brez sprožanja dihov ali spontano sproženih dihov, ki je potrebno za odkrivanje 
apneje. 

Odziv na apnejo Odziv na apnejo (»Apnoea Response«) omogoča nastavitev načina odzivanja 
ventilatorja, ko ta zazna apnejo. 

Vrsta dihalnega sistema Vrsta dihalnega sistema (»Circuit Type«) omogoča, da določite, ali boste 
uporabljali dvocevni sistem, enocevni sistem z odprtino za izdih ali enocevi 
sistem z namernim puščanjem. 

CPAP Stalni pozitivni tlak v dihalnih poteh (CPAP) omogoča nastavitev tlaka, ki je 
zagotovljen ves čas spontano sproženega diha. 

Prehod na izdih Prehod na izdih (»Cycle«) (imenovano tudi sprožanje izdiha) omogoča nastavitev 
mejne vrednosti, pri kateri je zaznan začetek izdiha v dihu. 

EPAP Pozitivni tlak v dihalnih poteh pri izdihu (EPAP) omogoča nastavitev tlaka, ki bo 
bolniku dovajan med izdihom. 

Oblika pretoka Omogoča nastavite valovne oblike ciljnega pretoka pri zagotavljanju obvezno 
sproženih dihov s kontroliranim volumnom. 

Možnost nastavitve dolžine faze 
vdiha 
(Insp Duration Option) 

Z možnostjo nastavitve dolžine faze vdiha (»Insp Duration Option«) lahko 
določite, ali boste za konfiguracijo volumsko kontroliranih dihov uporabili čas 
vdiha (Ti) ali najvišji pretok pri vdihu (PIF). 

Vrsta vmesnika Invazivna, maska ali ustnik 

Interval Interval globokega vdiha omogoča nastavitev časa med posameznimi globokimi 
dihi. 

IPAP Pozitivni tlak v dihalnih poteh pri vdihu (IPAP) omogoča nastavitev tlaka, ki bo 
bolniku dovajan med vdihom. 

Jakost Jakost (»Magnitude«) omogoča nastavitev velikosti ročno sproženega ali 
globokega diha, ki jezagotovljen sorazmerno z normalnim dihanjem pri 
predihavanju. Za konfiguracijo ročno sproženih ali globokih dihov so na voljo 
ločene nastavitve jakosti. 

Ročno sproženi dih Ročno sproženi dih (»Manual Breath«) omogoča, da je ročno sproženi dih na 
voljo, da se sproži. 

Tip maske Tip maske (»Mask Type«) omogoča nastavitev tipa maske ali vstavne odprtine, ko 
je uporabljeno enocevno omrežje s puščanjem. 
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Nastavitev Opredelitev 

Najvišji pozitivni tlak v dihalnih 
poteh pri izdihu 

Najvišji pozitivni tlak v dihalnih poteh pri izdihu (Max EPAP) omogoča nastavitev 
najvišjega tlaka za dovajanje bolniku med izdihom za vzdrževanje prehodnosti 
zgornjih dihalnih poti. 

Največja dovoljena tlačna podpora Največja dovoljena tlačna podpora (»Max PS«) omogoča nastavitev največje 
tlačne podpore nad pozitivni tlak v dihalnih poteh pri izdihu (EPAP), ki je še 
dovoljen za doseganje ciljne alveolarne minutne ventilacije (Target Va). 

Najnižji pozitivni tlak v dihalnih 
poteh pri izdihu 

Najnižji pozitivni tlak v dihalnih poteh pri izdihu (Min EPAP) omogoča nastavitev 
najnižjega tlaka, ki je dovoljen za dovajanje bolniku med izdihom za vzdrževanje 
prehodnosti zgornjih dihalnih poti. 

Najnižji pozitivni tlak v dihalnih poteh pri izdihu mora biti nastavljen za 
zdravljenje vseh bolezni spodnjih dihalnih poti. 

Najmanjša dovoljena tlačna 
podpora 

Najmanjša dovoljena tlačna podpora (»Min PS«) omogoča nastavitev najmanjše 
tlačne podpore nad pozitivni tlak v dihalnih poteh pri izdihu (EPAP), ki je še 
dovoljen za doseganje ciljne alveolarne minutne ventilacije (Target Va) (iVAPS). 

Nadzor tlaka Nadzor tlaka (»P control«) omogoča nastavitev tlačne podpore tako, da ta 
presega vrednost tlaka PEEP, ki bo dovajan med vdihom pri tlačno podprtih dihih. 

»P control max« (najv. T-nadzor), Največji dovoljeni nadzor tlaka (»P control max«) omogoča nastavitev največjega 
nadzora tlaka nad pozitivni tlak na koncu izdiha (PEEP), ki je še dovoljen za 
doseganje ciljnega varnostnega volumna. 

Vrsta bolnika Možnost izbiranja med odraslim in pediatričnim bolnikom. Ta nastavitev 
omogoča konfiguracijo privzetih vrednosti in razponov, ki so na voljo za 
nastavitve predihavanja, ter omogoča določitev meril dopustne upornosti 
dihalnega sistema, uporabljenega v konfiguraciji za merjenje upornosti cevi. 

PEEP Pozitivni tlak na koncu izdiha (PEEP) omogoča nastavitev tlaka, ki je zagotovljen 
ves čas izdiha. 

PIF Najvišji pretok pri vdihu (PIF) omogoča nastavitev najvišjega zagotovljenega 
pretoka pri volumsko kontroliranih dihih. 

PS Omogoča nastavitev tlačne podpore tako, da je višja od tlaka PEEP, ki je 
zagotovljen med vdihom pri tlačno podprtih dihih (spontano sproženih dihih). 

Največja dovoljena tlačna podpora Največja dovoljena tlačna podpora (»Max PS«) omogoča nastavitev največje 
podpore tlaka nad pozitivni tlak na koncu izdiha (PEEP), ki je še dovoljen za 
doseganje ciljnega varnostnega dihalnega volumna. 

Višina bolnika Višina bolnika (»Pt Height«) se uporablja za oceno anatomskega mrtvega 
prostora in idealne telesne teže (IBW). 

Frekvenca dihanja Frekvenca dihanja (»Resp. rate«) omogoča nastavitev števila dihov na minuto 
(dih/min), ki jih ventilator zagotavlja bolniku. Merjena frekvenca dihanja je lahko 
višja zaradi dihov, ki jih sproži bolnik. 

Čas dviga Čas dviga (»Rise Time«) omogoča nastavitev časa, v katerem ventilator doseže 
tlak pri izdihu za tlačno kontrolirane dihe. 

Varnostni Vt Varnostni dihalni volumen (»Safety Vt«) omogoča nastavite najmanjšega ciljnega 
dihalnega volumna (Vt) za vsak dih, ki ga zagotovi ventilator. 
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Nastavitev Opredelitev 

Opozorilo za globoki vdih Opozorilo za globoki vdih (»Sigh Alert«) omogoča, da ventilator nastavite tako, da 
pred sprožitvijo globokega diha odda en pisk. 

Globoki dih Globoki dih (»Sigh Breath«) omogoča nastavitev možnosti ojačanega diha 
(globokega diha) v intervalu globokega diha. 

Ciljna frekvenca bolnika Ciljna frekvenca bolnika (»Target Pt Rate«) omogoča nastavitev zgornje meje 
inteligentne podporne frekvence (intelligent Backup Rate (iBR)) za iVAPS. 

Ciljna alveolarna minutna 
ventilacija 

Ciljna alveolarna minutna ventilacija (»Target Va«) omogoča nastavitev servo-
predihalnega cilja za iVAPS. 

Ti Čas vdiha (Ti) omogoča nastavitev trajanja faze vdiha pri dihu. 

Ti Max Največji čas vdiha (Ti Max) omogoča nastavitev najdaljšega trajanja faze vdiha 
pri dihu. 

Najmanjši čas vdiha Najmanjši čas vdiha (Ti Min) omogoča nastavitev najkrajšega trajanja faze vdiha 
pri dihu. 

Sprožanje vdiha Omogoča nastavitev mejne vrednosti sprožanja vdiha (»Trigger«), nad katero 
ventilator sproži novi dih. 

Sprožilo je fiksno prvih 300 ms po začetku izdiha. 

Vrsta sprožanja vdiha Vrsta sproženja vdiha (»Trigger type«) omogoča, da določite, ali bo za dvocevni 
sistem uporabljena mejna vrednost za sprožanje vdiha na osnovi tlaka ali mejna 
vrednost za sprožanje vdiha na osnovi pretoka. 

Vt Dihalni volumen (Vt) omogoča nastavitev količine plina, merjenega v ml, ki je 
dovajana bolniku pri obveznih, volumsko kontroliranih dihih. 

 
 
 

Opredelitve izmerjenih in izračunanih parametrov 
Med konfiguracijo ali predihavanjem so prikazani naslednji izmerjeni in izračunani parametri. 
Vsak način predihavanja vključuje natančne podatke o prikazanih parametrih. 

Parameter Opredelitev 

FiO2 Odstotna vrednost kisika, dovajanega v dihalni sistem. 

I:E Razmerje med vdihom/izdihom (»I:E«) predstavlja razmerje med trajanjem vdiha 
in trajanjem izdiha. 

Izmerjeno razmerje med vdihom/izdihom je prikazano med predihavanjem kot 
parameter, za katerega se izvaja spremljanje. 

Če nastavitev frekvence dihanja ni izklopljena (»Off«), je izračunano predvideno 
razmerje med vdihom/izdihom in prikazano na zaslonih za nastavitve. 

Puščanje Puščanje (»Leak«) pomeni povprečno nenamerno puščanje. Za dvocevne sisteme 
je prikazano kot odstotek, za enocevne sisteme z namernim puščanjem pa kot 
pretok. 

Merjeno puščanje je med predihavanjem prikazano kot parameter, za katerega 
se izvaja spremljanje. 
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Parameter Opredelitev 

MV Minutna ventilacija (MV) je zmnožek ciljne frekvence bolnika (Target Pt Rate) in 
izdihanega dihalnega volumna na podlagi povprečja zadnjih osmih dihov. 

Vrednost MV je prikazana kot izračunani parameter med konfiguracijo iVAPS. 

MVe Minutni volumen pri izdihu (MVe) je zmnožek frekvence dihanja in izdihanega 
dihalnega volumna na povprečju zadnjih osem dihov. 

Merjena vrednost MVe je med predihavanjem prikazana kot parameter, za 
katerega se izvaja spremljanje. 

MVi Minutni volumen pri vdihu (MVi) je zmnožek frekvence dihanja in vdihanega 
dihalnega volumna na povprečju zadnjih osem dihov. 

Merjena vrednost MVi je med predihavanjem prikazana kot parameter, za 
katerega se izvaja spremljanje. 

Tlak Tlak je trenutni tlak v dihalnih poteh bolnika, izmerjen na priključku bolnika. 

Izmerjeni tlak je med predihavanjem prikazan kot parameter, za katerega se 
izvaja spremljanje. 

PEEP Tlak na koncu izdiha (PEEP) je tlak v zračnih poteh, ki je izmerjen 50 ms pred 
koncem zadnjega izdiha. 

Merjena vrednost PEEP je med predihavanjem prikazana kot parameter, za 
katerega se izvaja spremljanje. 

Povprečni tlak v dihalnih poteh Povprečni tlak v dihalnih poteh (»Pmean«) bolnika med zadnjim dihom. 

Odstotek spontanega prehoda na 
izdih 

Odstotek spontanega prehoda na izdih (»% Spont cycle«) je odstotek vseh dihov, 
za katere je v zadnjih 20 dihih izveden spontani prehod na izdih. 

Odstotek spontanega sprožanja 
vdihov 

Odstotek spontanega sprožanja vdihov (»% Spont trig«) je odstotek vseh dihov, ki 
so v zadnjih 20 dihih spontano sproženi. 

Merjeni odstotek spontanega sprožanja vdihov je med predihavanjem prikazan 
kot parameter, za katerega se izvaja spremljanje. 

PIF Najvišji pretok pri vdihu (PIF) je najvišji pretok, ki je dosežen med zadnjim 
vdihom. 

Izmerjena vrednost PIF je med predihavanjem prikazana kot parameter, za 
katerega se izvaja spremljanje. 

Ko je možnost nastavitve dolžine faze vdiha nastavljena na vrednost Ti, je 
predvidena vrednost PIF izračunana in prikazana na zaslonih za nastavitve kot 
volumsko kontrolirani dihi. 

PIP Najvišji tlak pri vdihu (PIP) je najvišji tlak v dihalnih poteh, ki ga bolnik doseže 
med zadnjih vdihom. 

Merjena vrednost PIP je med predihavanjem prikazana kot parameter, za 
katerega se izvaja spremljanje. 

Srčni utrip Merjen srčni utrip (»Pulse rate«) je med uporabo pulznega oksimetra prikazan kot 
parameter, za katerega se izvaja spremljanje. 
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Parameter Opredelitev 

Frekvenca dihanja Frekvenca dihanja (»Resp. rate«) označuje število dihov na minuto in je izmerjena 
na povprečju zadnjih osem dihov. 

Merjena frekvenca dihanja je med predihavanjem prikazana kot parameter, za 
katerega se izvaja spremljanje. 

RSBI Indeks hitrega in plitvega dihanja (RSBI) se izračuna tako, da se frekvenca 
dihanja deli z dihalnim volumnom. 

Merjeni indeks RSBI je med predihavanjem prikazan kot parameter, za katerega 
se izvajala spremljanje. 

SpO2 Merjena nasičenost s kisikom (SpO2) je med uporabo pulznega oksimetra 
prikazana kot parameter, za katerega se izvaja spremljanje. 

Te Čas izdiha (Te) je dolžina zadnje faze izdiha v sekundah. 

Ti Čas vdiha (Ti) je dolžina zadnje faze vdiha v sekundah. 

Izmerjena vrednost Ti je med predihavanjem prikazana kot parameter, za 
katerega se izvaja spremljanje. 

Ko je možnost nastavitve dolžine faze vdiha nastavljena na vrednost PIF, je 
predvidena vrednost Ti izračunana in prikazana na zaslonih za nastavitve kot 
volumsko kontrolirani dihi. 

Va Alveolarna minutna ventilacija (Va) se izračuna (dihalni volumen - mrtvi prostor) x 
frekv. dihanja 

Izmerjena vrednost Va je prikazana kot nadzorovan parameter med 
predihavanjem. 

Vte Dihalni volumen pri izdihu (Vte) predstavlja izdihani volumen med zadnjim dihom. 

Merjena vrednost Vte je med predihavanjem prikazana kot parameter, za 
katerega se izvaja spremljanje. 

Vti Dihalni volumen pri vdihu (VTi) označuje volumen vdiha pri zadnjem dihu. 

Merjena vrednost VTi je med predihavanjem prikazana kot parameter, za 
katerega se izvaja spremljanje. 

Povprečna vrednost Vt Povprečni dihalni volumen (Povprečna vrednost Vt) je povprečen volumen izdihan 
z zadnjih petih minutah predihavanja. 

Povprečna vrednost Vt je prikazana kot računski parameter med konfiguracijo 
iVAPS. 

Povprečna vrednost Vt/kg Povprečni dihalni volumen na kg (Povprečna vrednost Vt/kg) je povprečna 
vrednost Vt deljena zidealno telesno težo (IBW). 

Povprečna vrednost Vt je prikazana kot računski parameter med konfiguracijo 
iVAPS. 
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Priloga B: Parametri predihavanja 
V naslednji preglednici je povzetek razponov parametrov naprave Astral in [privzete nastavitve]. 
 

Preglednica s povzetkom parametrov za predihavanje 

Parameter Predihavanje z odprtino in 
sistemo z ustnikom 

Predihavanje s 
puščanjem Nastavitev 
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iV
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S  

Frekvenca dihanja           (A)CV, P(A)CV, P(A)C 
• Odrasli: »Off« (izklop), 

2 do 50 [15] 
• Pediatrični: »Off« 

(izklop), 5 do 80 [15] 

Obvezno sproženi dihi: V-
SIMV, P-SIMV 
• Odrasli: 2 do 50 [15], 
• Pediatrični: 5 do 80 

[15] 

PS, (S)T 
• Odrasli: »Off« (izklop), 

2 do 50 [15] 
• Pediatrični: »Off« 

(izklop), 5 do 80 [15] 

EPAP 
(cmH2O) 

          2 do 25 [5] 

Min EPAP 
(cmH2O) 
 

          2 do 25 [5], samo ko je 
AutoEPAP »ON« (vklopljen) 

Najvišji pozitivni tlak v 
dihalnih poteh pri izdihu 
(cmH2O) 
 

          2 do 25 [15], samo ko je 
AutoEPAP »ON« (vklopljen) 

PEEP 
(cmH2O) 

          »Off« (izklop), 3,0 do 20,0 
[5,0] 

Stalni pozitivni tlak v 
dihalnih poteh (CPAP) 
(cmH2O) 

          3,0 do 20,0 [5,0] 
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Parameter Predihavanje z odprtino in 
sistemo z ustnikom 

Predihavanje s 
puščanjem Nastavitev 
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T-nadzor 
(cmH2O) 

          Odrasli: 2 do 50 [7] 

Pediatrični: 2 do 50 [7] 

PS 
(cmH2O) 

          PS 
• Odrasli: 2 do 50 [7] 
• Pediatrični: 2 do 50 [7] 

Spontano sproženi dihi: V-
SIMV, P-SIMV 
• Odrasli: 2 do 50 [7] 
• Pediatrični: 2 do 50 [7] 

Najmanjša dovoljena 
tlačna podpora  
(cmH2O) 

          0 do 50 [2] 

Največja dovoljena 
tlačna podpora 
(cmH2O) 
 

          Izklopljen AutoEPAP: 0 do 
50 [20] 

Vklopljen AutoEPAP: 8 do 
50 [20] 

IPAP 
(cmH2O) 

          Odrasli: 4 do 50 [12] 

Pediatrični: 4 do 50 [12] 

Vt 
(ml) 

          V-SIMV (obvezno sproženi 
dihi), (A)CV 
• Odrasli: 100 do 2.500 

[500] 
• Pediatrični: 50 do 300 

[100]* 

PIF 
(l/min) 

          Ko je možnost volumsko 
sproženega diha 
nastavljena na možnost 
PIF: 

(A)CV, V-SIMV (obvezno 
sproženi dihi) 
• Odrasli: 10 do 120 [50] 
• Pediatrični: 5 do 60 

[10] 
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Parameter Predihavanje z odprtino in 
sistemo z ustnikom 

Predihavanje s 
puščanjem Nastavitev 
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Ti 
(s) 

          Ko je možnost volumsko 
sproženega diha 
nastavljena na možnost Ti: 

(A)CV, V-SIMV (obvezno 
sproženi dihi) 
• Odrasli: 0,3 do 3,0 

[1,0] 
• Pediatrični: 0,3 do 3,0 

[0,6] 

P(A)CV, P-SIMV (obvezno 
sproženi dihi) 
• Odrasli: 0,2 do 5,0 

[1,0] 
• Pediatrični: 0,2 do 5,0 

[0,6] 

P(A)C 
• Odrasli: 0,3 do 4,0 

[1,0] 
• Pediatrični: 0,3 do 4,0 

[0,6] 

Prehod na izdih (%)           P-SIMV, V-SIMV (spontani 
dihi), PS 

5 do 90 [25 %] (puščanje) 

5 to 90 [samodejno] 
(odprtina) 

Prehod na izdih je fiksno 
nastavljen na 15 % za 
odprtino, 10 % za 
puščanje. 

Vrsta sprožanja vdiha           Pretok/tlak 
(samo za dvocevni sistem) 
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Parameter Predihavanje z odprtino in 
sistemo z ustnikom 

Predihavanje s 
puščanjem Nastavitev 
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Sprožanje (občutljivost) 
[Vrsta sprožanja = 
pretok] 
(l/min) 

          Ko je vrsta sprožanja vdiha 
nastavljena na možnost 
»Flow trigger« (pretočno 
sprožanje) 
(samo za dvocevni sistem) 

(A)CV, P(A)CV 
• Odrasli: »Off« (izklop), 

0,5 do 15 [1,0] 
• Pediatrični: »Off« 

(izklop), 0,5 do 15 [0,5] 

V-SIMV, PSIMV, PS, CPAP 
• Odrasli:0,5 do 15 [1.0] 
• Pediatrični:0,5 to 15 

[0,5] 

Sprožanje (občutljivost) 
[Vrsta sprožanja vdiha = 
tlak] 

          Ko je vrsta sprožanja vdiha 
nastavljena na možnost 
»Pressure trigger« (tlačno 
sprožanje) 
(dvocevni in enocevni 
sistem) 

(A)CV, P(A)CV 

»Off« (izklop), od zelo nizke 
do zelo visoke [srednje 
visoka] 

PS, P-SIMV, V-SIMV, 
CPAP 

od zelo nizke do zelo 
visoke [srednje visoka] 

Sprožanje (občutljivost) 
[ventilirano] 

          (S)T, P(A)C 

»Off« (izklop), od zelo nizke 
do zelo visoke [srednje 
visoka] 

CPAP, iVAPS 

od zelo nizke do zelo 
visoke [srednje visoka] 

Čas dviga 
(ms) 

          Min, 150 do 900 [200] 
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Parameter Predihavanje z odprtino in 
sistemo z ustnikom 

Predihavanje s 
puščanjem Nastavitev 

 

AC
V 

P(
A)

CV
 

PS
 

P-
SI

M
V 

V-
SI

M
V 

CP
AP

 

(S
)T

 

P(
A)

C 

CP
AP

 

iV
AP

S  

Oblika pretoka 
(%) 

          100 (konstantna), 75, 50, 
25 [100] 

Ti Min (najmanjši čas 
vdiha) 
(s) 

          PS 

0,2 do 4,0 [0,2] 

(S)T, iVAPS 

0,1 do 4,0 [0,2] 

Vrednost Ti Min je fiksno 
nastavljena pri vrednosti: 
• 0,2 za P-SIMV, V-

SIMV in CPAP (z 
odprtino) 

• 0,1 za CPAP 
(puščanje) 

Ti Max (največji čas 
vdiha) 
(s) 

          Odrasli: 0,3 do 4,0 [1,5] 

Pediatrični: 0,3 do 4,0 [0,8] 

Vrednost Ti Max je fiksno 
nastavljena pri vrednosti: 
• manjši od 

( (2/3) x (60/f) ) ali 4 za 
P-SIMV in V-SIMV 

• 4 za CPAP (puščanje) 
• 3 za CPAP (z odprtino) 

Odrasli 
• 1,5 za CPAP (z 

odprtino) Pediatrični 

Višina bolnika           Odrasli: 

cm: 110 do 250 [175] 

palci: 44 do 100 [70] 

Ciljna frekvenca 
bolnika 

          8 do 30 [15] 

Ciljna alveolarna 
minutna ventilacija 
(l/min) 

          1 do 30 [5,2] 

*Po mednarodnem standardu za ventilatorje je uporaba za pediatrične bolnike predvidena za bolnike, ki so predihavani z manj kot 
300 ml, vendar naprava Astral omogoča prilagoditev nastavitvenega parametra »Vt« do 500 ml za primere, kjer nastavljena 
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vrednost »Vt« omogoča kompenzacijo puščanja v dihalnem sistemu. 

 OPOZORILO 

Podjetje ResMed ne priporoča 500 ml kot zgornjo mejo za pediatrični dihalni volumen; 
vendar lahko zdravniki izberejo to zgornjo mejo na podlagi kliničnega odločanja. 

 
 

Prikazani parametri predihavanja 
Naslednji parametri predihavanja so prikazani na napravi, vendar jih ni mogoče neposredno 
spreminjati. Določajo jih prilagodljivi parametri in notranji algoritmi. 

Parametri Predihavanje z odprtino in 
sistemom z ustnikom 

Predihavanje s 
puščanjem Nastavitev 
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Razmerje med 
vdihom/izdihom 

          Prikazano, če frekvenca 
dihanja ni nastavljena na 
»Off« (izklop) 

PIF 
(l/min) 

          Ko je možnost dihalnega 
volumna nastavljena na 
možnost Ti, je prikazana 
samo vrednost PIF. 

Ti 
(s) 

          Ko je možnost dihalnega 
volumna nastavljena na 
možnost PIF, je prikazana 
samo vrednost Ti. 

MV 
(l/min) 

          Prikazana na strani za 
nastavitve iVAPS 

Povprečna vrednost Vt 
(ml) 

          Prikazana na strani za 
nastavitve iVAPS 

Povprečna vrednost 
Vt/kg 
(ml/kg (IBW)) 

          Prikazana na strani za 
nastavitve iVAPS 
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Dodatne funkcije 
V naslednji preglednici so prikazane dodatne funkcije, ki so na voljo za posamezni način 
predihavanja. Prikazani so nastavljivi parametri, razponi razpoložljivih nastavitev in privzete 
vrednosti. 

Funkcije Predihavanje z odprtino in 
sistemom z ustnikom 

Predihavanje s 
puščanjem Nastavitev 
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Ročno sproženi dih           »Off« (izklop)/»On« (vklop) 
[Off] 

Jakost za ročno sproženi 
dih 
(%) 

          100 do 250 [150] 

Globoki dih           »Off« (izklop)/»On« (vklop) 
[Off] 

Opozorilo za globoki 
vdih 

          »Off« (izklop)/»On« (vklop) 
[Off] 

Interval za globoki dih 
(min) 

          3 do 60 [10] 

Jakost globokega diha 
(%) 

          120 do 250 [150] 

Odziv na apnejo 
(%) 

          Predihavanje z odprtino: 

samo alarm, (A)CV + 
alarm, P(A)CV + alarm, 
»Off« (izklop) 

Predihavanje s puščanjem: 

samo alarm, »Off« (izklop) 

Interval za apnejo (T-
apneja) 
(min: s) 

          Odrasli: 15 s do 60 s [20 
s]* 

Pediatrični: 5 s do 30 s [10 
s] 

Frekvenca dihanja pri 
apneji 
(1/min) 

          Odrasli: 4 do 50 [15] 

Pediatrični: 12 do 80 [15] 
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Funkcije Predihavanje z odprtino in 
sistemom z ustnikom 

Predihavanje s 
puščanjem Nastavitev 
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Zaznavanje apneje           Brez diha/brez spontano 
sproženega diha [No 
breath] 

Ti za apnejo 
(s) 

          Ko je možnost volumsko 
sproženega diha 
nastavljena na možnost Ti: 

Če je odziv na apnejo 
(A)CV + alarm: 
• Odrasli: 0,3 do 3 [1,0] 
• Pediatrični: 0,3 do 3 

[0,6] 

Če je odziv na apnejo 
P(A)CV + alarm: 
• Odrasli: 0,2 do 5,0 

[1,0] 
• Pediatrični: 0,2 do 5,0 

[0,6] 

Vt za apnejo 
(ml) 

          Če je odziv na apnejo 
(A)CV + alarm: 

Odrasli: 100 do 2500 [500] 

Pediatrični: 50 do 500 
[100] 

Oblika pretoka pri apneji 
(%) 

          Konstantna 

PIF za apnejo 
(l/min) 

          Ko je možnost volumsko 
sproženega diha 
nastavljena na možnost 
PIF. 

Če je odziv na apnejo 
(A)CV + alarm: 
• Odrasli: 10 do 120 [50] 
• Pediatrični: 5 do 60 

[10] 

T-nadzor za apnejo 
(cm H2O) 

          Če je odziv na apnejo 
P(A)CV + alarm: 
• Odrasli: 2 do 50 [7] 
• Pediatrični: 2 do 50 [7] 
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Funkcije Predihavanje z odprtino in 
sistemom z ustnikom 

Predihavanje s 
puščanjem Nastavitev 
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Varnostni Vt (ml)           Odrasli: »Off« (izklop), 100 
do 2500 [Off] 

Pediatrični: »Off« (izklop), 
50 do 500 [Off] 

Največja dovoljena 
tlačna podpora 

          Nastavitev PS do 50 [PS 
+5] 

Največji T-nadzor 
(cmH2O) 

          T-nadzor do 50 [T-nadzor 
+5] 

Največji pozitivni tlak v 
dihalnih poteh pri vdihu 

          IPAP do 50 [IPAP + 5] 

*T-apneja pri odraslih se lahko podaljša na 15 min, ko je izbran ustnik kot vmesnik. 
 

Prikazani parametri dodatnih funkcij 
Naslednji parametri predihavanja so prikazani na napravi, vendar jih ni mogoče neposredno 
spreminjati. Določajo jih prilagodljivi parametri in notranji algoritmi. 
 

Parameter Predihavanje z odprtino in sistemom z 
ustnikom 

Predihavanje s 
puščanjem 
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Ti za ročno sproženi dih 
(s) 

          

PIF za ročno sproženi dih 
(l/min) 

          

Vt za ročno sproženi dih 
(ml) 

          

T-nadzor za ročno sproženih dih 
(cmH2O) 
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Parameter Predihavanje z odprtino in sistemom z 
ustnikom 

Predihavanje s 
puščanjem 
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Tlačna podpora za ročno 
sproženi dih 
(cmH2O) 

          

Ti za globoki dih 
(s) 

          

PIF za globoki dih 
(l/min) 

          

Vt za globoki dih 
(ml) 

          

T-nadzor za globoki dih           

Razmerje med vdihom/izdihom 
za apnejo 

          

Oblika pretoka pri apneji 
(%) 

Oblika pretoka = konstantna 

          

Prikaz tlaka PIF za apnejo 
(l/min) 

          

Prikaz vrednosti Ti za apnejo (čas 
vdiha) 

          

Čas dviga za apnejo 
(ms) 
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Dodatek C: Parametri za alarme 
V naslednji preglednici je povzetek nastavitev alarmov naprave Astral in privzetih nastavitev. 
 

Alarm Predihavanje z odprtino in 
sistemom z ustnikom 

Predihavanje s 
puščanjem Nastavitev 
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»Vti - Low« (Vti – nizek) 
(dihalni volumen) 
(ml) 

          Odrasli: »Off« (izklop), 50 
do 2990 [100] 

Pediatrični: »Off« (izklop), 
10 do 995 [25] 

»Vti - High« (Vti – visok) 
(dihalni volumen) 
(ml) 

          Odrasli: »Off« (izklop), 60 
do 3000 [2500] 

Pediatrični: »Off« (izklop), 
25 do 1000 [500] 

»Vte - Low« (Vte – 
nizek) 
(dihalni volumen) 
(ml) 

* * * * * *     Odrasli: »Off« (izklop), 50 
do 2990 [100] 

Pediatrični: »Off« (izklop), 
10 do 995 [25] 

»Vte - High« (Vte – 
visok) 
(dihalni volumen) 
(ml) 

* * * * * *     Odrasli: »Off« (izklop), 60 
do 3000 [2500] 

Pediatrični: »Off« (izklop), 
25 do 1000 [500] 

»MVi - Low« (MVi – 
nizka)  
(minutna ventilacija) 
(l/min) 

          Odrasli: »Off« (izklop), 0,5 
do 59,9 [3,0] 

Pediatrični: »Off« (izklop), 
0,2 do 59,9 [0,5] 

»MVi- High«  (MVi – 
visoka) (minutna 
ventilacija) (l/min) 

          Odrasli: »Off« (izklop), 0,6 
do 60 [20,0] 

Pediatrični: »Off« (izklop), 
0,3 do 60 [10,0] 

»MVe - Low« (MVe – 
nizka)  
(minutna ventilacija) 
(l/min) 

* * * * * *     Odrasli: »Off« (izklop), 0,5 
do 59,9 [3,0] 

Pediatrični: »Off« (izklop), 
0,2 do 59,9 [0,5] 

»MVe - High«  (MVe – 
visoka) (minutna 
ventilacija) (l/min) 

* * * * * *     Odrasli: »Off« (izklop), 0,6 
do 60 [20,0] 

Pediatrični: »Off« (izklop), 
0,3 do 60 [10,0] 
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Alarm Predihavanje z odprtino in 
sistemom z ustnikom 

Predihavanje s 
puščanjem Nastavitev 
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»Low Resp rate« (nizka 
frekvenca dihanja) 
(1/min) 

          Odrasli: »Off« (izklop), 2 do 
79 [4] 

Pediatrični: »Off« (izklop), 
5 do 98 [12] 

»High Resp rate« (visoka 
frekvenca dihanja) 
(1/min) 

          Odrasli: »Off« (izklop), 3 do 
80 [80] 

Pediatrični: »Off« (izklop), 
6 do 99 [99] 

»Pressure - High« (tlak – 
visok) 
(visok tlak v zračnih 
poteh) 
(cmH2O) 

          10 do 80* [40] 
*Se ne uporablja na vseh 
različicah naprave 

»Pressure - Low« (tlak – 
nizek) 
(najvišji tlak pri vdihu) 
(cmH2O) 

          »Off« (izklop), 2 do 79 [5] 

»Pressure - Low« (tlak – 
nizek) 
(najvišji tlak pri vdihu) 
(cmH2O) 

          »Off« (izklop)/»On« (vklop) 
[On] 

»Disconnection« 
(prekinitev povezave) 
(l/min) 

          »Off#« (izklop)/»On« 
(vklop) [On] 

#dovoljeno samo z 
ustnikom ali masko kot 
vmesnikom v enocevnem 
ventiliranem sistemu 

»Disconnection 
tolerance« (odstopanje 
prekinitve) (%) 

          Invazivno/ustnik: 5 do 95 
[40] 

Maska: 5 do 95 [60] 

»Disconnection alarm 
activation time« (čas za 
aktivacijo alarma 
prekinitve) (s) 
 

          Invazivno in maska: 

Odrasli: 5 do 60 [9] 
Pediatrični: 5 do 30 [8] 

Ustnik: 

Odrasli: 5 do 900 [15] 
Pediatrični: 5 do 30 [13] 
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Alarm Predihavanje z odprtino in 
sistemom z ustnikom 

Predihavanje s 
puščanjem Nastavitev 
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»Low PEEP« (nizek PEEP) ** ** **        »Off« (izklop)/»On« (vklop) 
[On] 

 

»Vent Stopped« 
(prekinitev 
predihavanja) 

          »Off« (izklop)/»On« (vklop) 
[Off] 

»Leak« (puščanje) 
(%) 

* * * * * *     »Off« (izklop), 20 do 80 
[Off] 

»Leak« (puščanje) 
(l/min) 

          »Off« (izklop)/5 do 80 [40] 

»NV mask/Rebreathing« 
(Neventilirana 
maska/vdihavanje že 
izdihanega zraka) 

          »Off« (izklop)/»On« (vklop) 
[On] 

»FiO2 - Low« (FiO2 – 
nizek) (%) 

          »Off« (izklop), 18 do 99 
[Off] 

»FiO2 - High« (FiO2 – 
visok) (%) 

          »Off« (izklop), 19 do 100 
[Off] 

»SpO2 - Low« (SpO2 – 
nizek) (%) 

          »Off« (izklop), 50 do 99 
[85] 

»SpO2 - High« (SpO2 – 
visok) (%) 

          »Off« (izklop), 51 do 100 
[Off] 

»Pulse - Low« (srčni 
utrip – nizek) 
(1/min) 

          »Off« (izklop), 20 do 249 
[30] 

»Pulse - High« (srčni 
utrip – visok) 
(1/min) 

          »Off« (izklop), 21 do 250 
[150] 

* Samo za dvocevni sistem. 
** Se ne uporablja za sistem z ustnikom. 

Opomba: nekatere privzete nastavitve se razlikujejo za dihalni sistem z ustnikom. 
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