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Inledning 
Astral-enheten tillhandahåller mekanisk ventilation till både ventilationsberoende och -o-beroende 
patienter. Den tillför tryck- och volymventilation genom antingen en ventil- eller läckagekrets, och är 
kompatibel med en mångfald tillbehör för att stödja specifika användningsförhållanden. 

Informationen i denna handbok gäller både Astral 100- och Astral 150-enheterna. Om informationen 
gäller för endast en av dessa enheter specificeras den aktuella enheten. 

Obs! Vissa funktioner finns kanske inte på din enhet. 
 

 VARNING 

• Läs hela handboken innan du använder Astral-enheten. 

• Använd Astral-enheten endast på det sätt som föreskrivs av din läkare eller vårdgivare. 

• Använd Astral-enheten endast för avsett ändamål enligt denna handbok. De råd som ges i 
handboken är inte avsedda att ersätta anvisningar från förskrivande läkare. 

• Installera och konfigurera Astral-enheten i enlighet med anvisningarna i denna handbok.  
 

 FÖRSIKTIGHET 

Enligt amerikansk federal lagstiftning får denna produkt endast säljas av eller på ordination från 
en läkare. 
 
 

Indikationer för användning 
Astral 100/150 tillhandahåller kontinuerligt eller intermittent ventilationsstöd för patienter som väger 
mer än 5 kg och behöver mekanisk ventilation. Astral-enheten är avsedd att användas i hemmet, på 
institutioner/sjukhus och för bärbara tillämpningar för både invasiv och non-invasiv ventilation. 

 FÖRSIKTIGHET 

Astral-enheten är inte avsedd att användas som ventilator vid akuttransport. 
 
 

Kontraindikationer 
Astral-enheten är kontraindicerad hos patienter med följande tidigare kända tillstånd: 

• pneumotorax eller pneumomediastinum, 

• patologiskt lågt blodtryck, särskilt i kombination med minskad intravaskulär volym, 

• läckage av cerebrospinalvätska, nyligen genomgången kranialoperation eller trauma, 

• svår bullös lungsjukdom, 

• dehydrering. 
 

 VARNING 

AutoEPAP är kontraindicerat vid användning av en invasiv patientanslutning. 
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Biverkningar 
Du bör rapportera ovanliga bröstsmärtor, svår huvudvärk eller ökad andnöd till din läkare. Följande 
biverkningar kan uppstå under behandling med enheten: 

• uttorkning av näsa, mun eller svalg, 

• näsblod, 

• svullnad, 

• obehagskänslor i öra eller sinus, 

• ögonirritationer, 

• hudutslag. 
 

Allmänna varningar och uppmaningar om försiktighet 
Följande varningar och uppmaningar om försiktighet är generella. Ytterligare specifika varningar, 
uppmaningar om försiktighet och anmärkningar (märkta Obs!) visas bredvid relevanta instruktioner i 
bruksanvisningen. 

En varning gör dig uppmärksam på en risk för personskada. 

 VARNING 

• Om du märker oförklarliga förändringar i enhetens prestanda, om den ger ifrån sig ovanliga 
eller skarpa ljud, om enheten eller nätaggregatet har tappats eller hanterats felaktigt ska du 
sluta använda enheten och kontakta din vårdleverantör. 

• För ventilatorberoende patienter, ha alltid alternativ ventilationsutrustning tillgänglig, t.ex. 
backupventilator, manuell återupplivningsutrustning eller liknande produkt. Underlåtelse att 
göra detta kan leda till att patienten skadas eller avlider. 

• Astral-enheten är en begränsad medicinteknisk produkt som endast är avsedd att användas 
av behörig, utbildad personal under ledning av en läkare. 

• Ventilatorberoende patienter ska övervakas kontinuerligt av behörig personal eller adekvat 
utbildade vårdare. Denna personal och dessa vårdare måste kunna utföra nödvändiga 
korrigerande åtgärder i händelse av ett ventilatorlarm eller -funktionsfel. 

• Astral-enheten är inte avsedd att skötas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller mental kapacitet utan adekvat tillsyn av en person som ansvarar för 
patientsäkerheten. 

• Astral-enheten är inte avsedd att skötas av patienter såvida de inte har erhållit adekvata 
instruktioner avseende enhetens användning av en person som ansvarar för 
patientsäkerheten. 

• Astral-enheten får ej användas i närheten av en MRT-apparat. 

• Ventilationens och larmens effektivitet ska kontrolleras, inklusive efter alla ändringar i 
ventilations- och larminställningar, alla ändringar i kretskonfigurationen samt efter en 
ändring i kombinationsbehandlingen (t.ex. vid nebulisering, syrgasflöde). 

• Astral-enheten och växelströmsförsörjningen kan bli heta under användningen. För att 
förhindra risken för hudskada får du inte lämna Astral-enheten eller 
växelströmsförsörjningen i direktkontakt med patienten under längre tidsperioder. 
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En uppmaning om försiktighet förklarar speciella åtgärder för säker och effektiv användning av 
enheten. 

 FÖRSIKTIGHET 

• Reparationer och service ska endast utföras av en servicerepresentant auktoriserad av 
ResMed. 

• Temperaturen på andningsluftflödet från enheten kan vara upp till så mycket som 6 ºC 
högre än rumstemperaturen. Var försiktig vid rumstemperaturer över 35 ºC. 

• Enheten får inte utsättas för överdriven kraft eller tappas eller skakas. 
 
 

Anmärkningar märkta Obs! informerar om speciella produktegenskaper. 

Obs! 
 

• När Astral används vid långvarig invasiv ventilation i hemmet bör vederbörligt beaktande ägnas åt relevanta 
riktlinjer för bästa praxis, t.ex. AARC Clinical Practice Guideline for Long Term Invasive Mechanical Ventilation 
in the Home - 2007 Revision & Update (www.rcjournal.com/cpgs/pdf/08.07.1056.pdf) (AARC riktlinjer för 
klinisk praxis vid långvarig invasiv mekanisk ventilation i hemmet – 2007 års version, uppdatering) 

 

• För assistans och rapportering av problem associerade med Astral-enheten, kontakta din vårdleverantör eller 
en auktoriserad representant från ResMed. 
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Astral-systemet 
Astral -systemet omfattar ett antal komponenter, däribland: 

• Astral -enhet med: 
- hypoallergent filter för luftintag  
- internt batteri 

• Nätaggregat (PSU) 

• AC-strömsladd 

• Astral bärväska 

• Adapter för enkelslang 

• Adapter för enkelslang med läckage 

• Adapter för dubbelslang (Astral 150) 

• ResMed USB-minne 

• Astral användarguide 

• CD-skiva med Astral klinisk handledning 
Valfria tillbehör som kan användas med <product_name >-enheten finns också tillgängliga, och 
inkluderar: 

• Fjärrlarm (Remote Alarm II) 

• Astral externt batteri 

• Astral mobil väska 

• Astral SlimFit mobil väska 

• ResMed sjukhusrullvagn 

• ResMed HumiCare D900 befuktare 

• Pulsoximeter 

• Aerogen® nebulisator 
För en fullständig lista över tillbehör hänvisas till guiden för ventilationstillbehör (Ventilation 
Accessories) på www.resmed.com, sidan Products under Service and Support. Var god kontakta din 
ResMed-representant om du inte har tillgång till Internet. 
 

 VARNING 

Innan du använder några tillbehör, läs alltid medföljande användarhandbok. 
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Astral-enheten 
Följande bilder beskriver komponenterna i Astral-enheten. 

 

 

 Beskrivning 

1 Adapterport 
Kan utrustas med en adapter för enkelslang, adapter för enkelslang med läckage eller adapter för dubbelslang (endast 
Astral 150). 

2 Handtag 

3 Inandningsport (till patient) 
Tillhandahåller ett utlopp för trycksatt luft som ska administreras till patienten via patientkretsen. Inkluderar FiO2-
sensorn på Astral 150. FiO2-sensorn är ett valfritt tillbehör på Astral 100. 

4 Ethernet-anslutning (endast i samband med service) 

5 USB-anslutning (för hämtning till ResScan och anslutning av godkända tillbehör) 
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 Beskrivning 

6 Mini-USB-anslutning 

7 Likströmsingång 

8 På/av-knapp för enheten 

9 SpO2-sensoranslutning 

10 Fjärralarm/femstiftsanslutning för anslutning 

11 Syrgasintag med lågt flöde (upp till 30 l/min) 

12 Luftintag (komplett med hypoallergent filter) 
 

Astral-enhetens gränssnitt 
Astral-enhetens gränssnitt har flera olika egenskaper som beskrivs i följande bild. 

 

 Beskrivning 

1 Pekskärm 

2 Indikatorer för strömkällor 

 Växelström (nätaggregat) 

 Likström (externt batteri eller biladaptertillsats) 

 Internt batteri 
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 Beskrivning 

3 Indikator för Behandling på/av 

 
Enheten är klar 

Konstant grön display när enheten är påslagen men inte ventilerar. 

 
Enheten ventilerar 

Blinkar blå när enheten ventilerar och när inställningen för ventilations-LED är PÅ. Annars är 
den AV. 

 

4 Knappen Tysta/återställ larm 

Tänds när ett larm utlöses och blinkar när ljudet stängs av. 

5 Larmfält 

  Blinkar röd Högprioritetslarm 

   Blinkar gul Medelprioritetslarm 

   Konstant gul Lågprioritetslarm 
 

 
 

Pekskärm 
Den huvudsakliga metoden för att interagera med Astral -enheten är via pekskärmen. Pekskärmen 
ändras enligt den funktion som utförs. 
 

 
 

 
Beskrivning 

1 Åtkomstknappen Klinisk funktion 

 
Låst Olåst 

 

2 Knappen Manuellt andetag 

 visas endast om aktiverad 

3 Informationsfält 
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Beskrivning 

4 Indikator för internt batteri 

 

     

5 Knappen Lås pekskärm 

6 Menyfält 

7 Nedre fält 

8 Knappen Starta/Stoppa ventilation 

9 Huvudskärm 

10 Undermenyer 

11 Tryckfält 
 
 

Informationsfält 
Informationsfältet visas överst på pekskärmen. Informationsfältet visar enhetens driftsstatus, 
inklusive patienttyp, aktuell kretskonfiguration, program, informationsmeddelanden, ventilationsstatus, 
larm och strömstatus. 

 

 Beskrivning 

 

Patienttyp – vuxen 

 
Patienttyp – barn  

 

Kretstyp – enkel krets med avsiktligt läckage 

 

Kretstyp – enkel krets med utandningsventil 

 

Kretstyp – dubbel krets 

P1 

(A)CV 

Programnumret och ventilationsfunktionen som används 

 
Flera larm är aktiva samtidigt. Larmet med högst prioritet visas först.  

Meddelandefönster Visar larm eller information. Bilden ovan visar enheten i standbyläge. (Visas när enheten är påslagen 
men inte ventilerar). Datum och tid visas när enheten ventilerar och det inte finns några aktiva larm. 

Informationsmeddelanden visas med blå text. Om enhetens inställning för varningston är På får du en 
varning om nya informationsmeddelanden med ett enkelt pip. 
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Menyfält 
Menyfältet tillhandahåller åtkomst till fyra huvudmenyer på Astral-enheten. 

 
Menyn Övervakn. 

Granska patientdata i realtid antingen i vågforms- eller övervakningsformat, inklusive tryck, flöde, läckage, 
tidalvolym, synkronisering och oximetri. 

 

Menyn Installation 

Konfigurera och granska ventilationsbehandling och enhetsinställningar. 

 

Menyn Larm 

Konfigurera och granska larm, inklusive larmvolym. 

 
Menyn Informationssammanfattning 

Granska behandlingsstatistik, använda timmar, händelser, påminnelser och enhetsinformation. 
 

 
 

Nedre fält 
Det nedre fältet ändras med enhetens funktion. 

Det kan visa knappar som stoppar eller startar ventilationen samt använder eller avbryter funktioner. 
Det kan också visa avläsningar i realtid. 

 

 

 
 

Huvudskärm 
Huvudskärmen visar övervakningsdata, ventilations- och enhetkontroller. Varje funktion kan öppnas via 
olika menyer och flikar. 
 

Tryckfält 
Tryckfältet visar behandlingsdata i realtid medan Astral-enheten ventilerar. 

Patienttrycket visas som ett stapeldiagram. Topptrycket vid inandning visas som ett numeriskt värde 

och vattenmärke. Spontan triggning och cykling anges av  och . 

Exemplet nedan visar tryckstapeln när en patient spontanandas. 
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 Beskrivning 

1 Värde för topptryck vid inandning (PIP) 

2 
 Markör för spontant cyklat andetag – anger patientcyklat andetag 

3 Markör för topptryck vid inandning 

4 Aktuellt tryck  

5 Inställning för positivt slutexpiratoriskt tryck (PEEP) 

6 
 Markör för triggat spontant andetag – anger patienttriggat andetag 

 

 
 

Kretsar och patientanslutningar 
Följande kretsar finns tillgängliga för användning med Astral-enheten. 

• Enkel krets med avsiktligt läckage (ger en läckagekompenserad uppskattning av patientflödet och 
utandad tidalvolym) 

• Enkel krets med utandningsventil  

• Dubbel krets (utandad gas återvänder till enheten för övervakning). (Endast Astral 150) 
Astral-enheten är kompatibel med följande invasiva och noninvasiva patientanslutningar: 

Invasiv 

• endotrakealtuber 

• trakeostomituber 
 

Noninvasiv 

• ventilförsedda och icke-ventilförsedda masker 

• munstycke 
 

 VARNING 

När en noninvasiv anslutning används kan mätningen av patientens utandade luft vara 
påverkad av läckage. 
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Patientkretsens tillbehör 
Följande patientkretstillbehör finns tillgängliga för användning med Astral-enheten. 

• Befuktare 

• Värme-/fuktväxlare (HME) 

• Antibakteriellt filter 
För information om hur du ansluter och använder patientkretsens tillbehör, se Ansluta patientkretsens 
tillbehör (se sida 45). 
 

Valfria tillbehör 

 VARNING 

Astral-enheten ska endast användas med tillbehör som rekommenderas av ResMed. Inkoppling 
av andra tillbehör kan leda till skador på patient eller enhet. 

 Astral-enheten är kompatibel med en mångfald tillbehör enligt följande: 

• Astral externt batteri 

• Astral likströmsadapter 

• Astral mobil väska 

• Astral SlimFit mobil väska 

• ResMed sjukhusrullvagn 

• ResMeds fjärrlarm (Remote Alarm II) 

• Pulsoximeter 

• Astral bordsstativ 

• Aerogen® nebulisator 
 

Strömförsörjning 
Förutom det interna batteriet och nätströmskällor, kan Astral-enheten få ström från följande källor: 

• ResMed externt batteri 

• Astral likströmsadapter. 
 

Astral mobil väska 
Den mobila väskan till Astral erbjuder extra skydd för Astral-enheten och gör det enkelt för patienter 
att transportera enheten under ventilationen. Väskan kan bäras i handen, som en ryggsäck eller fästas 
på en rullstol. 

Väskan rymmer Astral-enheten, valfri batterienhet och ett nätaggregat till Astral. 
 

Astral SlimFit mobil väska 
Astral SlimFit mobil väska är en tunn, lätt väska som tillåter en diskret och mobil användning av Astral-
enheten. Väskan kan bäras i handen, som en ryggsäck eller fästas på en rullstol. 

Väskan bär Astral-enheten, med en avtagbar påse (tillval) för förvaring av det externa batteriet eller 
nätaggregatet. 
 

ResMed sjukhusrullvagn 
ResMed sjukhusrullvagn är utformad för att bära och förflytta kompatibla ResMed-ventilatorer och -
tillbehör mellan behandlingsplatser på sjukhuset och begränsade vårdinrättningar. Se 
sjukhusrullvagnens användarguide för mer information. 
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Fjärralarm (Remote Alarm II) 
Fjärralarmet (Remote Alarm II) är självförsörjande via ett batteri och ansluts till Astral-enheten med en 
kabel. Vid behov kan ett ytterligare fjärralarm (Remote Alarm) kopplas till det första fjärralarmet 
(Remote Alarm). Detta gör att fjärralarmen (Remote Alarms) kan placeras på två olika ställen. 
Fjärralarmet (Remote Alarm II) kan också anslutas till ett larmhanteringssystem på ett sjukhus. För 
ytterligare information, se användarguiden för fjärralarmet (Remote Alarm II). 
 

Pulsoximeter 
När en pulsoximeter ansluts till Astral-enheten aktiveras SpO2- och pulsavläsningar i realtid som kan 
granskas från övervakningsmenyn. För närmare information, se Ansluta en pulsoximeter (se sida 51). 
 

Astral bordsstativ 
Astral bordstativ erbjuder en ergonomisk och bekväm lösning för placering av Astral-enheten på ett 
nattduksbord. Stativet håller fast Astral med en lutande vinkel för bekväm användning för både 
vårdaren och patienten. Stativet håller fast Astral-enheten samt dess externa nätaggregat. 
 

Aerogen® nebulisator 
Vid behov kan en nebulisator användas tillsammans med Astral-enheten. ResMed rekommenderar 
nebuliseringsprodukter från Aerogen®. För mer information, se Ansluta en nebulisator (se sida 49). 
 

 VARNING 

Astral-enheten ska endast användas med tillbehör som rekommenderas av ResMed. Inkoppling 
av andra tillbehör kan leda till skador på patient eller enhet. 

 
 

 VARNING 

När en noninvasiv anslutning används kan mätningen av patientens utandade luft vara 
påverkad av läckage. 
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Använda Astral-enheten 

 VARNING 

Säkerställ att området runt enheten är torrt och rent samt fritt från sängkläder, kläder eller 
andra föremål som kan blockera luftintaget. Om kylventilationshålen blockeras kan enheten bli 
överhettad. Om luftintaget blockeras kan patienten skadas. 
 

 

 FÖRSIKTIGHET 

• För att förhindra risken för skada på ventilatorn, säkra den alltid vid stället eller placera den 
på en plan, stabil yta. Vid rörliga situationer, säkerställ att Astral-enheten är innesluten i den 
mobila väskan. 

• Säkerställ att enheten skyddas mot vatten om den används utomhus. 
 

 
 

Ansluta till nätström 

Ansluta till nätströmmen: 
1. Anslut likströmskontakten från ResMeds tillhandahållna externa nätaggregat till baksidan på 

Astral-enheten. 
2. Anslut nätsladden till ResMeds nätaggregat. 
3. Anslut den andra änden av nätsladden till strömuttaget.  
För närmare information om drift av Astral-enheten, se Ström (se sida 54). 
 

Slå på enheten. 
För att slå på Astral-enheten trycker du bara på den gröna strömbrytaren På/Av på enhetens baksida. 
Enheten kommer att utföra en systemkontroll som visas på huvudskärmen. 

När systemkontrollen har slutförts visas patientens startskärm och det aktiva programmet. 
 

Astral-enheten är fabriksinställd med ett aktivt program.  

Om fler än ett program visas på patientens startskärm är det aktiva programmet markerat i orange. 
För närmare information, se Program (se sida 27). 
 

Obs! De inställningar som gjorts i det aktiva programmet kommer att användas när ventilationen startas. 
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Stänga av enheten 
Astral-enheten kan endast stängas av när ventilationen har stoppats. 

Borttagning av växelströmkällan stänger inte av enheten. Enheten får ström genom det interna 
batteriet. 

Avstängning av enheten måste utföras manuellt och måste utföras innan enheten lämnas frånkopplad 
från växelströmmen under en längre tidsperiod. Underlåtenhet att göra detta kan leda till förbrukning 
av batteriet och aktivering av larm. 

För att stänga av enheten trycker du på den gröna strömbrytaren På/Av på enhetens baksida och följer 
anvisningarna på skärmen. Säkerställ att enheten är helt avstängd genom att röra vid skärmen. 

Obs! Medan enheten förblir ansluten till extern strömförsörjning fortsätter det interna batteriet att laddas. 
 

Gå till klinisk funktion 

Det stängda hänglåset  betyder att enheten är inställd på patientfunktion. För att komma till kliniska 
funktioner, t.ex. Installations assistenten och programkonfigurationer, måste du gå till klinisk funktion. 

Klinisk funktion kan öppnas från vilken skärm som helst, oavsett om Astral-enheten ventilerar eller 
inte. 

Gå till klinisk funktion: 

1. Från patientens startskärm, tryck på och håll ned  i 3 sekunder, och släpp sedan.  
2. Välj: 

20 min-enheten återgår till patientfunktion efter 20 minuters inaktivitet, eller 

Obegränsad– enheten förblir olåst tills den stängs av eller låses manuellt. 

 

 FÖRSIKTIGHET 

Välj Obegränsad endast om enheten kommer att vara under oavbruten övervakning av 
kvalificerad, utbildad personal under ledning av en läkare. 
 

Hänglåset är olåst och skärmen Toppmenyinställningar visas. 
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Avsluta klinisk funktion: 

1. Tryck på . Skärmen Avsluta klinisk funktion visas. 
2. Tryck på Bekräfta. Hänglåset blir låst och patientens startskärm visas. 
Obs! Om du inte gör något val inom 7 sekunder återgår enheten till föregående skärm. 
 

Använda Inställningsassistenten 
För att snabbt ställa in Astral-enheten och starta ventilationen, använd Inställningsassistenten. 

Inställningsassistenten vägleder dig genom proceduren för att ställa in enheten för användning med 
en ny patient.  Inställningsassistenten uppmanar dig att montera komponenter och automatiserar 
testningen av kretsen. Se Montera patientkretsar för detaljerade anvisningar om hur du monterar 
patientkretsar och andra komponenter och tillbehör. (se sida 36) 

Inställningsassistenten kan endast öppnas när Astral-enheten är inställd på Klinisk funktion. 

Obs! Om du använder Installationsassistentenstallationsassist kommer det aktiva programmets aktuella 
inställningar att rensas. 
 

Använda Inställningsassistenten:  
1. Gå till Klinisk funktion. 

2. Från huvudmenyn, tryck på Installation . Menyn Installation visas. 
3. Välj Inställningsassistent och tryck på Starta. 

 
4.  Ett varningsmeddelande kommer att visas. Välj Fortsätt. 
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5. Välj patienttypen. Detta kommer automatiskt att leda till konfiguration av standardlarm- och 
inställningsområden. 

 
6. Skärmen Välj kretstyp visas. Välj kretstyp som ska anslutas till enheten.  

 
7. Skärmen Kretsinlärning visas. Tryck på Starta. 

 
8. Följ uppmaningarna för att ansluta och testa kretsen. För detaljerade anvisningar om hur du 

ansluter kretsen, se Montera patientkretsar (se sida 36). 
När krets inlärningen är klar uppmanas du att välja önskad typ av patientanslutning. Valet av 
patientanslutningstyp används för att fastställa om frånkopplingslarmet kan stängas av och även 
för att ange ett förslag till inställning för frånkopplingslarmet. 

 
Obs! Om det rör sig om en enkel krets med läckage och Mask väljs som patientanslutning visas skärmen 
Välj masktyp. 
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9. Välj önskad ventilationsfunktion. 

 
Standardinställningarna för funktionen visas. 

 
10. Granska och justera inställningarna och larmen vid behov. 

För närmare information om justering av inställningsparametrar och larminställningar, se Justera 
patientinställningar (se sida 31) och Justera larminställningar (se sida 101). 

11. Tryck på  för att starta ventilationen. 
 

Utökad åtkomstfunktion 
Astral-enheten erbjuder en utökad åtkomstfunktion (läget ”Stora knappar”) för att underlätta 
användning och åtkomst för att starta och stoppa ventilation samt tysta larmet. 

Funktionen ”Stora knappar” kan slås på och stängas av efter behov vid Klinisk funktion eller 
Patientfunktion. 
 

Aktivera läget ”Stora knappar”: 

1. Från huvudmenyn, tryck på Installation . Menyn Installation visas. 
2. Välj fliken  Patientåtkomst på menyn Enhetskonfig.. 
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3. Flytta skjutreglaget Stora knappar till På. 

 
Funktionen Stora knappar är nu aktiv. 

 
När den här funktionen är aktiv kan du växla mellan läget ”Stora knappar” och standardläget. Välj helt 
enkelt knappen Hem i det nedre fältets vänstra hörn. 

Knapparna på skärmen återgår till sin standardstorlek och ikonen Hem ersätts av ikonen Stora knappar 

. 

Om du vill gå tillbaka till läget Stora knappar väljer du helt enkelt ikonen Stora knappar i det nedre 
fältet. 

 
Obs! När funktionen Stora knappar är aktiv återgår skärmen till läget Stora knappar när skärmen har låsts (efter 
två minuter utan aktivitet). 
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Starta och stoppa ventilationen 

 VARNING 

Säkerställ alltid att värdena för ventilationsbehandling och larminställningar är lämpliga innan 
behandlingen påbörjas. 
 
 

Obs! Om enheten används för första gången rekommenderar ResMed att en funktionstest utförs innan 
ventilationen startas. Se Använda Astral-enheten för första gången (se sida 59). 
 

Starta ventilation: 
1. Tryck på den gröna På/Av-knappen på enhetens baksida (om strömmen inte redan är på). 

2. Tryck på . Ventilation startas.  
3. Tillsätt syrgas vid behov. 
 

Stoppa ventilation: 

Ventilationen kan stoppas när som helst och från alla skärmar. 

1. Om syrgasen är ansluten, stäng av den. 

2. Tryck på och håll ned . 

3. Släpp  på uppmaning. 

4. Tryck på Bekräfta. Ventilationen stoppas. 
 

Låsa och låsa upp pekskärmen 
Pekskärmen kan låsas upp när som helst vid både patientfunktion och klinisk funktion. 

För att manuellt låsa pekskärmen från informationsfältet, tryck på . När pekskärmen är låst är 
knappen markerad i orange. 

Låsa upp pekskärmen 

Vidrör skärmen var som helst och följ uppmaningarna på skärmen. 
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Navigera på menyerna 
Astral-enheten har fyra menyer som är åtkomliga via menyfältet. Varje meny är sedan uppdelad i olika 
undermenyer. 
 

Detta kapitel fokuserar på vilka menyer som finns och deras struktur. För information om justering och 
konfiguration av funktioner, se Använda Astral-enheten (se sida 18). 

 Övervakn. 
Vågformer  

Övervakn.  

Trender  

 Installation 

Program*  

Inställningsassistent*  

Krets  

Inställningar Toppmenyinställningar 
Manuellt andetag 
Suckandetag 

Dataöverföring Överför data 

Enhetskonfig. Enhet 
Datum/tid 
Enheter 
Patientåtkomst 

 Larm 

Larmen 1 & 2 Tidalvolym (Vt) 
Minutventilation (Mv) 
Andningsfrekvens  
Tryck 
Lågt PEEP 
Ventilationsstopp 
Läckage 
Icke-ventilförsedd mask (NV-mask) 

 Larm 3 FiO2 
SpO2 
Puls 

 Apnérespons Apnérespons 
Apnédetektion 

 Larmvolym Larmnivå 
Minsta larmvolym 
Larmtest 

 Frånkopplingslarm Frånkopplingslarm 

 Information 
Händelser Larm 

Inställningar 
System 
Radera 

Enhet Information 
Batteri 

* Endast tillgänglig vid Klinisk funktion. 
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Menyn Övervakn.  
Menyn Övervakn. låter dig granska ventilationsdata i realtid och består av tre undermenyer: 

• Vågformer 

• Övervakning 

• Trender 
 

 
 

Menyn Installation  
Installationsmenyn visar sex olika undermenyer: 

• Program – används för att konfigurera behandlingsprogram. 

• Installationsassistent – vägleder dig genom enhetinstallationen. 

• Krets – används för att ställa in kretsen. 

• Inställningar – används för att ändra ventilationsfunktionen och relaterade inställningar. 

• Dataöverföring – används för att överföra data mellan enheten och en persondator via ett USB-
minne. 

• Enhetskonfig. – används för att ändra enhetens konfiguration. 
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Menyn Larm  
Visar menyn Larm för att granska/uppdatera individuella triggertrösklar för varje larm. Realtidsvärden 
visas mellan de övre och nedre trösklarna. Vilka alternativ som är tillgängliga för justering beror på 
kretskonfigurationen.  

 
 

Informationsmeny  
Menyn Information består av tre undermenyer: 

• Händelser – all loggad händelseaktivitet som har ägt rum visas. En uppdelning av specifika larm, 
inställningar eller systemhändelser kan också granskas. 

• Enhet – information om den faktiska enheten visas, t.ex. modell- och serienummer, 
programversioner, det interna batteriets laddning samt antal timmar sedan senaste service och 
antal timmar som enheten har använts. 

• Batteri – information om de interna och externa batteriernas laddningsstatus när de är anslutna, 
inklusive den sammantagna totala batteriladdningen. 
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Program 

 VARNING 

Säkerheten och effektiviteten för ventilationsbehandlingen och larminställningarna ska 
kontrolleras för varje aktiverat program. 
 

Arbeta med program 
Astral-enheten är fabriksinställd med ett aktivt program. Ytterligare program kan aktiveras. Astral 100 
tillhandahåller maximalt två program. Astral 150 tillhandahåller maximalt fyra program. 

Programmen medger en annan krets-, ventilations- och larminställning. Programmen tillhandahåller 
bekväm patientåtkomst till olika enhetskonfigurationer för att passa deras behov, t.ex. sömn, 
användning dagtid och motion eller fysioterapi. Så snart de har konfigurerats kan aktiverade program 
väljas från patientens startskärm. 

När du konfigurerar varje nytt program ska du ansluta lämplig krets och utföra en Kretsinlärning. 

Aktivera/avaktivera ytterligare program: 
1. Gå till Klinisk funktion. 
2. Gå till huvudmenyn Installation och välj Program. 
3. Aktivera ytterligare program genom att trycka på skjutreglaget.  

Obs! Det aktuellt aktiva programmet markeras i orange och kan inte avaktiveras.  

På skärmen nedan är P1: (A)CV det program som för närvarande är aktivt. P2 har aktiverats och 
visar fabriksinställd funktion. 

 
4. Välj P2: (A)CV. P2 blir det aktiva programmet. 
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5. Välj och starta Inställningsassistenten. Se Använda Inställningsassistenten (se sida 20). 
Så snart Inställningsassistenten är klar kommer P2 att konfigureras till de inställningar som du valt 
och enheten är nu klar att starta ventilationen. I exemplet nedan har P2 ändrats från (A)CV-
funktion till P(A)CV. 

 
Obs! Varje program behåller sin egen kretskonfiguration. Vid växling mellan program måste du se till att du 
använder korrekt krets som "lärts in" för detta program. 
 

Ställa in ett nytt program 
Justeringar av programinställningarna kan endast göras på det aktuellt aktiva programmet. För att göra 
ändringar på andra program måste du först aktivera det aktuella programmet. 

Justeringar av patientinställningar kan göras medan enheten ventilerar eller är i Standbyläget. 

 VARNING 

Granska och justera alltid larminställningarna när du ställer in ett nytt program. För 
information, se Justera larminställningar (se sida 101). 

Justera ventilationsfunktionen i det aktuella aktiva programmet: 
1. Öppna Klinisk funktion. Skärmen Toppmenyinställningar visas automatiskt. 
2. De(n) aktuella aktiva ventilationsfunktionen och -inställningarna visas. 
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3. Tryck på knappen Ventilationsfunktion. Skärmen Välj ventilationsfunktion visas och den aktiva 
ventilationsfunktionen markeras i orange. Välj önskad ventilationsfunktion.  

 
4. Du kommer tillbaka till skärmen Toppmenyinställningar. Alla ändringar du har utfört visas med 

orangea konturer, vilket anger en väntande status tills du trycker på Använd. Om 
funktionsändringen upphävs kommer du tillbaka till den primära inställningssidan för den aktuella 
aktiva funktionen. Alla ändringar kommer att ignoreras. 

 
5. Så snart inställningarna har tillämpats uppdateras programmet med det nya funktionsvalet. Utför 

kretsinlärning. 
6. För information om hur du ändrar patientinställningarna i denna funktion, se Justera 

patientinställningar (se sida 31). 

 
Obs! Om funktionsändringen upphävs kommer du tillbaka till den primära inställningssidan för den 
aktuella aktiva funktionen. Alla ändringar kommer att ignoreras.  
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Justera patientinställningar 

Justera patientinställningarna i det aktuella aktiva programmet: 
1. Gå till Klinisk funktion. 

Skärmen Toppmenyinställningar kommer att visas. 

 
2. Välj den inställning som du vill justera. Den valda inställningen markeras i orange och pilar för att 

rulla uppåt och nedåt visas. 

 
3. Öka eller minska den valda inställningen enligt önskemål. 
4. Om justeringar av andra valda inställningar krävs, markera de önskade inställningarna och upprepa 

denna procedur. Alla inställningar som har justerats visas med en orange kontur. 
5. Om inga ytterligare justeringar krävs, välj Använd. 
Granska och justera larminställningarna vid behov. För mer information, se Justera larminställningar 
(se sida 101). 

Obs!  

• Knappen Använd avaktiveras om en eller flera inställningar inte kan tillämpas. Se Inbördes 
beroende för kontroller (se sida 81). Ett meddelande visas som anger orsaken. 

• Om funktionsändringen upphävs kommer du tillbaka till den primära inställningssidan för den 
aktuella aktiva funktionen. Alla ändringar kommer att ignoreras. 
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Övervaka ventilationen 
Under ventilationen övervakas ventilationsparametrarna kontinuerligt och visas i realtid. Värdena visas 
enligt följande: 

• Numeriska värden på övervakningsskärmen och en sammanfattning av kritiska värden i det nedre 
fältet. 

• Grafiskt på vågformsskärmen, trendskärmen och i tryckfältet. 
 

Övervakningsskärm 

Skärmen Övervakning visar alla uppmätta parametrar i numeriskt format. 

 
För närmare information om tillgängliga övervakningsparametrar, se Sammanfattningstabellen över 
ventilationsparametrar (se sida 160). 
 

Vågformer  

Skärmen Vågformer visar de sista 15 sekunderna av patientens luftvägstryck och -flöde i ett diagram. 
Diagrammet uppdateras i realtid. 

 
 

 Beskrivning 

1  Markör för spontant triggat andetag – anger patienttriggat andetag. 

2 Vit vertikal markör – anger den aktuella positionen och förflyttas från vänster till höger. 
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Övervakningsparametrar som visas kontinuerligt 

Under ventilation visar det nedre fältet aktuella värden för VT, MV, Andn.frekv, Ti, % spont trig och 
Läckage. För en utförlig beskrivning av det nedre fältet, se Lär känna din Astral-enhet (se sida 11). 

Under ventilation visar tryckfältet luftvägstryck i realtid, PEEP och PIP. För en utförlig beskrivning av 
tryckfältet, se Lär känna din Astral-enhet (se sida 11). 

Både det nedre fältet och tryckfältet förblir synliga från andra skärmar. Detta gör att kritiska 
ventilationsparametrar kan övervakas kontinuerligt medan andra åtgärder utförs på Astral-enheten. 

Obs! Ventilationsvärdena i det nedre fältet kommer att döljas när en åtgärdsbegäran visas. Exempelvis 
Använd/Avbryt. 
 

Trendskärmen 

Trendskärmen visar värdena för 5:e och 95:e percentilen samt medianvärdet för de senaste 30 
dagarna för var och en av följande parametrar: 

• Läckage 

• Minutventilation 

• Topptryck vid inandning 

• Tidalvolym 

• Andningsfrekvens 

• Inandningstid 

• SpO2 

• Pulsfrekv 

• FiO2 

• Alveolär ventilation. 
 

 
 

Informationen visas i form av stapeldiagram med två grafer per skärm. 

Använd upp- och nedpilarna för att bläddra genom graferna. 
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Enhetsinställningar 
Alla enhetskonfigurationsinställningarna sparas oberoende av patientprogram. De konfigurerbara 
inställningarna beskrivs i följande tabell. 

 Enhetsinställning Kan 
justeras 
av 
patienten 

Beskrivning 

Alternativ för 
inandningsfasens 
längd 

 Fastställer hur inandningsfasen för volymstyrda andetag ställs in. 

Kan ställas in antingen på alternativet Ti eller på alternativet PIF.  

Standard: Ti-alternativ 

Varningston J Ställer in varningstoner på På eller Av. 

Standard: På 

Obs! När detta är ‘På’ får du en varning om att ny information visas med ett enstaka pip. 

Minsta larmvolym N Medger att en minsta volymnivå ställs in för enheten. Varje inställning som understiger 
inställt minimum blir synlig, men gråtonad (och går därför inte att välja). 

Standard: 3 

Larmvolym J Ställer in volymnivån på larmsystemet. 

Inställningar från 1, 2, 3, 4 eller 5. 

Standard: 3 

Automatisk 
avstängning 

J Stänger automatiskt av enheten efter 15 minuters inaktivitet. 

Villkor: Enheten står i standbyfunktion för ventilation (ventilerar inte), drivs av internt batteri 
eller externt batteri 

Standard: På 

Skärmens 
ljusstyrka 

J Ställer in skärmens ljusstyrka från Auto med ett urval av fem olika ljusstyrkenivåer. 

Standard: Auto 

Tidsgräns för 
bakgrundsbelysning 

J Låter skärmens bakgrundsbelysning stängas av (bli svart) om skärmen inte har vidrörts på 
två minuter eller längre och det inte finns några aktiva larm. 

Inställningen ”Av” betyder att skärmens bakgrundsbelysning är på permanent. 

Standard: På 

Rotera display J Vänder displayens aktuella inriktning. 

Enhetens vent-LED J Ställer in status för ventilationens aktiva lysdiod på På eller Av under ventilationen. 

Standard: På 

Datum J Möjliggör inställning av dag, månad och år för det aktuella datumet. 

Tid J Möjliggör inställning av timmar och minuter för den aktuella tidpunkten. 

Språk J Ställer in enhetens aktuella språk från en lista över tillgängliga språk. 

Tryckenhet  Specificerar visade enheter för alla tryckdata och -inställningar som cmH2O, mBar eller hPa. 

Standard: cmH2O 

Obs! Referensenheten för alla precisions- och övervakningskrav är hPa. Omräkningsfaktorn 
mellan enheterna i enlighet med industripraxis är ett. 

 



 Kretsalternativ 
 

 Svenska 35 
 

 

Justera enhetsinställningar 
Gå till justerbara enhetsinställningar från menyn Installation och välj Enhetskonfig. 

 
De aktuella aktiva valen är markerade i orange. 

För att ändra inställningarna, välj helt enkelt ett annat tillgängligt alternativ. Den ändrade inställningen 
markeras i orange. 

Obs! I läget patientfunktion är endast inställningarna som kan justeras av patienten aktiverade. 
 

 
 

Kretsalternativ 
Astral-enheten stödjer ett urval olika kretsar (enheten och tillbehören hopmonterade), som passar för 
den enskilda patientens behov. Enheten använder sig av inbördes utbytbara kretsadaptrar. 

Följande tabell kan underlätta valet av lämpliga kretsar och inställningar för olika typer av patienter 

Tidalvolymområde Rekommenderad inställning för 
patienttypen 

Lämpliga kretsdiametrar 

50 ml till 300 ml Barn 10 mm, 15 mm eller 22 mm 

> 100 ml Vuxen 15 mm eller 22 mm 
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Montera patientkretsar 

 VARNING 

• Använd en dubbel krets för direkt mätning av utandade volymer. I denna konfiguration 
returneras den utandade volymen till ventilatorn för oberoende mätning. (Endast Astral 150) 

• Astral-enheten stödjer inte övervakning av utandade volymer när den används med en 
enkel krets med utandningsventil. 

• Patientkretsen ska anordnas så att rörelserna inte begränsas och så att slangen inte medför 
någon strypningsrisk. 

• Använd endast kretskomponenter som uppfyller relevanta säkerhetsstandarder, inklusive 
ISO 5356-1 och ISO 5367. 

 

 FÖRSIKTIGHET 

Vid användning på barn, säkerställ att patientens kretstyp passar och är lämplig för användning 
på ett barn. Använd patienttypen Barn för patienter som väger mindre än 23 kg och som 
normalt kräver mindre än 300 ml tidalvolym. 

 
 

Det finns tre kretsadaptrar: 

 
 Adapter  

 
För användning med 

1 Enkel med 
läckage 

 

Enkel krets med avsiktligt läckage  

2 Enkel krets  

 

Enkel krets med utandningsventil (kretsintegrerad utandningsventil) 

3 Dubbel krets  
(Endast Astral 
150)  

Dubbel krets (adapterintegrerad utandningsventil) ELLER enkel krets med avsiktligt 
läckage 

En kretsinlärning ska utföras efter varje ändring av kretsen. Astral kommer att tillhandahålla korrekt behandling så länge 
kretsinlärningen har godkänts. Se Kretsinlärning (se sida 42) för närmare information. 
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Ansluta kretsadaptern 
Innan patientkretsen ansluts måste den adapter som är specifik för den nödvändiga kretstypen 
monteras. 

Montera adaptern: 
1. Vänd på enheten och placera den på en mjuk yta (för att skydda LCD-skärmen). 
2. Tryck på och håll ned utmatningsknappen. Dra ut höljet mot dig. 
3. Lyft adaptern ut ur uttaget. 
4. Sätt in en ny adapter och se till att den sitter stadigt i uttaget. 
5. Placera höljet över utrymmet och se till att glidskenorna på enheten är inriktade efter höljet. Skjut 

tillbaka höljet på plats tills ett klick hörs från spärren. 
 

    

 

   
 

 
 

Ansluta en enkel krets med avsiktligt läckage 
Ett avsiktligt läckage kan tillhandahållas i slangen med ResMed läckageventil eller via en integrerad 
maskventil. 

När en krets med avsiktligt läckage används förbättras uppskattningen av patientens andningsflöde 
med ResMeds funktion för automatisk läckagehantering Vsync. Vsync-tekniken låter enheten 
uppskatta patientens andningsflöde och tidalvolym vid förekomst av oavsiktligt läckage. 

 VARNING 

• Vid låga tryck kan flödet genom maskventilerna vara otillräckligt för att driva bort alla 
utandade gaser och en viss återinandning kan uppstå när en enkel krets med avsiktligt 
läckage används. . 

• Kontrollera att ventilationshålen på masken eller vid ResMed läckageventil inte är 
blockerade. Kontrollera att området runt ventilationshålen är fritt från sängkläder, kläder 
eller andra föremål, och att ventilationshålen inte är riktade mot patienten. 

Ansluta en enkel krets med avsiktligt läckage: 

1. Kontrollera att enheten är ansluten till adaptern för enkelslang med läckage. Byt annars ut 
adaptern. 

Obs! Astral 150 kan också användas med enkel krets med avsiktligt läckage med hjälp av en 
adapter för dubbelslang.  
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2. Anslut inandningsslangen till inandningsporten. 
3. Sätt fast alla nödvändiga kretstillbehör (t.ex. befuktare eller filter). 
4. Välj kretstypen och utför kretsinlärning. 
5. Om du använder en icke-ventilförsedd mask eller trakeostomianslutning, fäst en ResMed 

läckageventil vid luftslangens fria ände och säkerställ att läckageventilen är så nära patienten som 
möjligt. 

6. Sätt fast patientanslutningen (t.ex. en mask) vid läckageventilen eller luftslangens fria ände, enligt 
vad som är lämpligt, och justera masktypinställningen på Astral-enheten. 

Obs! Om ResMed läckageventil används ska läckageventil väljas som inställning för masktyp. 

 
 

Ansluta en enkel krets för invasivt bruk 

 FÖRSIKTIGHET 

Anslut alltid Resmed läckageventil i andningskretsen med pilen och symbolen pekande i 
luftflödets riktning från Astral-enheten mot patienten. 
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Vid invasiv ventilation krävs befuktning av den inandade gasen för att förhindra lungskada, eftersom 
patientens övre luftvägssystem förbipasseras av en konstgjord luftvägsenhet (t.ex. en endotrakealtub 
eller trakeostomitub). 
 

Ansluta en enkel krets med utandningsventil 
I en enkel krets med utandningsventil övervakas lufttrycket vid patientänden med den proximala 
trycksensorslangen. 

 
 

För att möjliggöra en snabb och exakt anslutning, använd Astrals enkla krets med snabbkoppling. 
Detta specialtillbehör med sin integrerade proximala trycksensor och exspiratoriska ventilkontrollslang 
är utformad speciellt för användning med Astral-ventilatorer. 
 

Ansluta en Astral enkel krets med snabbkoppling och utandningsventil: 
1. Kontrollera att enheten är utrustad med adaptern för enkelslang (byt annars ut adaptern). 
2. Koppla luftslangen till enhetens inandningsport. 
3. Anslut Astral snabbkopplingskrets till adaptern för enkelslang på apparaten (se nedanstående 

diagram). 
4. Sätt fast alla nödvändiga kretstillbehör (t.ex. befuktare eller filter). 
5. Välj kretstypen och utför kretsinlärning. 
6. Koppla en patientanslutning (t.ex. en mask) till anslutningen på den pneumatiska ventilen. 
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Ansluta en enkel ventilförsedd krets av standardtyp till Astral: 

1. Anslut den proximala tryckslangen till den övre anslutningen på Astral-enhetens adapter för 
enkelslang. 

2. Anslut PEEP-kontrollslangen till den nedre anslutningen på Astral-enhetens adapter för enkelslang. 
3. Anslut luftslangen till enhetens inandningsport. 
4. Sätt fast alla nödvändiga kretstillbehör (t.ex. befuktare eller filter). 
5. Välj kretstypen och utför kretsinlärning. 
6. Koppla en patientanslutning (t.ex. en mask) till anslutningen på den pneumatiska ventilen. 

 
 

Ansluta en dubbel krets (endast Astral 150) 
En flödessensor i Astral-enheten mäter utandad luft som flödar genom den utandningsventil som är 
integrerad i adaptern för dubbel krets (Detta arrangemang gör det möjligt att exakt mäta och övervaka 
patientens utandade tidalvolym.) 
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Ansluta en dubbel krets: 
1. Säkerställ att enheten är utrustad med adaptern för dubbelslang (byt annars ut adaptern). 
2. Anslut ändarna på luftslangen till inandnings- och adapterportarna på enheten. 
3. Sätt fast alla nödvändiga kretstillbehör (t.ex. befuktare eller filter). 
4. Välj kretstypen och utför kretsinlärning. 
5. Koppla en patientanslutning (t.ex. mask) till luftslangens ände. 
 

 
 

Ändra kretsvalet 

Ändra kretsvalet på Astral-enheten: 
1. Från huvudmenyn Installation, välj Krets. 

2. Välj Ändra kretstyp. (Den aktuella kretstypen kommer att visas orangefärgad.) 

 
3. Välj den krets du vill ändra till, som nu markeras i orange. Du tas nu till skärmen Kretsinlärning. 

4. Tryck på Starta för att utföra kretsinlärningen och följ uppmaningarna på skärmen. 

 
 



Kretsalternativ 
 

42 
 

Kretsinlärning 
För att kunna stödja en mångfald kretskonfigurationer och tillbehör tillhandahåller Astral-enheten en 
kretsinlärningsfunktion för att fastställa kretsens impedans och eftergivlighetsegenskaper. Som en del 
av kretsinlärningsfunktionen utför Astral-enheten ett självtest där syrgascellens sensor och sensorn 
för utandningsflöde kontrolleras och kalibreras. 

 FÖRSIKTIGHET 

För att säkerställa optimal och exakt funktion rekommenderar vi att kretsinlärningsfunktionen 
utförs vid varje kretsbyte och med regelbundna intervall minst en gång per månad. 

Anslut inte patientanslutningar innan kretsinlärning har utförts. Patientanslutningar omfattar alla 
komponenter som placeras efter den enkla kretsens utandningsventil eller utandningsport eller den 
dubbla kretsens ”Y”-del (t.ex. fukt- och värmeväxlare (HMEF), katetermontering, mask, 
trakeostomitub). 
 

Följande tabell kan underlätta valet av lämpliga kretsar och inställningar för olika typer av patienter 

Tidalvolymområde Rekommenderad inställning för 
patienttypen 

Lämpliga kretsdiametrar 

50 ml till 300 ml Barn 10 mm, 15 mm eller 22 mm 

> 100 ml Vuxen 15 mm eller 22 mm 

 
 

Utföra kretsinlärning: 

1. Från huvudmenyn Installation, välj undermenyn Krets. 

2. Tryck på Starta och följ uppmaningarna på skärmen. 

 
Anvisningarna kommer att guida dig genom ett antal steg inklusive: 

• Medan patientanslutningen är bortkopplad från patientens anslutningsport karakteriserar Astral-
enheten inandningsvägens impedans. 

• Medan patientanslutningsporten är förseglad karakteriserar Astral-enheten kretsens totala 
eftergivlighet, och sedan utandningsvägens impedans. 

En skärm med testresultat visas om några tester misslyckas, annars har kretsinlärningsfunktionen 
avslutats framgångsrikt och du kommer tillbaka till sidan Toppmenyinställningar. 
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Fel vid kretsinlärning 
Följande ikoner används för att rapportera resultaten av Kretsinlärning. 

Ikon  Beskrivning 

 Ok Kretsinlärning har godtagits 

 Försiktighet! Kretsresistansen är hög. Enheten använder de inlärda kretsegenskaperna. Kontroll- och 
övervakningsprecisionen uppfylls eventuellt inte. Säkerställ att ventilationen och larmen fungerar 
effektivt innan du går vidare. 

 Varning! Kretsinlärning har misslyckats. Standardkretsegenskaper används. 

Kontrollens och övervakningens precision försämras. Säkerställ att ventilationen och larmen fungerar 
effektivt innan du går vidare. 

Se noga till att motståndet i ventilatorns andningskrets är lämpligt för patientens storlek. Om 
ventilationen av någon anledning skulle upphöra måste patienten övervinna detta motstånd för att 
kunna andas. 

International Standards Organisation (ISO) har bedömt att patienter som ventileras med tidalvolymer 
över 300 ml bör använda andningskretsar med ett motstånd på högst 6 cmH2O tryckfall vid en 
flödeshastighet på 30 l/min. 

Astral-enhetens kretsinlärning använder en tröskel för godkänt/ej godkänt på 6 cmH2O vid 30  L/min i 
intervallet för vuxna och 6 cmH2O vid 15 l/min i intervallet för barn. 
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Följ nedanstående steg för att avhjälpa problemet med Kretsinlärning, beroende på vilket resultat som 
visas på skärmen med testresultat. 

Obs! Det är acceptabelt att använda en krets som ger ett meddelande om försiktighet eftersom Astral-enheten 
kompenserar för kretsens motstånd och eftergivlighet. 
 

Typ av fel vid 
Kretsinlärning 

Åtgärd 

Kretsinlärning 1. Inspektera kretsen och de proximala slangarna avseende frånkoppling eller kraftigt 
läckage. 

2. Kontrollera att kretsen är korrekt ansluten och matchar den valda kretstypen. 
3. Kontrollera att rätt kretsadapter är installerad för den valda kretstypen. 
4. Kontrollera att modulen, det blå membranet och sensorn är intryckta hela vägen och 

i nivå med höljet. 
5. Välj patienttypen Barn. Det gör att kretsar med högre motstånd godkänns. (Räfflade 

kretsar på 10 mm och 15 mm godkänns inte i testet Kretsinlärning om patienttypen 
Vuxen är vald.) 

6. Håll kretsen rak för att minska motståndet. 
7. Säkerställ att ventilationen och larmen fungerar effektivt innan du fortsätter. 

Enhetstest 1. Inspektera luftintaget avseende främmande föremål. 
2. Inspektera luftfiltret och byt ut det vid behov. Se Rengöring och underhåll (se sida 126) 

för närmare anvisningar. 
3. Avlägsna utandningsmodulen och inspektera modulen och tätningen avseende eventuell 

kontamination. 
4. Montera tillbaka modulen, genom att försiktigt trycka den nedåt tills den sitter säkert på 

plats. 
5. Upprepa testet Kretsinlärning. Om testet fortfarande underkänns ska du returnera 

enheten för service utförd av ett auktoriserat ResMed servicecenter. 

Syrgassensor Om skärmen med testresultat visar: 

Syrgassensor saknas 
1. Kontrollera att syrgassensorn sitter ordentligt fast. 
2. Om enheten levererades utan syrgassensor ska du bortse från detta meddelande och 

fortsätta med behandlingen. 

Fel på syrgassensor 
1. Byt om möjligt ut syrgassensorn enligt beskrivningen i Byta ut syrgassensorn. 
2. Upprepa testet Kretsinlärning. Om testet fortfarande underkänns ska du returnera 

enheten för service utförd av ett auktoriserat ResMed servicecenter. 
 

Sensor för utandningsflöde 1. Avlägsna adaptern, tätningen och sensorn för utandningsflöde. 
2. Inspektera modulen, tätningen och flödessensorn avseende eventuella kontaminationer. 
3. Montera tillbaka modulen och flödessensorn, genom att försiktigt trycka den nedåt tills 

den sitter säkert på plats. 
4. Byt om möjligt ut sensorn för utandningsflöde enligt beskrivningen i Byta ut sensorn för 

utandningsflöde (se sida 126). 
5. Upprepa testet Kretsinlärning. Om testet fortfarande underkänns ska du returnera 

enheten för service utförd av ett auktoriserat ResMed servicecenter. 
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Tillbehör 
För en fullständig lista över tillbehör hänvisas till guiden för ventilationstillbehör (Ventilation 
Accessories) på www.resmed.com, sidan Products under Service and Support. Var god kontakta din 
ResMed-representant om du inte har tillgång till Internet. 
 

Ansluta patientens kretstillbehör 

 VARNING 

• Tillägg och avlägsnande av kretskomponenter kan negativt påverka ventilationens prestanda. 
ResMed rekommenderar att kretsinlärning utförs varje gång ett tillbehör eller en komponent har 
lagts till i eller avlägsnats från patientkretsen. Om kretskonfigurationen ändras måste 
frånkopplingslarmet kontrolleras för att säkerställa att det fungerar korrekt. 

• Använd inte elektriskt ledande eller antistatiska luftslangar. 
 
 

Ansluta en befuktare 
En befuktare eller värme-/fuktväxlare rekommenderas för användning med Astral-enheten. 

 VARNING 

• Vid invasiv ventilation krävs befuktning av den inandade gasen för att förhindra lungskada, 
eftersom patientens övre luftvägssystem förbipasseras av en konstgjord luftvägsenhet (t.ex. 
en endotrakealtub eller trakeostomitub). 

• Placera alltid befuktaren på en plan yta under enhetens och patientens nivå för att förhindra 
att masken och luftslangen fylls med vatten. 

• Använd endast befuktare som uppfyller relevanta säkerhetsstandarder, inklusive ISO 8185, 
och ställ in befuktaren enligt tillverkarens anvisningar. 

• Övervaka luftslangen för vattenkondensation och/eller spill från befuktaren. Använd 
lämpliga försiktighetsåtgärder för att förhindra vatten i kretsen som överför till patienten 
(t.ex. ett vattenlås). 

För noninvasiv ventilation, hos patienter som upplever torrhet i näsan, halsen eller munnen, kommer 
befuktning av den inandade gasen att förhindra efterföljande irritation och obehag. 

 FÖRSIKTIGHET 

Se till att vattenbehållaren är tom och ordentligt torr innan befuktaren transporteras. 



Tillbehör 
 

46 
 

Ansluta en befuktare till en patientkrets: 
1. Koppla en ände/del av luftslangen till enhetens inandningsport. 
2. Koppla luftslangens andra ände till befuktarens ingångsport. 
3. Anslut patientkretsen till befuktarens utgångsport. 
Bilden nedan visar korrekt användning av en befuktare i kombination med en dubbel krets. 

 
 

Vid användning av uppvärmd befuktning med en dubbel krets, kan kondensation bildas i sensorn för 
utandningsflöde om luften kyls till under dess daggpunkt. Kondensation kan även bildas i 
patientkretsen och bildas mest sannolikt vid höga befuktningsinställningar och låga 
omgivningstemperaturer. 

Bildning av kondensation i sensorn för utandningsflöde kan orsaka förlust av mätning av 
utandningsflöde och komprometterad behandling (dvs. auto-triggning, ökad PEEP och aktivering av 
läckagelarm.) 

Undvik kondensation vid sensorn för utandningsflöde genom att alltid följa anvisningarna från 
befuktarens tillverkare om hur man förhindrar kondensation och regelbundet kontrollerar 
patientkretsen för kondensation. 

För att säkerställa korrekt behandling bör Astrals kretsinlärningsfunktion utföras. 

Ansluta en värme-/fuktväxlare (HME) 
Värme-/fuktväxlare är passiva befuktningssystem som håller kvar värme och fukt från patientens 
utandade gaser via ett internt membran. En värme-/fuktväxlare bör inte användas med aktiv 
befuktning. En värme-/fuktväxlare kan användas med Astral-enheten med en dubbel krets eller enkel 
krets med integrerad ventil. 

 VARNING 

Använd endast värme-/fuktväxlare som uppfyller relevanta säkerhetsstandarder, inklusive 
ISO 9360-1 och ISO 9360-2. 
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Placera värme-/fuktväxlaren mellan kretsens patientände och patientanslutningen. 

 
Anslut inte patientanslutningar innan kretsinlärning har utförts. Patientanslutningar omfattar alla 
komponenter som placeras efter den enkla kretsens utandningsventil eller utandningsport eller den 
dubbla kretsens ”Y”-del (t.ex. fukt- och värmeväxlare (HMEF), katetermontering, mask, 
trakeostomitub). 
 

Sätta fast ett antibakteriellt filter 

 VARNING 

• Kontrollera regelbundet det antibakteriella filtret och utandningsventilen avseende tecken 
på fukt eller andra föroreningar, speciellt under nebulisering eller befuktning. Underlåtelse 
att göra detta kan leda till ökat motstånd i andningssystemet och/eller felaktigheter i 
mätningen av utandad gas. 

• Använd endast antibakteriella filter som uppfyller relevanta säkerhetsstandarder, inklusive 
ISO 23328-1 och ISO 23328-2. 

 

 FÖRSIKTIGHET 

Det antibakteriella filtret måste användas och bytas ut enligt tillverkarens specifikationer. 

Montera ett antibakteriellt filter: 
1. Anslut det antibakteriella filtret till inandningsporten på enheten. 
2. Koppla luftslangen till filtrets andra sida. 
3. Utför funktionen Kretsinlärning. 
4. Koppla en patientanslutning till luftslangens fria ände. 
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 VARNING 

• För att förhindra risken för korskontamination är ett antibakteriellt filter obligatoriskt om 
enheten ska användas för flera patienter. 

• Utandningsmodulen, det interna antibakteriella filtret, sensorn för utandningsflöde och 
kudden kommer i kontakt med utandade gaser men utgör inte en del av inandningsbanan. 

 
 

Ge extra syrgas 
Astral-enheten är konstruerad för att vara kompatibel med extra syrgasnivåer upp till 30 l/min. 

Vid en fast flödeshastighet av extra syrgas kommer den inandade syrgaskoncentrationen att variera 
beroende på ventilationsfunktionen och -inställningarna, patientens andningsmönster, maskval och 
graden av läckage.  

 

 VARNING 

• Använd endast syrgaskällor av medicinsk kvalitet. 

• Säkerställ alltid att enheten ventilerar innan syrgastillförseln aktiveras. 

• Syrgasflödet måste stängas av när enheten inte ventileras, så att syrgas inte ansamlas 
innanför enhetens hölje. Förklaring: Ansamling av syrgas kan utgöra en brandrisk. Detta 
gäller de flesta typerna av ventilatorer. 

• Syrgas underhåller förbränning. Syrgas får inte användas vid rökning eller i närheten av en 
öppen låga. Använd syrgas endast i välventilerade rum. 

• Extra syrgas måste tillsättas i Astral-syrgasintaget på enhetens baksida. Inkoppling av extra 
syrgas i andningssystemet någon annanstans, t.ex. via en sidoport eller vid masken, riskerar 
att försämra triggningen och noggrannheten för behandlingen/övervakningen och försämra 
larmen (t.ex. larm för högt läckage, larm för icke-ventilförsedd mask). 

• Patientkretsen och syrgaskällan måste placeras minst 2 m från alla antändningskällor. 

• Övervaka extra syrgas med användning av den integrerade FiO2-sensorn och larmen. För at 
övervaka andelen inandad syrgas, använd en extern O2-monitor som uppfyller ISO 80601-2-
55. Prover bör tas från anslutningen till patientgränssnittet. 

• När Astral används i sin mobila väska får inte mer än 6 l/min extra syrgas tillsättas. 

• Astral är inte konstruerad för användning med heliox, kväveoxid eller narkosgaser. 

• Placera inte Astral-enheten på sidan, eftersom detta kan påverka FiO2-övervakningens 
noggrannhet. 
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Tillsätta extra syrgas: 

1. Lås upp intaget för det låga syrgasflödet på enhetens baksida genom att trycka på det låsande 
clipset. 

2. För in ena änden på syrgasslangen i anslutningsporten för syrgas. Slangen kommer automatiskt 
att låsas på plats. 

3. Fäst den andra änden av syrgasslangen vid syrgastillförseln. 
4. Starta ventilation. 
5. Slå på syrgasen och justera till önskad flödeshastighet eller FiO2-nivå. 
 

  
 
 

Kompletterande syrgas kan också ges från en syrgasflaska (vid 400 kPa), men en flödesregulator 
måste då monteras för att säkerställa att tillförd syrgas förblir vid eller under 30 l/min. 
 

Innan den extra syrgasen kopplas ifrån enheten, kontrollera att syrgastillförseln har stängs av. 

Gör så här för att koppla ifrån extra syrgas: 

1. Lås upp intaget för det låga syrgasflödet på enhetens baksida genom att trycka på det låsande 
clipset. 

2. Avlägsna syrgasslangen från syrgasporten. 
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Ansluta en nebulisator 
Vid behov kan en nebulisator användas tillsammans med Astral-enheten. ResMed rekommenderar 
Aerogen® nebulisatorprodukter – konstruerade att fungera tillsammans med ventilatorkretsar av 
standardtyp och mekaniska ventilatorer utan att ventilatorparametrar behöver ändras eller 
ventilationen avbrytas. 

 VARNING 

• Sätt alltid antibakteriella filter på både inandningsutloppet och utandningsinloppet på 
Astral-enheten för att skydda enheten. 

• Kontrollera regelbundet det antibakteriella filtret och utandningsventilen avseende tecken 
på fukt eller andra föroreningar, speciellt under nebulisering eller befuktning. Underlåtelse 
att göra detta kan leda till ökat motstånd i andningssystemet och/eller felaktigheter i 
mätningen av utandad gas. 

• Använd nebulisatorn endast när enheten ventilerar. Om ventilationen stannas ska 
nebulisatorn stängas av. 

• Användningen av en gasdriven jetnebulisator kan påverka ventilatorns precision. Övervaka 
patienten och kompensera för gasvolymen som introduceras av den gasdrivna 
jetnebulisatorn vid behov. 

• Fullständig information om användning av en nebulisator finns i bruksanvisningen som 
medföljer den enheten. 

 

 
 

Koppla nebulisatorenheten med en T-del till andningskretsens inandningsgren innan patienten ansluts. 
Om en av de godkända Aerogen nebulisatormodellerna används (dvs. Aeroneb Solo och Aeroneb Pro) 
kan de strömförsörjas via USB-kontakten på baksidan av Astral-enheten, eller Aerogen USB AC/DC-
adapter. 

 
 

Visas ovan: Aeroneb® Solo in-line. 

En fullständig bruksanvisning finns i användarhandboken till Aeroneb Solo System. 
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Ansluta andra tillbehör 

Ansluta en pulsoximeter 

 VARNING 

Använd endast kompatibla NONIN fingerpulssensorer*. 
 

 FÖRSIKTIGHET 

Faktorer som kan försämra pulsoximeterns prestanda eller påverka mätningens noggrannhet 
inkluderar följande: stark omgivande belysning, för mycket rörelse, elektromagnetisk 
interferens, blodflödeshämmare (artärkatetrar, blodtrycksmanschetter, infusionsslangar m.m.), 
fukt i sensorn, felaktigt applicerad sensor, fel typ av sensor, dålig pulskvalitet, venpulsationer, 
anemi eller låga hemoglobinkoncentrationer, cardiogreen eller andra intravaskulära färgämnen, 
karboxyhemoglobin, methemoglobin, dåligt fungerande hemoglobin, lösnaglar eller nagellack, 
eller en sensor som inte sitter i nivå med hjärtat. 

Ansluta pulsoximetern: 
1. Anslut fingerpulssensorns kontakt till pulsoximeterns kontakt. 
2. Koppla pulsoximeterns kontakt till SPO2 (pulsoximeter) -anslutningen på enhetens baksida.  

 
* Se Respiratory Cares tillbehörskatalog för artikelnummer på oximetertillbehör med bekräftad 
kompatibilitet. 
 

Så snart du har anslutit pulsoximetern kommer ett meddelande att kortvarigt visas i informationsfältet. 
SpO2- och pulsavläsningar i realtid kan granskas från övervakningsmenyn. 
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Ansluta ett fjärrlarm 
ResMeds fjärrlarm (Remote Alarm II) har konstruerats för användning med Astral-enheter. Remote 
Alarm II ger dig en varning om att ett larm kräver omedelbar uppmärksamhet. Det triggar en hörbar 
och visuell varning när ett larm triggas på Astral-enheten. För fullständiga instruktioner om användning 
av Remote Alarm II, se användarhandboken som medföljer enheten. 

Ansluta fjärrlarmet (Remote Alarm II) till Astral-enheten: 
1. Anslut ena änden av larmkabeln till ingångskontakten (3-stift) på fjärrlarmet. 
2. Anslut den andra änden till utgångskontakten (5-stift) som finns på baksidan av Astral-enheten.  

 

 FÖRSIKTIGHET 

För att ta bort kabeln, dra bestämt i anslutningen. Vrid inte. 
 

 
 

Astral bärväska 
Astral-enheten ska alltid packas ned i sin bärväska när den inte används, för att förhindra skada på 
enheten. 

 VARNING 

Astral får inte användas medan den ligger i bärväskan. För att ventilera på resande fot använd 
Astral mobil väska eller SlimFit mobil väska. 

Använda bärväskan 
1. Innan enheten placeras i bärväskan, ta bort: 

- nätanslutningen från enhetens baksida, 
- alla patientkretskomponenter, 
- alla tillbehör, inklusive fjärrlarm och oximeter 
- USB-minnet. 

2. Placera Astral-enheten försiktigt i bärväskan och se till att handtaget är överst och att skärmen är 
vänd mot den tryckta bilden på väskan. 

3. Säkra Astral-enheten på plats med hjälp av kardborrebandet. (För att garantera den säkraste 
positionen, trä kardborrebandet genom handtaget och fäst det). 

4. Placera nätaggregatet och alla tunga komponenter i den blixtlåsförsedda sidofickan. 
5. Säkerställ att alla blixtlås är fullständigt stängda och enheten säkrad innan du lyfter bärväskan. 
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 FÖRSIKTIGHET 

Placera inte några tunga eller skrymmande objekt i den blixtlåsförsedda fickan på insidan av 
väskans framsida. Detta kan leda till skada på LCD pekskärmen. 

 
 

Resa med Astral-enheten 

 VARNING 

Astral-enheten får inte användas medan den ligger i bärväskan. Använd Astral mobila väska 
eller SlimFit mobila väska för att ventilera på resande fot. 

När du reser med Astral-enheten: 

• Astral-enheten ska alltid packas ned i sin bärväska när den inte används för att förhindra skada på 
enheten.  

• Bärväskan kan endast användas som handbagage. Bärväskan kommer inte att skydda Astral-
enheten om den placeras i bagaget som ska checkas in. 

• För din egen bekvämlighet vid säkerhetskontrollerna kan det vara till hjälp att ha en utskriven kopia 
av användarguiden i Astral-bärväskan för att hjälpa säkerhetspersonalen att förstå enheten och 
hänvisa dem till följande förklaring. 

• ResMed bekräftar att Astral-enheten överensstämmer med Federal Aviation Administrations 
(FAA) krav (RTCA/DO-160, avsnitt 21, kategori M) avseende alla delar av flygresor. 
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Ström 

 VARNING 

• Se upp för elektriska stötar. Sänk inte ner enheten, nätaggregatet eller nätsladden i vatten.  

• Se till att nätsladden och stickkontakten är i gott skick och att det inte finns några skador på 
utrustningen. 

• Nätsladden får inte komma i närheten av heta ytor. 

• Explosionsrisk – använd inte i närheten av antändliga narkosmedel. 

Astral-enheten kan användas med fyra olika strömkällor:  

• Nätström  

• Externt batteri 

• Internt batteri 

• Externt likströmsnätaggregat (t.ex. 12 V strömuttag i bil). 
För information om strömförsörjning och -källor, se Tekniska specifikationer. 
 

Ansluta till nätström 

 VARNING 

Säkerställ att nätsladden inte utgör en snubblings- eller strypningsrisk. 

Ansluta till nätströmmen: 

1. Anslut likströmskontakten från det externa nätaggregat som tillhandahålls av ResMed till Astral-
enhetens baksida. 

2. Innan nätsladden ansluts till nätaggregatet från ResMed, säkerställ att nätsladdens ändkontakt är 
korrekt inriktad mot nätaggregatets ingångsuttag. 

3. Anslut den andra änden av nätsladden till strömuttaget. 
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Obs! Nätsladden är utrustad med en snäpplåsanslutning (push-pull). För att avlägsna, greppa nätsladdens hölje 
och dra anslutningen varsamt bort från enheten. Vrid inte det yttre höljet och dra inte i sladden. 

 
 

Ansluta Astral externt batteri 
Astral externt batteri har utformats specifikt för användning med ventilatorer i Astral-serien. Det är 
avsett att förse Astral-ventilatorer med ytterligare åtta timmars elektrisk autonomi vid normal 
användning. 

Ytterligare information om Astral externt batteri finns i användarguiden till det externa batteriet.  

 
 

Använda externt batteri 
Ansluta ett fulladdat externt batteri till Astral-enheten kan ge upp till totalt 16 timmars effekt under 
normal användning. Ett andra fulladdat externt batteri kan anslutas till Astral-enheten för att ge upp till 
totalt 24 timmars effekt under normal användning. Högst två externa batterier får anslutas till Astral-
enheten. 

Så snart det externa batteriet är anslutet till Astral-enheten, kommer likströmsindikatorn på 
användargränssnittet att tändas. 
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Information om systemet och batteriladdningsnivåer kan tillgås på ett av två sätt. 

1. Batteriindikator 
Det externa batteriets kapacitet kommer att adderas till driftstidsindikatorn i informationsfältet i 
Astrals gränssnitt. (Detta kan ta ett par minuter.) Totalt kommer att summeras Astrals interna 
batteri med antingen ett eller två externa batterier. 
Under normal driftsförhållanden kommer ventilatorn att visa: 
- Laddningsstatus för hela systemet i procent vid ventilationens standbyfunktion eller vid 

anslutning till elnätet. Procentvärdet för batteri är ett medelvärde för samtliga batterier som är 
anslutna till systemet. Fullständiga detaljer om individuella batteriers kapacitet kan granskas på 
informationssidan. 

- Beräknad återstående driftstid under behandling. 
2. Sida med batteriinformation 

Sidan med batteriinformation kan tillgås från apparatens informationssida. Denna skärm kommer 
att visa aktuell laddningsnivå (0-100 %) för eventuella batterier som för närvarande är anslutna till 
systemet, liksom laddningen för hela systemet. 

 

 VARNING 

Försök inte att ansluta fler än två externa batterier. Batterispecifika meddelanden och larm på 
Astral-enheten kommer inte att fungera för några ytterligare enheter. 

Larm och meddelanden som förknippas med det externa batteriet kan uppstå då och då. All 
meddelandeinformation kommer att visas på Astrals användargränssnitt, och åtföljas av en hörbar 
signal. Se avsnittet Felsökning av larm (se sida 148) för närmare information. 
 

Använda enheten med internt batteri 
Ett internt batteri inkluderas med Astral-enheten. Det garanterar en kontinuerlig strömförsörjning om 
nätströmmen avbryts och det inte finns något externt batteri anslutet till enheten. När Astral börjar 
använda det interna batteriet som sin strömkälla informeras du av larmet Interna batteriet används 
och indikatorn för strömkällan Internt batteri.  

Det interna batteriet kan användas under cirka åtta timmar under normala förhållanden. Under 
ventilationen kommer larm att varna användaren om en låg batterikapacitet. Under standby avges inga 
larm. Användaren bör regelbundet kontrollera batteristatus. 

 VARNING 

• När Astral-enheten används som en backupventilator, säkerställ att den interna batterinivån 
kontrolleras regelbundet. 

• Batteriets tillgängliga kapacitet minskar med tilltagande ålder. Förlita dig inte på det interna 
batteriet som primär strömkälla när den återstående batterikapaciteten blir låg. 

• Det interna batteriet ska bytas ut vartannat år eller vid en märkbar försämring av 
användningstiden vid full laddning. 

 
 

 FÖRSIKTIGHET 

• Gå tillbaka till nätström när återstående batterikapacitet är låg. 

• Det interna batteriet kan sluta laddas om den omgivande temperaturen når 35 °C eller mer. 

• Det interna batteriet kommer att förbrukas om enheten lämnas i förvaring under en längre 
tidsperiod. Under förvaring, säkerställ att det interna batteriet laddas upp var sjätte månad. 

• Om Astral-enheten förvaras en längre tid i temperaturer som överstiger 50 °C kommer 
batteriet att åldras snabbare. Detta påverkar inte batteriets eller enhetens säkerhet. 
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Under anslutning till nätström fortsätter det interna batteriet att laddas när enheten är i drift eller i 
standbyläge. 

När det interna batteriet används för att tillföra ström till enheten visas batteriets återstående laddning 
i informationsfältet som visas i följande tabell. 

Display Beskrivning 

 

När det interna batteriet används, men enheten inte ventilerar, visas batteriets laddningsnivå.  

 

När det interna batteriet används under ventilationen visas den återstående användningstiden som 
uppskattas efter aktuella driftsförhållanden. 

 

När det interna batteriet laddas visas batteriets laddningssymbol och procentuella laddning. 

För ytterligare information om det interna batteriets förväntade driftstid, se Tekniska specifikationer. 
 

Batteriets driftstid 
Det interna batteriet ger ström till Astral-enheten under åtta timmar vid förhållanden som är normala 
för den kroniskt ventilatorberoende patienten i hemmet. 

Det interna batteriets driftstid fastställs av: 

• procentuell laddning, 

• miljöförhållanden (t.ex. temperatur och höjd), 

• batteriets tillstånd och ålder, 

• enhetsinställningar, 

• installationen av patientkretsen och oavsiktligt läckage.  
Det interna batteriet ska bytas ut vartannat år eller vid en märkbar försämring av användningstiden vid 
full laddning. 
 

Förvaring och laddning 
Om det interna batteriet inte används måste det laddas ur och laddas upp var sjätte månad. 

Det tar cirka fyra timmar att helt ladda det interna batteriet från urladdat tillstånd, men detta kan 
variera beroende på omgivningsförhållanden och på om enheten är i drift.  

Förbereda det interna batteriet för långtidsförvaring: 

1. Kontrollera att batteriladdningsnivån ligger mellan 50 % och 100 %. Om inte, ladda enheten till 
minst 50 % före förvaringen. 

2. Ta bort nätsladden från Astral-enheten. 
3. Stäng av enheten. 
 

Ladda det interna batteriet: 
1. Koppla enheten till nätströmmen. 
2. Laddningen påbörjas, vilket anges med en blinkande indikatorsymbol för batteriladdning i 

informationsfältet. 
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Ansluta till en extern likströmskälla 

 FÖRSIKTIGHET 

• När en biladaptertillsats används, starta bilen innan enhetens likströmsadapter kopplas in. 

• Om den externa likströmskällan sjunker till under 11 V övergår Astral till det interna 
batteriet. 

Ansluta likströmskällan: 
1. Anslut likströmskontakten från det externa likströmsnätaggregatet till enhetens baksida. 
2. Anslut den andra änden av nätsladden till strömuttaget. 
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Använda Astral-enheten för första gången 
När Astral-enheten används för första gången rekommenderar ResMed att du först utför ett 
funktionstest. Ett funktionstest visar att enheten fungerar korrekt innan du startar behandlingen. 
Information som kan hjälpa dig att lösa eventuella problem finns tillgänglig i avsnittet Felsökning (se 
sida 152). 

 FÖRSIKTIGHET 

Om någon av följande kontroller misslyckas, kontakta din vårdleverantör eller ResMed för hjälp. 

Utföra ett funktionstest: 
1. Stäng av enheten genom att trycka på strömbrytaren på enhetens baksida. 
2. Se till att enheten och tillbehören är i gott skick.  

Inspektera enheten och alla tillbehör. Skadade komponenter ska inte användas. 

3. Kontrollera patientkretsens installation. 
Kontrollera patientkretsens integritet (enhet och medföljande tillbehör) och se till att alla anslutningar sitter 
stadigt. 

4. Slå på enheten och testa larmen. 

 VARNING 

Om inga larm hörs, använd inte ventilatorn. 

Tryck på strömbrytaren på enhetens baksida för att slå på enheten. Kontrollera att du kan höra att 
larmet avger två pip och att lysdioderna för larmsignalen och Tysta/återställ larm blinkar. Enheten 
är klar att användas när patientens startskärm visas.  

5. Koppla bort enheten från elnätet och det externa batteriet (om det används) så att enheten drivs 
med det interna batteriet. Kontrollera att batterianvändningslarmet visas och att batterilysdioden 
lyser. 
Obs! Om det interna batteriets laddningsstatus är för låg avges ett larm. Se Felsökning (se sida 152). 

6. Återanslut det externa batteriet (om det används) och kontrollera att lysdioden för 
likströmsnätaggregatet lyser. Larmet för användningen av den externa likströmskällan visas och 
larmlysdioden tänds.  

7. Återanslut enheten till nätström. 
8. Kontrollera pulsoximeterns sensor (om den används). 

Fäst tillbehören enligt installationsbeskrivningarna. Från menyn Övervakning, gå till skärmen 
Övervakning. Kontrollera att värden för SpO2 och puls visas. 

9. Kontrollera syrgasanslutningen (om den används). Kontrollera avseende skada på slangar eller 
läckage. Kontrollera syrgastubernas kvarvarande kapacitet. 

10. Utför kretsinlärning. 
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Ventilationsfunktioner 
Astral stödjer en mängd olika ventilationsfunktioner. Tillgängliga funktioner varierar beroende på vilken 
kretstyp som väljs. Funktionsinställningarna kan öppnas från fliken Toppmenyinställningar från menyn  
Inställningar. 
Obs! Vissa funktioner finns kanske inte på din enhet. 

 
 

Funktion Kretstyp Extra funktion 

 Läckage 
kretsar 

Ventil 
kretsar 

Apnéventilation Säkerhets-Vt Manuellt 
andetag 

Suckandetag 

(A)CV       

P(A)CV       

P-SIMV       

V-SIMV       

PS       

CPAP   *    

(S)T       

P(A)C       

iVAPS       

*Endast för ventilkretsar 
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(A)CV-funktion – assisterad volymstyrd ventilation 
(A)CV är en funktion för målvolymsventilation som administrerar volymstyrda obligatoriska andetag: 

- Inandning kan antingen initieras genom ventilatorn med en inställd andningsfrekvens 
(tidstriggat andetag) eller via patienten (spontantriggat andetag). Ett spontant andetag ändrar 
tidpunkten för nästa tidstriggade andetag. Både Trigger och Andn.frekv kan ställas in på Av, 
men inte samtidigt. När Triggern är inställd på Av, visas funktionsnamnet på Informationsfältet 
som CV. 

- Inandningens slut (byte från inandning till utandning) styrs av ventilatorn (tidscyklat andetag). 

Parameter Inställning 

Andn.frekv (per min) Vuxen: Av, 2 till 50 [15] 

Barn: Av, 5 till 80 [15] 

PEEP (cmH2O) Av, 3,0 till 20,0 [5,0] 

Vt (ml) Vuxen: 100 till 2 500 [500] 

Barn: 50 till 300 [100]* 

PIF (l/min) När alternativet Volymandetag är inställt på PIF: 

Vuxen: 10 till 120 [50] 

Barn: 5 till 60 [10] 

Ti (sek) När alternativet Volymandetag är inställt på Ti: 

Vuxen: 0,3 till 3,0 [1,0] 

Barn: 0,3 till 3,0 [0,6] 

Flödesform (%) 100, 75, 50, 25 [25] 

Triggertyp Flöde/Tryck 

Trigger  När Triggertyp är inställd på Flöde  
(endast dubbel krets) 

Vuxen: Av, 0,5 till 15 [1,0] (l/min) 

Barn: Av, 0,5 till 15 [0,5] (l/min) 

När Triggertyp är inställd på Tryck 
(dubbel och enkel krets) 

Av, Mycket låg till Mycket hög [Medel] 

*I den internationella standarden för ventilatorer anges att patienttypen Barn ska användas för en patient som får mindre än 
300 ml, men Astral tillåter justering av inställningen för parametern Vt upp till 500 ml för fall där Vt är inställt så att det 
kompenserar för läckage i andningskretsen. 
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Extra funktioner: 

• Apnérespons 

• Suckandetag (endast Astral 150) 

• Manuellt andetag (endast Astral 150) 
 

 
(A)CV-andningsmönster som visar ett patienttriggat andetag bland tidstriggade andetag, med 
inandningens tidslängd definierad enligt Ti. Ett patienttriggat andetag ändrar tidpunkten för nästa 
tidstriggade andetag. 
 

P(A)CV-funktion – assisterad tryckstyrd ventilation 
P(A)CV är en funktion för måltrycksventilation som administrerar tryckstyrda obligatoriska andetag: 

- Inandning kan antingen initieras genom ventilatorn med en inställd andningsfrekvens 
(tidstriggat andetag) eller via patienten (spontantriggat andetag). Spontantriggade andetag 
ändrar tidpunkten för nästa tidstriggade andetag. Både Trigger och Andn.frekv kan ställas in på 
Av, men inte samtidigt. När Triggern är inställd på Av, visas funktionsnamnet på 
Informationsfältet som PCV. 

- Inandningens slut (byte från inandning till utandning) styrs av ventilatorn (tidscyklat andetag). 

Parameter Inställning 

Andn.frekv (per min) Vuxen: Av, 2 till 50 [15] 

Barn: Av, 5 till 80 [15] 

PEEP (cmH2O) Av, 3,0 till 20,0 [5,0] 

P control (cmH2O) Vuxen: 2 till 50 [7] 

Barn: 2 till 50 [7] 

Ti (sek) Vuxen: 0,2 till 5,0 [1,0] 

Barn: 0,2 till 5,0 [0,6] 
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Parameter Inställning 

Triggertyp Flöde/Tryck 

Endast tillgänglig för dubbla kretsar. 

Trigger När Triggertyp är inställd på Flöde:  

Vuxen: Av, 0,5 till 15 [1,0] (l/min) 

Barn: Av, 0,5 till 15 [0,5] (l/min) 

När Triggertyp är inställd på Tryck: 

Av, Mycket låg till Mycket hög [Medel] 

 

Extra funktioner: 

• Säkerhets-Vt (tidalvolym) 

• Apnérespons 

• Suckandetag (endast Astral 150) 

• Manuellt andetag (endast Astral 150) 

 
P(A)CV-andningsmönster som visar ett patienttriggat andetag bland tidstriggade andetag. Funktionen 
Säkerhets-Vt är avstängd. 
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P-SIMV – trycksynkroniserad intermittent obligatorisk ventilation 
P-SIMV är en blandad ventilationsfunktion som administrerar tryckstyrda obligatoriska andetag och 
tryckstödda spontana andetag. 

Obligatoriska andetag administreras vid en inställd frekvens och spontana andetag är tillåtna mellan 
obligatoriska andetag. 

För obligatoriska andetag 

Tryckstödet vid inandningen ställs in med P-kontroll och startas av antingen: 

- ventilatorn vid en inställd andningsfrekvens, 
- patienten – om patientansträngningen är tillräckligt nära nästa schemalagda obligatoriska 

andetag. Denna tid är 60 % av andningsperioden eller 10 sekunder, det som är kortast. 
Inandningens slut (byte från inandning till utandning) styrs av ventilatorn (tidstriggat andetag). 

För spontana andetag 

Tryckstödet vid inandningen ställs in med PS. Inandningen antingen: 

- startas av patienten (spontantriggat andetag), 
- avslutas av patienten (spontancyklat andetag). 

Patienten kan välja hur många spontana andetag som ska tas mellan obligatoriska andetag. 

Parameter Inställning 

Andn.frekv (per min) Obligatoriska andetag: 

Vuxen: 2 till 50 [10] 

Barn: 5 till 80 [20] 

PEEP (cmH2O) Av, 3,0 till 20,0 [5,0] 

P control (cmH2O) Obligatoriska andetag: 

Vuxen: 2 till 50 [7] 

Barn: 2 till 50 [7] 

PS (cmH2O) Spontana andetag: 

Vuxen: 2 till 50 [7] 

Barn: 2 till 50 [7] 

Ti (sek) Obligatoriska andetag 

Vuxen: 0,2 till 5,0 [1,0] 

Barn: 0,2 till 5,0 [0,6] 

Cykel (%) Spontana andetag: 

5 till 90, Auto [Auto] 

Triggertyp Flöde/Tryck 

Trigger När Triggertyp är inställd på Flöde: 
(endast dubbel krets) 

Vuxen: 0,5 till 15 [1,0] (l/min) 

Barn: 0,5 till 15 [0,5] (l/min) 

När Triggertyp är inställd på Tryck: 
(dubbel och enkel krets) 

Av, Mycket låg till Mycket hög [Medel] 
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Parameter Inställning 

Stigtid (msek) Min, 150 till 900 [Min] 

 

Extra funktioner: 

• Apnérespons 

• Manuellt andetag 

 
Spontana andetag är tillåtna mellan obligatoriska andetag som visas i figuren ovan. För att främja 
synkroni med patientens spontana ansträngningar kan obligatoriska andetag vara patienttriggade. 
Sådan patienttriggning kan orsaka viss variation i den obligatoriska ventilationens andningsfrekvens. 
 

V-SIMV – volymsynkroniserad intermittent obligatorisk ventilation 
V-SIMV är en blandad ventilationsfunktion som administrerar volymstyrda obligatoriska andetag och 
tryckstödda spontana andetag. 

Obligatoriska andetag administreras vid en inställd frekvens och spontana andetag är tillåtna mellan 
obligatoriska andetag. 

För obligatoriska andetag 

Inandningsvolymen ställs in med Vt och startas med antingen: 

- ventilatorn vid en inställd andningsfrekvens, 
- patienten – om patientansträngningen är tillräckligt nära nästa schemalagda obligatoriska 

andetag. Denna tid är 60 % av andningsperioden eller 10 sekunder, det som är kortast. 
Inandningens slut (byte från inandning till utandning) styrs av ventilatorn (tidstriggat andetag). 

För spontana andetag 

Tryckstödet vid inandningen ställs in med PS. Inandningen: 

- startas av patienten (spontantriggat andetag) och 
- avslutas av patienten (spontancyklat andetag) 
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Patienten kan välja hur många spontana andetag som ska tas mellan obligatoriska andetag. 

Parameter Inställning 

PEEP (cmH2O) Av, 3,0 till 20,0 [5,0] 

PS (cmH2O) Spontana andetag: 

Vuxen: 2 till 50 [7] 

Barn: 2 till 50 [7] 

Vt (tidalvolym) (ml) Obligatoriska andetag: 

Vuxen: 100 till 2 500 [500] 

Barn:50 till 300 [100]* 

PIF (l/min) När alternativet Volymandetag är inställt på PIF 

Obligatoriska andetag: 

Vuxen: 10 till 120 [50] 

Barn: 5 till 60 [10] 

Ti (inandningstid) (sek) När alternativet Volymandetag är inställt på Ti 

Obligatoriska andetag: 

Vuxen: 0,3 till 3,0 [1,0] 

Barn: 0,3 till 3,0 [0,6] 

Flödesform (%) Obligatoriska andetag: 

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

Cykel (%) Spontana andetag: 

5 till 90, Auto [Auto] 

Triggertyp Flöde/Tryck 

Trigger När Triggertyp är inställd på Flöde: 

(endast dubbel krets) 

Vuxen: 0,5 till 15 [1,0] (l/min) 

Barn: 0,5 till 15 [0,5] (l/min) 

När Triggertyp är inställd på Tryck: 

(dubbel och enkel krets) 

Mycket låg till Mycket hög [Medel] 

Stigtid (msek) Spontana andetag: 

Min, 150 till 900 [Min] 

*I den internationella standarden för ventilatorer anges att patienttypen Barn ska användas för en patient som får mindre än 
300 ml, men Astral tillåter justering av inställningen för parametern Vt upp till 500 ml för fall där Vt är inställt så att det 
kompenserar för läckage i andningskretsen. 
Extra funktioner: 

• Apnérespons 

• Manuellt andetag (endast Astral 150) 



 Ventilationsfunktioner 
 

 Svenska 67 
 

 
Spontana andetag är tillåtna mellan obligatoriska andetag som visas i figuren ovan. För att främja 
synkroni med patientens spontana ansträngningar kan obligatoriska andetag vara patienttriggade. 
Sådan patienttriggning kan orsaka viss variation i den obligatoriska ventilationens andningsfrekvens. 
 

PS-funktion – tryckstöd 
PS är en funktion för måltrycksventilation som administrerar tryckstödda spontana andetag: 

- Inandningen startas antingen av ventilatorn vid en inställd frekvens (tidstriggat andetag) eller 
av patienten (spontantriggat andetag). Spontantriggade andetag ändrar tidpunkten för nästa 
tidstriggade andetag. Inställd andningsfrekvens kan avaktiveras. 

- Inandningens slut (byte från inandning till utandning) styrs av patienten (spontancyklat 
andetag).  

Parameter Inställning 

Andn.frekv (per min) Vuxen: Av, 2 till 50 [15] 

Barn: Av, 5 till 80 [15] 

PEEP (cmH2O) Av, 3 till 20,0 [5,0] 

PS (cmH2O) Vuxen: 2 till 50 [7] 

Barn: 2 till 50 [7] 

Cykel (%) 5 till 90, Auto [Auto] 

Triggertyp Flöde/Tryck 

Trigger När Triggertyp är inställd på Flöde:  

Vuxen: 0,5 till 15 [1,0] (l/min) 

Barn: 0,5 till 15 [0,5] (l/min) 

När Triggertyp är inställd på Tryck: 

Mycket låg till Mycket hög [Medel] 
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Parameter Inställning 

Stigtid (msek) Min, 150 till 900 [Min] 

Ti Min (sek) 0,2 till 4,0 [0,2] 

Ti Max (sek) Vuxen: 0,3 till 4,0 [1,5] 

Barn: 0,3 till 4,0 [0,8] 

 

Extra funktioner: 

• Apnérespons 

• Säkerhets-Vt (tidalvolym) 

• Manuellt andetag (endast Astral 150) 

 
• Detta diagram visar PS-funktion med aktiverad Andn.frekv med en övergång från spontantriggade 

till tidstriggade andetag. Cykling är begränsad inom gränserna för Ti Min och Ti Max. 

• För att låta patienten få tillräckligt med tid att andas ut får inte Ti överskrida två tredjedelar av 
andningsperioden. (Andningsperioden är lika med 60/Andn.frekv.) 

• För att ge tillräckligt med tid för att uppnå inandningens måltryck får inte stigtiden överskrida två 
tredjedelar av Ti Max. 
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(S)T-funktion – spontan ventilation med backupfrekvens 
(S)T är en bilevelventilationsfunktion som administrerar tryckstödda spontana andetag: 

- Inandningen startas antingen av ventilatorn vid en inställd frekvens (tidstriggat andetag) eller 
av patienten (spontantriggat andetag). Spontantriggade andetag ändrar tidpunkten för nästa 
tidstriggade andetag. Andn.frekv och Trigger kan ställas in på Av, men inte samtidigt. När 
Triggern är inställd på Av, visas funktionsnamnet på Informationsfältet som T. När Triggern är 
aktiv, och Andn.frekv är inställd på Av, visas funktionsnamnet på informationsfältet som S. 

- Inandningens slut (byte från inandning till utandning) styrs av patienten (spontancyklat 
andetag) mellan Ti Min och Ti Max. 

Parameter Inställning 

Andn.frekv (per min) Vuxen: Av, 2 till 50 [15] 

Barn: Av, 5 till 80 [15] 

PEEP (cmH2O) 2 till 25 [5] 

IPAP (cmH2O) Vuxen: 4 till 50 [12] 

Barn: 4 till 50 [12] 

Trigger  Av, Mycket låg till Mycket hög [Medel] 

Stigtid (msek) Min, 150 till 900 [Min] 

Ti Min (sek) 0,1 till 4,0 [0,2] 

Ti Max (sek) Vuxen: 0,3 till 4,0 [1,5] 

Barn: 0,3 till 4,0 [0,8] 

Cykel (%) 5 till 90 [25] 
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P(A)C-funktion 
P(A)C är en bilevelventilationsfunktion som administrerar tryckstyrda obligatoriska andetag: 

- Inandningen startas antingen av ventilatorn vid en inställd frekvens (tidstriggat andetag) eller 
av patienten (spontantriggat andetag). Spontantriggade andetag ändrar tidpunkten för nästa 
tidstriggade andetag. Andn.frekv och Trigger kan ställas in på Av, men inte samtidigt. När 
Triggern är inställd på Av, visas funktionsnamnet på Informationsfältet som PC. 

- Inandningens slut styrs av ventilatorn (tidscyklat andetag). 

Parameter Inställning 

Andn.frekv (per min) Vuxen: Av, 2 till 50 [15] 

Barn: Av, 5 till 80 [15] 

PEEP (cmH2O) 2 till 25 [5] 

IPAP (cmH2O) Vuxen: 4 till 50 [12] 

Barn: 4 till 50 [12] 

Ti (sek) Vuxen: 0,3 till 4,0 [1,0] 

Barn: 0,3 till 4,0 [0,6] 

Trigger Av, Mycket låg till Mycket hög [Medel] 

Stigtid (msek) Min, 150 till 900 [Min] 

 

 
• För att låta patienten få tillräckligt med tid för att andas ut får inte Ti överskrida två tredjedelar av 

60/Andn.frekv. 

• För att ge tillräckligt med tid för att uppnå inandningens måltryck får inte stigtiden överskrida två 
tredjedelar av Ti. 
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CPAP-funktion 
CPAP-funktionen administrerar en konstant trycknivå under inandning och utandning.  

När CPAP administreras via ett ventilförsett andningssystem är inandningens triggningsnivå ställbar 
för att optimera styrningen av utandningsventilen och minimera patientens andningsarbete. Justera 
triggerkänsligheten att korrekt rapportera patientens andningsfrekvens. 

I ett ventilförsett system är inandningens triggningsnivå ställbar för att optimera övervaknings- och 
larmprestanda.  

Parameter Inställning 

CPAP (cmH2O) Alla kretsar: 

3,0 till 20,0 [5,0] 

Triggertyp Dubbel krets: 

Flöde/Tryck 

Trigger Dubbel krets: 

När Triggertyp är inställd på Flöde: 

Vuxen: 0,5 till 15 [1,0] (l/min) 

Barn: 0,5 till 15 [0,5] (l/min) 

När Triggertyp är inställd på Tryck: 

Mycket låg till Mycket hög [Medel] 

Enkel krets: 

Mycket låg till Mycket hög [Medel] 

Enkel krets med avsiktligt läckage: 

Mycket låg till Mycket hög [Medel] 

 

Extra funktioner: 

• Apnérespons (endast ventilkretsar) 

 
CPAP-användning med en enkel krets med avsiktligt läckage visas. 
 



Ventilationsfunktioner 
 

72 
 

iVAPS-funktionen (intelligent Volume Assured Pressure Support, 
intelligent volymsäkrat tryckstöd) 
Obs! Denna funktion finns kanske inte på din enhet. 

iVAPS är avsedd att upprätthålla ett förinställt målvärde för alveolär minutventilation genom att 
automatiskt övervaka den tillhandahållna ventilationen, justera tryckstödet och ge intelligenta backup-
andetag. Behandlingsfunktionen iVAPS är indicerad för patienter som väger 30 kg eller mer. 
 

iVAPS förenar tryckstödets fördelar när det gäller komfort och synkronisering med tryggheten i en 
målvolym. iVAPS erbjuder följande fördelar framför traditionella funktioner med volymsäkrat tryckstöd: 

• iVAPS reglerar till en föreskriven alveolär ventilation med hänsyn till patientens anatomiska dead 
space. 

• iVAPS har en intelligent backupfrekvens (iBR) som syftar till att hålla sig ”ur vägen” medan 
patienten andas, men ändå efterliknar patientens egen andningsfrekvens vid långvarig apné. Detta 
bidrar till iVAPS-funktionens förmåga att upprätthålla sitt ventilationsmål och därigenom stabilisera 
blodgaserna även under sömnen. 

• iVAPS fungerar i kombination med ResMeds robusta algoritm för läckagekompensation (Vsync). 
Detta främjar komfort och synkronisering även vid kraftigt läckage. 

 

Tryckstödet justeras kontinuerligt, andetag för andetag, i syfte att upprätthålla målvärdet för alveolär 
ventilation. Om ventilationen sjunker ökar tryckstödet tills målvärdet nås. Omvänt gäller att om den 
alveolära ventilationen stiger över målvärdet så minskar tryckstödet. Intervallet för justering av 
tryckstödet är begränsat till mellan Min PS och Max PS. 
 

Ökningstakten i tryckstödet kan nå upp till 0,7 cmH2O/sek. Andningsförändringar i tryckstödet beror 
på andningsfrekvensen och hur långt patienten är från den alveolära målventilationen. Normalt 
överskrider inte förändringen i tryckstöd 3 cmH2O per andetag. 
 

Parameter Inställning 

Mål-Va (l/min) 1,0 till 30,0 [5,2] 

Målpatfrekv (per min) Vuxen: 8 till 30 [15] 

Patlängd (cm) 110 till 250 [175] 

EPAP (cmH20) 2,0 till 25,0 [5,0] 

Min EPAP (cmH20) 2,0 till 25,0 [5,0] när Auto EPAP är AV 

Max EPAP (cmH20) 2,0 till 25,0 [15,0] när Auto EPAP är PÅ 

Min PS (cmH20) 0,0 till 50,0 [2,0] 

Max PS (cmH20) 0,0 till 50,0 [20,0] när Auto EPAP är AV 

8,0 till 50,0 [20,0] när Auto EPAP är PÅ 

Stigtid (msek) Min, 150 till 900 [200] 

Ti Min (sek) 0,1 till 4,0 [0,5] 

Ti Max (sek) 0,3 till 4,0 [1,5] 

Trigger Mycket låg till Mycket hög [Medel] 

Cykel (%) 5 till 90 [25] 
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Mål för alveolär ventilation 
iVAPS har alveolär ventilation som mål. Alveolär ventilation valdes därför att gasutbytet sker på 
alveolär nivå. Total ventilation omfattar den ventilation som används för passagen genom luftvägarna, 
medan alveolär ventilation bäst representerar den användbara delen av ventilationen som når 
alveolerna. 

Alveolär ventilation kan inte mätas direkt, så iVAPS uppskattar den med hjälp av ett längdapproximerat 
värde för anatomiskt dead space enligt diagrammet nedan. Anatomiskt dead space är den andel av 
andetaget som ligger kvar i luftvägarna under passagen genom dem, som inte når alveolerna och inte 
bidrar till gasutbytet. Dess bidrag är proportionellt mot andningsfrekvensen. Genom att använda 
alveolär ventilation som målvärde för servoventilation, i motsats till tidalvolym eller minutventilation, 
kompenserar man för den effekt som förändringar i andningsfrekvensen har på den effektiva 
ventilationen. 

Obs! Vid ventilation med iVAPS-funktion visas det aktuella Va-värdet på övervakningsskärmen. 
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intelligent backupfrekvens (iBR) 
I stället för att kräva en fast backupfrekvens, växlar den intelligenta backupfrekvensen (iBR) 
automatiskt mellan två gränser. 

Under ihållande apné antar iBR en förkonfigurerad målpatientfrekvens. Denna målpatientfrekvens 
fastställer den övre gränsen för iBR. Ställ in målpatientfrekvensen så att den matchar patientens 
genomsnittliga spontana frekvens (till skillnad från traditionell backupfrekvens). 

Under spontan ventilation justeras iBR och håller sig kvar i bakgrunden, till två-tredjedelar av 
målpatientfrekvensen. Denna backupfrekvens ”i bakgrunden” är lägre än den traditionella S/T-
frekvensen, och ger patienten maximala förutsättningar för att spontant trigga ventilatorn. 

När den spontana triggningen upphör (t.ex. vid påbörjad apné/hypopné) justeras iBR från dess 
bakgrundsfrekvens till dess målpatientfrekvens i iVAPS-läget och justeras snabbast (vanligtvis inom 4–
5 andetag) när ventilationen ligger under målventilationen. I ST-läget justeras iBR från 
målpatientfrekvensen till en fast frekvens på 5 andetag. 

Ett enda spontant triggat andetag återställer iBR till dess bakgrundsfrekvens (två-tredjedelar av 
målpatientfrekvensen). 

 
 

Konfigurera iVAPS 
Det finns två metoder för att konfigurera iVAPS-läget: 

• Anta nyligen inlärda mål från en ventilationsfunktion (CPAP, S/ST eller PAC) – lär sig patientens 
andningsmönster och beräknar målvärdena automatiskt eller 

• mata in målvärdena manuellt. 
 

Anta nyliga inlärda mål 
Under det att patienten ventileras med önskad ventilationsfunktion (S/ST, PAC eller CPAP) övervakas 
patientens viloventilation med syftet att lära sig patientens alveolära målventilation (Mål-Va) och 
patientens målfrekvens (Pt-målfrekvens) i förberedelse för iVAPS-läget. 

Följ proceduren nedan efter att slutlig kretskonfiguration (omfattar patientens längd, EPAP, lämpliga 
maskinställningar och eventuell extra syrgas) uppnåtts. 
 

Under de sista fem minuternas ventilation har tidalvolymen och andningsfrekvensen registrerats för 
varje andetag. Mål-Va och Pt-målfrekvens beräknas sedan för dessa fem minuter. Se till att patienten 
förblir bekväm, andningen är stabil och att läckage minimeras. 
 

Obs! iVAPS och Auto EPAP initieras först efter att värdena för Målinlärning har godkänts. 
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Anta nyligen inlärda målvärden 

Anta nyligen inlärda målvärden 
1. Gå till huvudmenyn Installation och välj Inställningar. 
2. Gå till menyn Inställningar och välj fliken Toppmenyinställningar. 

 
3. Bland de alternativ som visas på skärmen ska du trycka på Ventilationsfunktion och sedan välja 

iVAPS. 

 
4. Bland de alternativ som visas på skärmen ska du trycka på Granska. 

 
Obs! Alternativet Granska visas och kan väljas endast om minst fem minuters patientdata finns tillgängliga. 



Ventilationsfunktioner 
 

76 
 

5. Granska de Inlärda målen och justera parametrarna vid behov. Välj Bekräfta. 

 
6. Välj Använd. 

 
Du har nu konfigurerat iVAPS korrekt. 

 
Obs! När Auto EPAP slås på uppdateras informationsfönstrets namn till iVAPS.Auto EPAP. 
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Ange målvärden manuellt 
Mål-Va kan även fastställas för att anta en målpatientfrekvens med hjälp av en inställbar mål-Va-
parameter och patientens längd. Målpatientfrekvensen ska matcha patientens normala 
andningsfrekvens. 
 

Ange målvärdena manuellt 
1. Gå till huvudmenyn Installation och välj Inställningar. 
2. Gå till menyn Inställningar och välj fliken Toppmenyinställningar. 

 
3. Bland de alternativ som visas på skärmen ska du trycka på Ventilationsfunktion och sedan välja 

iVAPS. 

 
4. Välj Hoppa över. 
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5. På huvudskärmen med iVAPS-inställningar väljer du Använd. 

 
iVAPS har tillämpats korrekt. 
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AutoEPAP 

Tillgängligt iVAPS-läge. 
Obs! Denna funktion finns kanske inte på din enhet. 
 

 VARNING 

AutoEPAP är kontraindicerat vid användning av en invasiv patientanslutning. 
 
 

Syftet med EPAP är att hålla de övre luftvägarna öppna. AutoEPAP autojusterar trycket som svar på 
flödesbegränsning eller obstruktion av de övre luftvägarna. EPAP justeras inom Min EPAP- och Max 
EPAP-inställningarna med responsen beroende på graden av obstruktion av de övre luftvägarna. 

Tryckstödet justeras omedelbart efter EPAP. Det maximala tillförda trycket, EPAP plus tryckstöd, 
begränsas till enhetens maximala tryck. Om summan av EPAP och tryckstödet överskrider den 
maximala tryckgränsen, minskas tryckstödet för att hålla luftvägarna öppna (dvs. EPAP). Tryckstödet 
sjunker emellertid inte under det inställda minimitrycket (Min PS). 

 
 

(a) För flödesbegränsning kommer EPAP att öka med en maxhastighet på 0,5 cmH2O (0,5 hPa) per 
andetag. 

(b) För obstruktiv apné kommer EPAP att öka med en hastighet på cirka 1 cmH2O (1 hPa) per sekund 
under inandning i slutet av apnén.  

c) EPAP börjar minska från det första andetaget efter obstruktion av de övre luftvägarna har åtgärdats 
och kommer att fortsätta att minska långsamt tills antingen en annan flödesbegränsning/obstruktion 
av de övre luftvägarna sker eller Min EPAP nås. 
 

 FÖRSIKTIGHET 

AutoEPAP-algoritmen behandlar inte något annat titreringsmål, exempelvis lungrekrytering för 
att förbättra syresättningen eller kompensera för intrinsic PEEP (auto-PEEP). 
 

 
 

Min EPAP ska ställas in för att behandla problem i de nedre luftvägarna. Auto EPAP ökar 
luftvägstrycket för att behandla problem i de övre luftvägarna. 
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Inställningar för flödesform 
Astral-enheten stödjer fyra inställningar för flödesform: 

1. 100 % (konstant) 
2. 75 % 
3. 50 % 
4. 25 % 

 
Figuren visar hur flödesformen påverkar andetagstillförseln för en fast volym. När alternativet för 
volymandetag är inställt på PIF (toppflödet under inandning) och du justerar flödesformen så påverkas 
inandningens tidslängd, medan om alternativet för volymandetag är inställt på Ti (inandningstid) och 
du justerar flödesformen så påverkas toppflödet under inandning. 

När flödesformen är inställd på 100 % är flödet i allmänhet konstant under inandningen. För 
minskande procenttal startar flödet vid toppflödet och dalar till ungefär den procentuella inställningen 
för detta värde mot inandningens slut. 

Gör så här för att välja mellan alternativen Ti och PIF: 
1. Välj Enhetskonfig. i inställningsmenyn  
2. Välj enheter 
3. Välj Ti eller PIF. 
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Inbördes beroende för kontroller 

Dynamiska inställningsgränser 
Det justerbara området för en inställning kan begränsas av värdet för en annan. När en dynamisk 
gräns av denna typ nås visas ett meddelande som beskriver begränsningen (inbördes beroende) i 
informationsfältet och knappen Använd avaktiveras. 

 
För att aktivera knappen Använd, ändra en av de motsägande inställningarna. Exempelvis, i detta fall, 
måste IPAP ökas eller EPAP minskas för att fortsätta. 

 
 

Automatisk omkonfiguration av inställningar 
Vid funktioner med tryckstyrning kan reducering av larmgränsen för högt tryck resultera i ändringar på 
följande inställningar (beroende på funktion): 

• P-kontroll 

• PS 

• P-kontroll max 

• Max PS 

• PEEP 

• IPAP 

• EPAP 

• CPAP 

• Inställningar för apnéandetag 

• Magnitud på suckandetag 

• Magnitud på manuellt andetag 
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När justeringar utförs av larmgränsen för högt tryck uppmanas du att bekräfta ändringarna av de 
aktuella inställningarna. Om dessa inställningsändringar inte accepteras tillämpas inte ändringen på 
larmgränsen för högt tryck. 

 

 
 

Triggning och cykling 
• Astral-enheten har justerbara känsligheter för trigger och cykel för att tillhandahålla optimal 

synkroni mellan patienten och enheten och minimera andningsarbetet. 

• Triggningen är enhetens respons på en ökad patientansträngning. Så snart den inställda tröskeln 
för inandningstriggern nås startar enheten inandningsfasen. 

• Cyklingen (kallas även expiratorisk triggning) är svaret på en reduktion i patientens 
inandningsflöde. Så snart den inställda cykeltröskeln nås cyklar enheten från inandningsfas till 
utandningsfas.  

Ju högre känslighet som väljs, desto mindre patientansträngning krävs för att trigga inandningen, och 
desto mindre reduktion i patientens inandningsflöde krävs för att starta utandningen. 

Triggningsmetoden beror på kretstypen. 

Kretstyp Triggertyp Triggerdetektion 

Enkel krets med avsiktligt läckage Flöde  

Mycket låg till Mycket hög 

Vsync 

Enkel krets med integrerad ventil Tryck  

Mycket låg till Mycket hög 

NIV+ 

Dubbel krets Val mellan 

Tryck: Mycket lågt till Mycket högt 

Flöde: 0,5–15  l/min 

 

NIV+  

Flöde 
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Triggning med kretsar med avsiktligt läckage 
När en krets med avsiktligt läckage används förbättras uppskattningen av patientens andningsflöde 
med ResMeds funktion för automatisk läckagehantering – Vsync. 

Vsync-tekniken låter enheten uppskatta patientens andningsflöde vid förekomst av oavsiktligt läckage. 
Genom att använda andningsflödessignalen kan enheten trigga och cykla andetag som nära 
synkroniseras med patientansträngningen. 

Astral-enheten har fem triggerkänslighetsnivåer (Mycket låg till Mycket hög). Ju högre känslighet som 
väljs, desto mindre patientarbete krävs för att trigga inandningen. 

 
 

Cykling med kretsar med avsiktligt läckage 
Astral-enheten kan detektera en minskning i patientens andningsflöde under inandningen, vilket anger 
den optimala punkten för att inleda utandningen.  

Astral-enheten ger ett justerbart börvärde för cykelkänslighet uttryckt i procent av det maximala 
flödet. Ju högre känslighet som väljs, desto mindre reduktion i inandningsflöde för att cykla till 
utandning. 

 
 

Obs! Cykling är begränsad inom gränserna för TiMin och TiMax. Detta innebär att inandningsperioden inte kan 
vara mindre än TiMin eller längre än TiMax. 
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Triggning med ventilkretsar 
När enkla och dubbla kretsar med ventiler används använder Astral-enheten ResMeds NIV+ 
triggerkänslighetsteknik. Till skillnad från konventionell triggning, som endast beaktar magnituden på 
tryckändringen, tar NIV+ även hänsyn till tryckvågformen för att signifikant förbättra 
triggerkänsligheten. 

Trycktrigger med enkla och dubbla kretsar 

Astral-enheten kan detektera en negativ tryckändring, i förhållande till baslinjetrycket vid utandningens 
slut, vilket anger början på ett spontant patientandetag. Det finns fem känslighetsnivåer för 
triggerkänslighet från Mycket låg till Mycket hög.  

 
Flödestrigger med dubbla kretsar 

Flödestriggning är lämpligt att använda med dubbla kretsar vid invasiva tillämpningar utan något 
förväntat läckage, t.ex. kuffad trakeostomi. Genom att övervaka den utandade gasen kan Astral-
enheten detektera en ökning i patientens andningsflöde vid slutet av utandningen, vilket anger början 
på ett spontant andetag. Flödestriggerns tröskel representerar ökningen i patientens andningsflöde 
vid slutet av utandningen. När denna tröskel nås startar enheten inandningsfasen. 

 

Flödestriggerns område l/min 

Vuxen: 0,5-15 [Standard = 1,0] 

Barn: 0,5-15 [Standard = 0,5] 

Ju lägre inställningsnummer, desto högre känslighet. 
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Ändra triggertypen 
För dubbla kretsar kan triggertypen ändras medan enheten ventilerar eller är i standbyläget.  

Växla mellan triggertyperna Tryck och Flöde på dubbla kretsar: 

1. Från menyn Installation, välj Krets. 

  
2. Från alternativet Triggertyp, tryck på Ändra. Den aktuella triggertypen markeras. 

 
3. Välj Flöde. Du kommer tillbaka till skärmen Krets, där den ändrade triggertypen visas. 
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Cykling med ventilkretsar 
Cyklingen i Astral-enheten baseras på flöde och kan ställas in på automatiskt eller manuellt. 

Automatisk justering av cykling 

Låter inandningsfasens (Ti) tidslängd variera från ett andetag till ett annat, enligt egenskaperna hos 
patientens spontanandning. Följaktligen varierar Ti enligt flödeskurvans form och det maximala 
flödesvärdet.  

I figuren nedan har en prickad linje dragits från inandningens början och punkt (A) som markerar 
toppflödet vid inandning (PIF) vid 2,3 sekunder. Cykling sker när den dalande flödeskurvan korsar den 
prickade linjen (B). De två andetagen i figuren har olika PIF-värden och därför olika Ti-tider. 

 
Manuell justering av cykling 

Den manuella cyklingens börvärde uttrycks som ett procenttal av det maximala flödet. Cykling till 
utandning sker när patientens minskande andningsflöde når den inställda cyklingströskeln. Ju högre 
procenttal, desto känsligare cykling. 

 
Obs! Cykling är begränsad inom gränserna för TiMin och TiMax. Detta innebär att inandningsperioden 
inte kan vara mindre än TiMin eller längre än TiMax. 

Växla mellan automatiska eller manuella cyklingsfunktioner 
1. Från huvudmenyn Installation, välj Inställningar. 

2. Från inställningsmenyn, välj fliken Toppmenyinställningar. 
3. Från skärmvalen, tryck på Cykel. 
 



 Extra funktioner 
 

 Svenska 87 
 

Extra funktioner 

Inställningar för manuellt andetag 

Funktionen Manuellt andetag  låter användaren manuellt infoga ett andetag i det aktuella 
administrerade andningsmönstret.  

Funktionen Manuellt andetag används för att trigga manuellt/manuella andetag och kan aktiveras när 
som helst. 

• Vid en tryckning under utandning kommer det manuella andetaget att administreras omedelbart. 

• Vid en tryckning under inandning kommer det manuella andetaget att administreras 300 ms efter 
den aktuella inandningens slut. 

Det manuella andetaget kan konfigureras som en förstorad version av det primära andetaget 
(förstoringsfaktorns inställning går från 100 % till 250 %). 

För måltryckstyrda andetag förstoras inandningens längd och tryck proportionellt. 

För målvolymstyrda andetag förstoras den administrerade volymen proportionellt. 

Justerbara parametrar: 

Parameter Inställning 

Manuellt andetag Av, På [På] 

Magnitud (%) 100 till 250 [150] 

För tryckstyrda obligatoriska andetag förstoras P-kontrollen och andetagets tidslängd med förstoringsfaktorn. Detta gäller 
obligatoriska andetag i P(A)CV-funktion och i P-SIMV- och V-SIMV-funktioner. 
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För tryckassisterade spontana andetag är endast PS förstorat. 

 
För volymstyrda obligatoriska andetag förstoras volymen genom att först platta ut flödesformen, 
sedan förlänga Ti och slutligen öka PIF. Detta gäller obligatoriska andetag i (A)CV- ochV-SIMV-
funktioner. 
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Suckinställningar 
Funktionen Suckandetag låter användaren programmera administreringen av ett suckandetag med ett 
regelbundet intervall (suckintervall) i det aktuellt administrerade andningsmönstret. 

Suckandetaget är en förstorad version av det primära andetaget (förstoringsfaktorns inställning går 
från 120 % till 250 %). 

För måltryckstyrda andetag förstoras inandningens tidslängd och P-kontroll proportionellt. 

För målvolymstyrda förstoras volymen. 

Justerbara parametrar endast i − (A)CV- & P(A)CV-funktioner: 

Parameter Inställning 

Suckandetag Av, På [Av] 

Suckvarning Av, På [Av] 

Intervall (min) 3 till 60 [10] 

Magnitud (%) 120 till 250 [150] 
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Apnéinställningar 
Astral-enheten låter läkaren definiera vad som ska hända när enheten detekterar en apné. 

Med apné avses frånvaro av andetag under en konfigurerbar period: T-apné (Apnéintervall) 

Apné kan definieras som frånvaro av patienttriggade andetag (Inget spont andetag) eller frånvaro av 
alla andetag (Ingen andning), vare sig de är patient- eller tidstriggade eller manuellt triggade andetag. 

Tre typer av inställningar för Apnérespons kan väljas påAstral-enheten: 

1. Endast larm 
2. Larm + apnéventilation ((A)CV-andningsmönster) 
3. Larm + apnéventilation (P(A)CV-andningsmönster) 
4. Av 
När Larm + apnéventilation ((A)CV eller P(A)CV) väljs triggas apnéventilationen automatiskt efter 
detektion av en apnéhändelse. Apnéventilationen visas i informationsfältet. 

Apnérespons inaktiveras när patienten triggar tre andetag i följd. 

ResMed rekommenderar att apnéventilationen aktiveras närhelst Andn.frekv ställs in på Av. 
 

Kontrollinställningar för apnéventilation 

Parameter Inställning 

Apnérespons 

Alla funktioner 

Endast funktioner med ventilventilation 

Endast funktioner med ventilventilation 

Alla funktioner (vuxen) 

 

Endast larm 

(A)CV + larm (för (A)CV-andningsmönster) 

P(A)CV + larm (för P(A)CV andningsmönster) 

Av 

Apnédetektion Ingen andning, Inget spont andetag [Ingen andning] 

T-apné (min: sek) Vuxen: 15 s till 60 s [20 s]* 

Barn: 5 s till 30 s [10 s] 

* T-apné för vuxna kan förlängas till 15 minuter om 
munstyckesanslutning har valts. 

 

 VARNING 

När Apnédetektion ställs in på Inget andetag, och T-apné på ett värde större än 60/Andn.frekv 
kommer apnélarm och -respons att avaktiveras. 
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(A)CV-andningsmönster 

Parameter Inställning 

Vt (ml) Vuxen: 100 till 2 500 [500] 

Barn: 50 till 300 [100]* 

Ti (sek) När alternativet Volymandetag är inställt på Ti: 

Vuxen: 0,3 till 3,0 [1,0] 

Barn: 0,3 till 3,0 [0,6] 

PIF (l/min) När alternativet Volymandetag är inställt på PIF: 

Vuxen: 10 till 120 [50] 

Barn: 5 till 60 [10] 

Andn.frekv (per min) Vuxen: 4 till 50 [15] 

Barn: 12 till 80 [15] 

*I den internationella standarden för ventilatorer anges att patienttypen Barn ska användas för en patient som får mindre än 
300 ml, men Astral tillåter justering av inställningen för parametern Vt upp till 500 ml för fall där Vt är inställt så att det 
kompenserar för läckage i andningskretsen. 
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P(A)CV-andningsmönster 

Parameter Inställning 

P control (cmH2O) Vuxen: 2 till 50 [7] 

Barn: 2 till 50 [7] 

Ti (sek) Vuxen: 0,2 till 5,0 [1,0] 

Barn: 0,2 till 5,0 [0,6] 

Andn.frekv (per min) Vuxen: 4 till 50 [15] 

Barn: 12 till 80 [15] 
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Inställningar för Säkerhetsvolym 
Astrals säkerhetsvolymsfunktion är en valfri adaptiv kontrollmekanism som ger volymgaranti vid 
tryckfunktioner (endast P(A)CV och PS). Den kombinerar fördelarna av måltrycksventilation och en 
målvolymsgaranti. 

Den kan användas för att värna mot hypoventilation i händelse av minskad eftergivlighet hos lungan 
eller för att värna mot ventilatorinducerad lungskada eller överventilation om eftergivligheten 
förbättras över tid. 

Ett säkerhetsvolymsmål (Säkerhets-Vt) kan ställas in och respektive tryckvärde (PS eller P-kontroll) 
justeras automatiskt för att nå målet.  

Den maximala inandningsassistansen begränsas av max PS eller P-kontroll max. 

Den maximala ändringen av tryckunderstödet från ett andetag till nästa andetag begränsas till +/- 2 
cmH2O för att minimera störningen eller obehaget för patienten. 

Justerbara parametrar: 

Parameter Inställning 

Säkerhets-Vt (ml) Vuxen: Av, 100 till 2 500 [Av] 

Barn: Av, 50 till 300 [Av] 

Max PS (PS-funktion) PS till 50 [PS+5] 

P-kontroll max (P(A)CV) P-kontroll till 50 [P-kontroll + 5] 
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Ventilation med munstycke 
Astral-enheten kan stödja ventilation med munstycke. 

Ventilation med munstycke kan föredras framför invasiv ventilation eller maskventilation för att 
reducera hudirritation, öka patientkomforten och uppnå ett mer diskret intryck. 

Beslutet att använda ventilation med munstycke är i allmänhet en rådgivningsprocess mellan klinikern 
och patienten efter beaktande av risker och fördelar med denna behandlingsform. 

För att bedöma patientens tillstånd självständigt under ventilation med munstycke kan SpO2 
övervakas med en pulsoximeter. Om oximetersensorn kopplas bort från patientens finger så aktiveras 
larmet Ingen SpO2-övervakning . 
 

Rekommenderade inställningar för ventilation med 
munstycke 
Följande inställningar rekommenderas för ventilation med munstycke på Astral-enheten. Som alltid är 
det kliniska omdömet av största vikt och det måste bekräftas att larmen fungerar effektivt. 

Rekommenderad patientanslutning är ett oventilerat munstycke på 15 mm. 
 

Ventilationsinställning Val Detalj/förklaring 

Patienttyp Vuxen  

Krets Enkel krets med ventil  

Patientanslutning Munstycke  

Ventilationsfunktion (A)CV (A)CV-funktionen låter patienten stapla flera andetag på varandra (air 
stacking) då en inställd volym administreras med varje andetag.  

Patientinställningar Vt, Trigger, Flödesform Inställning baserad på patientkomfort och -preferenser. 

Andn. frekv Enligt vad som är 
lämpligt 

Andn. Andn.frekv ska ställas in så att den passar för patienter som kan 
vara beroende av backupfrekvensen. I annat fall kan den stängas av. 

PEEP Av  

Låg Vt 
Låg MV 
Lågt tryck 
Låg andn.frekv 

Av Dessa larm kan aktiveras alltför snabbt för intermittent ventilation med 
munstycke, vilket kan orsaka besvär.  

 
 

Larminställning Val Detalj/förklaring 

Frånkopplingslarm På Aktiverar frånkopplingslarmet. 

Frånkopplingstolerans 
(%) 

Enligt vad som är 
lämpligt 

Ställer in en högre eller lägre tolerans, enligt den grad av 
kretsfrånkoppling som krävs för att aktivera frånkopplingslarmet. 

Se Ställa in och testa frånkopplingstoleransen (se sida 116). 

Larmaktiveringstid Enligt vad som är 
lämpligt 

Den tid det tar för larmet att aktiveras när frånkopplingströskeln har 
uppnåtts. Den kan ställas i på mellan 5 sekunder och 15 minuter för 
munstycket, enligt vad som är lämpligt för patientens ventilatorberoende. 

Se Ställa in aktiveringstiden (se sida 118). 

Apnérespons Av Det kan vara lämpligt att ställa in Apnérespons på AV om 
frånkopplingslarmet är lämpligt konfigurerat. 
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Överväganden för ventilation med munstycke 
Frånkopplingslarmet gör det möjligt att detektera kretsfrånkoppling (t.ex. om munstycket har fallit 
utom räckhåll för patienten) och om patienten klarar att tillförlitligt trigga ventilation eller inte. 

Oavsett om frånkopplingslarmet är aktivt eller inte, kan andra avhjälpande åtgärder krävas för att 
säkerställa att patientens säkerhet inte äventyras, såsom Apnélarmet, extern övervakning, ett SpO2-
larm eller ständig bevakning. 
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Larm 
Astral-enheten aktiverar larm för att varna dig om förhållanden som kräver din uppmärksamhet för att 
garantera patientsäkerhet. När ett larm aktiveras avger Astral-enheten både hörbara och visuella 
varningar, och visar ett larmmeddelande i larmdisplayen i informationsfältet. 
 

Som en del av larmsystemet (t.ex. övertrycksskydd och systemlarm), kan Astral utföra en automatisk 
omstart. En automatisk omstart kontrollerar systemet och säkerställer att larmen fungerar korrekt. 
 

 
 

 
Indikator Beskrivning  

1 Larmdisplay Visar antingen larmmeddelandet för det högst prioriterade aktiva larmet, eller 
det senaste larmet som ännu inte återställts. 

Tryck på larmdisplayen för ytterligare information om larmet. 

Vissa tillstånd kan leda till flera larm.  betyder att det finns flera aktiva 

larm. Tryck på när det visas för att granska alla larm och reagera på 
lämpligt sätt. Larmen visas i prioritetsordning. 

2 Skärmen Aktiva larm Visar samtliga aktiva larm. Visas automatiskt vid aktivering av ett larm i 
patientfunktion. 

3 Informationsmeny Vissa larm försvinner automatiskt. För att granska en larmhistorik, granska 
larmloggen via informationsmenyn. 
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4 Knappen Tysta/återställ larm Status: 
• inget sken – inga aktiva larm 
• stadigt sken – aktivt/aktiva larm 
• blinkande sken – larmet tystat 

Denna knapp låter dig också: 
• tysta varningsljudet 
• återställa aktuella visade larm (om tillåtet) 

5 Larmfält Anger larmprioritet på larmdisplayen. 
 
 

Larmprioritet 
Larm klassificeras efter relativ prioritet (hög, medel och låg) i enlighet med larmtillståndets allvarlighet 
och angelägenhet. Svara på alla larm. Ett omedelbart svar krävs vid högprioritetslarm. 

Larmprioritet 
 

Larmfält Varningsljud 

Hög  Rött blinkande ljus 10 pip var 5:e sekund 

Medel  Gult blinkande ljus 3 pip var 15:e sekund 

Låg  Stadigt gul 2 pip var 25:e sekund 
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Följande larmlista är ordnad efter relativ angelägenhet inom prioriteten. Justerbara larm kan ändras för 
att passa behandlings- och vårdkrav. 

Högprioritetslarm Medelprioritetslarm Lågprioritetslarm 

Totalt strömavbrott** 

Frånkopplingslarm* 

Lågt tryck* 

Obstruktion/högt tryck* 

Högt tryck* 

Apné* 

Låg MVe* 

Låg MVi* 

Hög MVi* 

Hög MVe* 

Låg Vte* 

Hög Vte* 

Låg Vti* 

Hög Vti* 

Låg andn.frekv* 

Hög andn.frekv* 

Högt läckage* 

Ventilation stoppad* 

Låg SpO2* 

Hög SpO2* 

Låg FiO2* 

Hög FiO2* 

NV-mask (blockerad ventil)* 

Ventilation startas inte. Felaktig adapter 

Kritiskt låg intern batterinivå 

Fel på krets 

Felaktig krets 

Oväntad omstart 

Internt batteri saknas/fel 

Högt tryck* 

Lågt PEEP* 

Högt PEEP 

Låg puls* 

Hög puls* 

Enheten överhettas 

Tryckslang frånkopplad 

Sista självtestet misslyckades 

Flödessensor ej kalibrerad 

Ingen SpO2-övervakning 

Ingen FiO2-övervakning 

Låg intern batterinivå 

 

Ström frånkopplad 

Använder internt batteri 

Batteri 1 fel 

Batteri 2 fel 

Strömfel/ingen laddning 

*Larm är justerbart. 
** Inga lysdioder blinkar under ett larm för totalt strömavbrott. 
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Granska aktiva larm 

 på larmdisplayen anger att det finns flera aktiva larm. Fastän flera larm kan vara aktiva samtidigt, 
visar larmdisplayen endast larmen med högst prioritet. Den fullständiga uppsättningen aktiva larm 
visas på skärmen Aktiva larm. 

När larmet med den högsta prioriteten åtgärdas visas larmet med näst högst prioritet på 
larmdisplayen. 
 

 
 

Granska aktiva larm: 

1. Från vilken skärm som helst, tryck på larmdisplayen i informationsfältet. Skärmen Aktiva larm 
visas. Denna skärm innehåller en fullständig lista över aktuella aktiva larm, som visas i 
prioritetsordning.  

2. Tryck på OK för att stänga skärmen Aktiva larm och återgå till den tidigare skärmen. 
 

Tysta larm 
Du kan temporärt tysta varningsljud på Astral-enheten under en tvåminutersperiod. Larmdisplayen och 
larmfältet fortsätter att visa larmet som vanligt. Om larmtillståndet kvarstår kommer larmet att ljuda 
igen efter två minuter. 

Du kan också använda Tysta larm i förväg för att tysta larm som du förväntar dig kommer att ljuda. 
Detta kan vara till hjälp under sugningsprocedurer eller när du avser att koppla bort patienten från 
ventilatorn under en kort period. 
 

Om något av följande högprioritetslarm triggas avbryts Tysta larm automatiskt: 

• Totalt strömavbrott 

• Kritisk låg intern batterinivå  

• Felaktig krets. 
 

Tysta varningsljudet vid ett aktivt larm: 

Tryck på . 

Larmet tystas under två minuter. Under denna period visas  i informationsfältet och  
blinkar. 

Obs! När knappen Tysta/återställ larm trycks ned igen under larmets tystnadsperiod återställs det visade larmet. 
Se Återställa larm (se sida 100). 
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Tysta larm innan de aktiveras: 

1. Tryck på . Larmtystnad är aktiv under två minuter. Under denna period visas  i 

informationsfältet och  blinkar. 

2. För att avbryta larmtystnaden, tryck på den blinkande  igen. 
 

Återställa larm 
Följande larm kan inte återställas manuellt. För dessa larm måste du korrigera orsaken till larmet. När 
larmet åtgärdas kommer det automatiskt att försvinna från displayen. 

• Totalt strömavbrott 

• Kritisk låg intern batterinivå  

• Lågt tryck 

• Felaktig krets 

• Tryckslang frånkopplad 

• Batteri saknas/fel. 
 

När ett larm återställs tas det bort från larmdisplayen och skärmen med aktiva larm och de visuella 
och hörbara varningarna stängs av. Ett aktivt larm ska endast återställas när situationen som orsakat 
larmet har åtgärdats. Om larmtillståndet inte har korrigerats kommer larmet att aktiveras igen. 

Astral-enheten kan automatiskt ta bort ett larm när tillståndet som triggade larmet korrigeras. När 
larmet är borta visas det inte längre på skärmen med aktiva larm och de hörbara och visuella 
varningarna upphör. 

När ett larm tas bort eller återställs manuellt visar sedan larmdisplayen nästa aktiva larm med högst 
prioritet. 
 

För att granska en komplett larmhistorik, se Händelseloggen som är tillgänglig från 
informationsmenyn. 
 

Återställa det visade aktiva larmet: 

1. Tryck på  för att tysta larmet. Knappen tänds och börjar blinka. 

2. Tryck på  igen för att återställa larmet. Larmmeddelandet tas bort från larmdisplayen. 
Det tas också bort från skärmen Aktiva larm. 

Obs! Du kan utföra denna procedur med skärmen Aktiva larm öppen, om du vill se alla aktiva larm när du utför 
återställningen. 
 

Återställa alla aktiva larm: 
1. Tryck på larmdisplayen i informationsfältet. Skärmen Aktiva larm visas. 
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2. Tryck på Återställ allt för att återställa flera larm. Endast de larm som kan återställas kommer att 
återställas. Alla återstående larm kräver åtgärd och korrigering av användaren. 

3. Slutför alla nödvändiga åtgärder för att lösa återstående larm. 
4. Tryck på OK för att stänga skärmen Aktiva larm och återgå till den tidigare skärmen. 
 

Justera larminställningar 

 FÖRSIKTIGHET 

Om larmtrösklarna ställ in på de högsta eller lägsta värdena kan larmet bli ineffektivt. 

 VARNING 

Säkerheten och effektiviteten för larminställningarna ska kontrolleras för varje aktiverat 
program. 
Obs! För information om hur du justerar volymen på varningsljudet, se Enhetsinställningar (se sida 33). 

Justera larminställningarna för det aktuella aktiva programmet: 
1. Gå till klinisk funktion. Skärmen Inställningar visas. 

2. Tryck på . 
3. Tryck på den larminställning som du vill justera. Den valda inställningen markeras i orange och 

pilar för att rulla uppåt och nedåt visas. Lägsta och högsta inställbara värden visas med hjälp av 
rullningspilarna.  

 
4. Öka eller minska larminställningen vid behov. 
5. För att justera andra larminställningar, välj de önskade inställningarna och upprepa denna 

procedur. Alla inställningar som har justerats visas med en orange kontur. 

6. Om inga ytterligare justeringar krävs, tryck på Använd. 

Obs! Om en ändring av larminställningen för högt tryck är i konflikt med en eller flera 
parameterinställningar för ventilationen visas en bekräftelseskärm med en sammanfattning av 
reviderade parameterinställningar för ventilationen. För att acceptera dessa inställningar, tryck på 
Bekräfta. 
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Inställning av larmvolym 
Ljudnivån på Astral-enheten kan ställas in från ett till fem (där fem är den högsta volymnivån och 
standardvärdet är tre).  

Man kan också ställa in en lägsta volymnivå, då eventuella inställningar under miniminivån gråtonas 
och inaktiveras för användning. Denna funktion kan endast konfigureras i den kliniska menyn.  
 

 FÖRSIKTIGHET 

• Larmvolymen kan inte justeras separat för enskilda larm. Justering av larmvolymen ändrar 
volymen för alla larm, oavsett larmprioritetsnivå. 

• När du justerar larmvolymen ska du se till att larmet kan höras över omgivande ljudnivåer 
som patienten kan uppleva i en mängd olika situationer, inklusive användning i bullriga 
miljöer eller inuti mobila väskor. 

 
 

I nedanstående exempel är aktuell larmvolym ”5”, men minimilarmvolymen har ställts in på ”3”. 
Volymalternativen ”1” och ”2” är nu inaktiverade och går inte att välja för patienten eller vårdaren. 
 

 
 

Testa larmljud och indikatorer 
För att bekräfta att larmet kommer att ljuda som avsett, testa larmet regelbundet. 

Astral-enheten innehåller två larmljud. Under ett larmtillstånd fungerar båda ljuden parallellt. För att 
bekräfta att varje ljud fungerar korrekt, utför regelbundet test av larmfunktionen. Under detta test 
kommer varje ljud att användas separat och i sekvens. 



 Larm 
 

 Svenska 103 
 

Gör så här för att testa larmljud och –indikatorer: 

1. Tryck på . Skärmen Larm visas. 

2. Tryck på . Skärmen Larmvolym visas. 

 
3. Tryck på Test för att testa larmet. Larmet piper två gånger och lysdioden blinkar för att ange att det 

fungerar korrekt. Bekräfta att larmet piper två gånger. Bekräfta att larmfältet blinkar i rött, och 
sedan i gult. Bekräfta att knappen Tysta blinkar. 

 VARNING 

Om inga larm hörs, använd inte ventilatorn. 
 

 FÖRSIKTIGHET 

Om endast ett pip hörs eller om Larmfältet inte blinkar rött och sedan gult ska enheten 
returneras för service. 
 

 
 

Test av fjärrlarmet 
Fjärrlarmet avger en hörbar och visuell signal när ett larm triggas på ventilatorn. 

 FÖRSIKTIGHET 

Test av fjärralarmet (Remote Alarm) bör utföras före första användning av och efter varje byte 
av batteriet. Testa larmet regelbundet enligt institutionens riktlinjer. För beroende patienter ska 
ett test utföras dagligen. 
 

 
 

För att testa fjärrlarmet trycker du på  på Fjärrlarm. 

Följande ska ske: 

• Larmets lysdiod tänds och larmet ljuder. 

• Den lysdiod som motsvarar inställd volym tänds. 

• Lysdioden för frånkoppling blinkar om larmet inte är anslutet till enheten, och lyser med fast sken 
om det är anslutet. 

• Den lysdiod för batterinivå som motsvarar batteriets nivå tänds. Gul lysdiod om batteriet snart är 
slut eller grön lysdiod om det finns gott om batteritid kvar. (Byt ut batteriet om batteriet snart är 
uttjänt.) 

• Om ett andra fjärrlarm är anslutet ljuder även det andra fjärrlarmet. 
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Test av larm 

 VARNING 

Utför inga larmtester när patienten är kopplad till ventilatorn. 

Detta avsnitt beskriver funktionstester för att bekräfta korrekt teknisk funktion hos Astral-larm. 
Effektiviteten hos behandlingslarmens gränser ska utvärderas kliniskt. 

Vi rekommenderar att larmen testas separat. För att göra detta, stäng av alla larm med undantag för 
larmet som ska testas. Om ventilatorn misslyckas i något av larmtesterna, se Felsökning. 

Det är inte nödvändigt att testa alla larm för varje larmtillstånd. Det finns ingen specifik 
larmtestsekvens som måste följas. 

Många av följande tester kräver användning av en passiv testlunga. 

 FÖRSIKTIGHET 

När larmtesterna är avslutade, säkerställ att Astral-enheten är återställd till sin ursprungsstatus. 
 

 
 

Testa strömlarm 

Larm Testprocedur 

Ström frånkopplad 1. Säkerställ att Astral-enheten är ansluten till en extern strömkälla. 
2. Slå på Astral-enheten. 
3. Koppla från nätsladden. 

Använder internt batteri 1. Säkerställ att Astral-enheten inte är ansluten till en extern strömkälla. 
2. Slå på Astral-enheten. 

Låg batterinivå 

Kritiskt låg intern batterinivå 

1. Säkerställ att Astral-enheten är påslagen och drivs med det interna 
batteriet. 

2. Fortsätt med ventilationen, med en ansluten testlunga, tills batteriet 
laddas ur och larmen aktiveras. 

Internt batteri fungerar inte. 1. Ta bort det interna batteriet 
2. Anslut Astral-enheten till en extern strömkälla. 
3. Slå på Astral-enheten. 

Totalt strömavbrott 1. Ta bort det interna batteriet 
2. Anslut Astral-enheten till ett externt nätaggregat. 
3. Slå på Astral-enheten. (Detta aktiverar larmet Batteriet fungerar ej). 
4. Vänta fem minuter och ta bort nätsladden från den externa strömkällan. 
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Testa trycklarmen 
Alla trycklarmstester utförs med hjälp av en testlunga, en enkel krets och vid (A)CV-funktion. 

Larm Testprocedur 

Högt tryck 1. Starta ventilation. 
2. Registrera topptrycket vid inandning (PIP). 
3. Ställ in trycklarmets gräns på lägre än PIP. 

Högt tryck 1. Starta ventilation. 
2. Blockera utandningsporten (t.ex. om en proximal ventil används, kläm 

ihop kontrollslangen under inandning). 

Lågt PEEP 1. Starta ventilation. 
2. Ställ in PEEP-inställningen på 10 cmH2O. 
3. Koppla bort testlungan efter 30 sekunder. 

Lågt tryck 1. Starta ventilation. 
2. Registrera topptrycket vid inandning (PIP). 
3. Ställ in den låga PIP-larmgränsen på över PIP. 

 
 

Testa ventilationens övervakningslarm. 
För Astral 150 utförs alla ventilationens övervakningslarmtester med en testlunga och dubbel krets vid 
(A)CV-funktion.  

För Astral 100 utförs alla ventilationens övervakningslarmtester med en testlunga och enkel krets vid 
(A)CV-funktion. 

Ställ in (A)CV-funktion på standardvärden och starta ventilationen. 

Larm Testprocedur 

Låg Vte  Ställ in larmgränsen på över den aktuella volymen. 

Hög Vte  Ställ in larmgränsen på under den aktuella volymen. 

Låg Vti Ställ in larmgränsen på över den aktuella volymen. 

Hög Vti Ställ in larmgränsen på under den aktuella volymen. 

Låg MVe  Ställ in larmgränsen på över den aktuella minutvolymen. 

Hög MVe  Ställ in larmgränsen på under den aktuella minutvolymen. 

Låg MVi Ställ in larmgränsen på över den aktuella minutvolymen. 

Hög MVi Ställ in larmgränsen på under den aktuella minutvolymen. 

Låg andn.frekv Ställ in larmgränsen på över den inställda andningsfrekvensen. 

Hög andn.frekv Ställ in larmgränsen på under den inställda andningsfrekvensen. 

Ytlig andning (RSBI) Ställ in larmgränsen på under aktuell RSBI. 

Apné Ställ in andningsfrekvensen på Av. 
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Testa oximetrilarm 
För att testa oximetrilarm, koppla en pulsoximeter till Astral-enheten och anslut sensorn till en person.  

Larm Testprocedur 

Låg SpO2 Ställ in larmgränsen på 99 %. 

Hög SpO2 Ställ in larmgränsen på under den aktuella SpO2-mätningen. 

Låg puls Ställ in larmgränsen på över den aktuella pulsen. 

Hög puls Ställ in larmgränsen på under den aktuella pulsen. 

Ingen SpO2-övervakning Med minst ett annat oximetrilarm aktiverat, koppla bort oximetern. 
 
 

Testa syrgaslarm 
För att utföra dessa tester måste en syrgassensor anslutas. Tester utförs utan extra syrgas. Utför 
kretsinlärning före testningen. 

Larmhändelse Testprocedur 

Låg FiO2 Starta ventilation. Ställ in larmgränsen på 24 %. 

Hög FiO2 Starta ventilation. Ställ in larmgränsen på 19 %. 
 
 

Testa andningskretsens larm 
Alla andningskretsens larmtester utförs vid (S)T-funktion med standardinställningar och en enkel krets 
med avsiktligt läckage. 

Larm Testprocedur 

Frånkoppling Se avsnittet Testa frånkopplingslarmet (nedan). 

Läckage Lämna kretsen öppen och starta ventilationen. 

NV-mask Blockera kretsen (ingen ansluten mask) och starta ventilationen. 
 
 

Testa frånkopplingslarmet 
Frånkopplingslarmet ska testas med patientens slutgiltiga kretskonfiguration, inklusive 
patientanslutningen (t.ex. kanyl, mask osv.), syrgasflöde in i kretsen, extra syrgas (om sådan används 
av patienten) och de slutgiltiga ventilationsinställningarna. 

Larm Testprocedur 

Urkoppling 1. Säkerställ att patienttyp och patientanslutningstyp har konfigurerats 
korrekt. 

2. Starta ventilationen och avvakta några cykler, så att ventilationen 
stabiliseras. 

3. Koppla från hela kretsen (inklusive patientanslutningen) och kontrollera 
sedan att de(t) larm som har konfigurerats att detektera frånkopplad krets 
aktiveras. 

4. Om frånkopplingslarmet inte avges kan larmparametrarna behöva 
justeras. Se Justera frånkopplingslarmet (se sida 101). 
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Larminställningar och -tillstånd 
Detta avsnitt redogör för larmen och deras aktiveringsvillkor. Om larmet har justerbara inställningar 
beskrivs dessa. Om inte annat anges är larmen tillämpliga på alla funktioner. Värden som tillhandahålls 
inom [hakparenteser] är standardinställningar. 
 

Så snart aktiveringsvillkoret är uppfyllt avger Astral-enheten både hörbara och visuella varningar utan 
fördröjning. 
 

Tidalvolymslarm 
Tidalvolymslarm aktiveras när den övervakade tidalvolymparametern (Vti eller Vte) överskrider 
inställningen för Vt-larm. 

Tidalvolymslarm kan användas för att detektera: 

• ändring i patientens lungfunktion, 

• läckage eller obstruktion i patientkrets eller ventil. 

Larm Aktiveras när Larminställning (ml) 

Låg Vti Inandningens tidalvolym är mindre än Låg Vt under tre 
andetag vid aktuell genomsnittlig andningsfrekvens. 

Vuxen: Av, 50 till 2 990 [100] 
Barn: Av, 10 till 995 [25] 

Hög Vti Inandningens tidalvolym är större än Hög Vt under tre på 
varandra följande andetag. 

Vuxen: Av, 60 till 3 000 [2 500] 
Barn: Av, 25 till 1 000 [500] 

Låg Vte Utandningens tidalvolym är mindre än Låg Vt under tre 
andetag vid aktuell genomsnittlig andningsfrekvens. 

Vuxen: Av, 50 till 2 990 [100] 
Barn: Av, 10 till 995 [25] 

Hög Vte Utandningens tidalvolym är större än Hög Vt under tre på 
varandra följande andetag. 

Vuxen: Av, 60 till 3 000 [2 500] 
Barn: Av, 25 till 1 000 [500] 

 
 

Minutvolymslarm 
Minutvolymslarm aktiveras när den övervakade minutvolymsparametern (MVi eller MVe) överskrider 
motsvarande inställning för MV-larm (ingen fördröjning). 

Minutvolymslarm kommer inte att aktiveras de första 60 sekunderna av ventilationen. 

Minutvolymslarm kan användas för att detektera: 

• ändring i patientens lungfunktion, 

• läckage eller obstruktion i patientkrets eller ventil. 

Larmmeddelande Aktiveras när Larminställning (L) 

Låg MVi Inandningens minutventilation är mindre än Låg MV Vuxen: Av, 0,5 till 59,9 [3] 
Barn: Av, 0,2 till 59,9 [0,5] 

Hög MVi Inandningens minutventilation är större än Hög MV Vuxen: Av, 0,6 till 60 [20] 
Barn: Av, 0,3 till 60 [10] 

Låg MVe Utandningens minutventilation är mindre än Låg MV Vuxen: Av, 0,5 till 59,9 [3] 
Barn: Av, 0,2 till 59,9 [0,5] 

Hög MVe Utandningens minutventilation är större än Hög MV Vuxen: Av, 0,6 till 60 [20] 
Barn: Av, 0,3 till 60 [10] 
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Andningsfrekvenslarm 
Andningsfrekvenslarm aktiveras när genomsnittlig andningsfrekvens (Andn.frekv) överskrider den motsvarande 
larminställningen (ingen fördröjning). 

Andningsfrekvenslarm kommer inte att aktiveras de första 60 sekunderna av ventilationen. 

Larmmeddelande Aktiveras när Larminställning (per min) 

Låg andn.frekv Andningsfrekvensen är mindre än inställningen för Låg 
andn.frekv. 

Vuxen: Av, 2 till 79 [4] 
Barn: Av, 5 till 98 [12] 

Hög andn.frekv Andningsfrekvensen är större än inställningen för Hög 
andn.frekv. 

Vuxen: Av, 3 till 80 [80] 
Barn: Av, 6 till 99 [99] 

 
 

Trycklarm 
Trycklarm omfattar: 

• Högt tryck 

• Obstruktion/högt tryck 

• Lågt tryck 

• PEEP. 
 

Högt tryck 
När ett högt inandningstryck detekteras cyklar Astral-enheten omedelbart till utandningsfasen och ett 
informationsmeddelande visas. Fortsatt högt tryck kommer att leda till följande larm. 

Högt tryck kan orsakas av ändringar i patientens medicinska tillstånd. 

Larm Aktiveras när Larminställning (cmH2O) 

Högt tryck 
(Medelhög prioritet) 

Det övervakade trycket överstiger inställningen för 
trycklarm under 3 andetag i följd eller utloppstrycket i 
inandningsporten överstiger 57 cm H2O. 

10 till 55 [40] 

Högt tryck 
(Hög prioritet) 

Det övervakade trycket överstiger inställningen för 
trycklarm under 10 andetag i följd eller utloppstrycket i 
inandningsporten överstiger 57 cm H2O. 

10 till 55 [40] 

Obs! Ett larm för högt tryck får till att börja med medelprioritet och eskaleras till hög prioritet om tillståndet 
kvarstår. 
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Obstruktion/högt tryck 

 VARNING 

När ett högt utandningstryck detekteras avbryts ventilationen tillfälligt. Ventilation kan endast 
fortsätta när det övervakade trycket minskar till under 3 cm H2O och det övervakade 
utandningsflödet minskar till under 1 l/min. 

Obstruktion /högt tryck kan orsakas av ett stopp i kretsen. Obstruktionen kan vanligtvis orsakas av en 
avklämd PEEP-ventilkontrollslang eller en blockerad ventil vid utandningens utlopp. 

Larm Aktiveras när Larminställning (cmH2O) 

Obstruktion / 
Högt tryck 

Övervakat luftvägstryck under utandningen är högre än 
gränsen för trycklarmet. 

eller 

Det övervakade luftvägstrycket under utandningen 
överskrider obstruktionsgränsen* och minskar inte med 
minst 1 cm H2O per sekund. 

eller 

Det övervakade luftvägstrycket under utandningen 
överskrider obstruktionsgränsen* efter 1,5 sekunder av 
utandningen eller vid slutet av utandningen (beroende på 
vad som inträffar först). 

10 till 55 [40] 

 

* Obstruktionsgränsen beror på kretstypen. 
 

Kretstyp Obstruktionsgräns 

Enkel krets med ventil PEEP + 2 cmH2O, eller 

(PEEP + PIP)/2, eller 

PEEP + (tryckstöd/2), det av dessa två som är störst, förutom vid (A)CV-funktion, då 
obstruktionsgränsen också måste överskrida 20 cmH2O. 

Dubbel krets PEEP + 2 cmH2O, eller 

(PEEP + PIP)/2, eller 

PEEP + (tryckstöd/2), beroende på vad som är störst. 

Enkel krets med avsiktligt 
läckage 

EPAP + 2 cmH2O, eller 

(EPAP + IPAP)/2, beroende på vad som är störst. 
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Lågt tryck 
Lågt tryck kan orsakas av ett allvarligt läckage. 

Obs! För att tillåta ventilation genom munstycket och andra konfigurationer för utandning till atmosfären kan 
detta larm stängas av. För mer information, se  Munstyckets inställningar (se sida 94). 

Larm Aktiveras när Larminställning (cmH2O) 

Lågt tryck Övervakat PIP är lägre än larminställningen för Lågt PIP 
under två andetag i följd. 

Volymfunktioner 
((A)CV, V SIMV) 

Av, PEEP+2 till 54 [5] 
(Min är 2 när PEEP är inställt på Av) 

Övervakat tryck når mindre än hälften av det inställda 
tryckstödet i två andetag i följd, där uppmätt Ti >= 
Stigtid. 

Tryckfunktioner (förutom CPAP) 

Av/På [På] 

Övervakat PIP är mindre än inställt CPAP 2 cm H2O. CPAP-funktion 

Av/På [På] 

 
 

PEEP 
PEEP-larm aktiveras när den övervakade positiva slutexpiratoriska tryckparametern (PEEP) överskrider 
den motsvarande larminställningen. När ventilationen startar, eller efter ändring av en PEEP-
inställning, är PEEP-larm temporärt avaktiverade tills: 

• det övervakade PEEP befinner sig inom 2 cmH2O från PEEP-inställningen under tre på varandra 
följande andetag, eller 

• 30 sekunder har förflutit. 
PEEP-larm kan orsakas av: 

• frånkopplad krets, 

• högt läckage 

• enhetfel, 

• obstruktion. 

Larm Aktiveras när Larminställning 

Lågt PEEP Övervakat PEEP är mindre än 2 cm H2O under PEEP-
ventilationsinställningen under tre på varandra följande 
andetag. 

Lågt PEEP 

Av/På [Av] 

Högt PEEP Övervakat PEEP är större än 2 cm H2O över PEEP-
inställningen under tre på varandra följande andetag. 

Ej tillämpligt 
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Andningkretsens larm 
Andningskretsens larm detekterar oönskade förhållanden i andningskretsen eller kretskonfigurationen.  

Andningskretsens larm kan aktiveras vid tillstånd med: 

• Högt läckage 

• NV-mask 

• Flödessensor ej kalibrerad 

• Inkorrekt konfigurerad krets. 
 

Högt läckage 

Larm  Aktiveras när Larminställning  

Högt läckage 
(dubbel krets) 

Skillnaden mellan MVe och MVi är större än 
larminställningen för läckage under en 10-
sekundersperiod. 

Av, 20 till 80 [Av] (%) 

Högt läckage 
(enkel krets med 
avsiktligt läckage) 

Uppskattat oavsiktligt läckage är större än inställningen 
för läckagelarm under en 20-sekundersperiod. 

5 till 80, Av, [40] (l/min) 
 

 
 

NV-mask 

Larm  Aktiveras när Larminställning 

NV-mask En icke-ventilförsedd mask används i en ventilförsedd 
krets. 

En icke-ventilförsedd mask detekteras när avsiktligt 
läckage är mindre än förväntat med en tröskel på 6 l/min 
eller 30 %, det som är störst, under en period på 
30 sekunder. 

Obs! Detta larm kan påverkas negativt om 
kompletterande syrgas läggs till vid masken eller in i 
kretsen. 

Av/På [På] 
 

 
 

Flödessensor ej kalibrerad 

Larm  Aktiveras när Larminställning 

Flödessensor ej 
kalibrerad 

(dubbel krets) 

Sensorn för utandningsflöde är inte kalibrerad. 
Kretsinlärning bör utföras. 

Ej tillämpligt 
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Kretskonfigurationens larm 

Larm  Aktiveras när Larminställning 

Felaktig krets Kretsen som är ansluten till ventilatorn skiljer sig från 
kretstypens inställning. 

Ej tillämpligt 

Ventilation startas 
inte. Felaktig adapter 

(enkel krets med 
avsiktligt läckage) 

En enkel krets med avsiktligt läckage är kopplad till 
ventilatorn men den riktiga adaptern har inte anslutits. 

Ej tillämpligt 

Tryckslang 
frånkopplad 

(enkel krets) 

En enkel krets med utandningsventil är kopplad men den 
proximala tryckslangen är inte ansluten. 

Ej tillämpligt 
 

 
 

Frånkopplingslarm 
Frånkopplingslarmet övervakar flera parametrar för att bedöma om ventilatorns andningskrets har 
kopplats bort från patienten. 

Obs! Detta larm ska konfigureras tillsammans med andra larm som kan användas för att detektera 
kretsfrånkoppling. Se avsnittet Detektera kretsfrånkoppling och dekanylering (se sida 115). 

Larm  Aktiveras när Larminställning 

Frånkopplingslarm Graden av kretsfrånkoppling överskrider kontinuerligt ett 
konfigurerbart tröskelvärde för frånkopplingstolerans 
under en bestämd tidsperiod. Larmet rensas automatiskt 
om kretsfrånkopplingen avhjälps. 

Larmet aktiveras inte om enheten detekterar att 
patienten gör ansträngningar för att andas, vilket 
indikeras av symbolen nedanför det uppmätta 
frånkopplingsvärdet.  

5 % (låg tolerans för frånkoppling) till 
95 % (hög tolerans för frånkoppling) 

 

Obs! Larmet kan stängas av när ett munstycke väljs som patientanslutning eller en mask med enkel krets och 
avsiktligt läckage väljs som patientanslutning. 
 

Syrgaslarm 
Larm för hög och låg FiO2 är endast tillgängliga när syrgassensorn är installerad. Frånvaron vid ventilationens start, eller 
förlust under ventilationen, av syrgasövervakning anges av Ingen FiO2-larmet. 

Larm Aktiveras när Larminställning (FiO2 %) 

Låg FiO2 Uppmätt syrgas är mindre än FiO2 under en kontinuerlig 
period på 30 sekunder. 

Av, 18 till 99 [18] 

Hög FiO2 Uppmätt syrgas är större än FiO2 under en kontinuerlig 
period på 30 sekunder. 

Av, 19 till 100 [70] 

Ingen FiO2 -
övervakning 

FiO2-larm är på, men den anslutna O2-sensorn fungerar 
inte eller är inte korrekt kalibrerad. 

Ej tillämpligt 
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Oximetrilarm 
Oximetrilarm är endast tillgängliga när pulsoximetern är ansluten till Astral-enheten. Larmen är 
aktiverade även när ventilatorn befinner sig i standbyläge. 

SpO2- och pulslarmen är automatiskt avaktiverade när pulsoximetern är bortkopplad från Astral-
enheten. 
 

SpO2 
Syremättnadslarm aktiveras när den övervakade SpO2-parametern överskrider den motsvarande 
larminställningen (ingen fördröjning). 

Larm Aktiveras när Larminställning (SpO2 %) 

Låg SpO2 Perifer syremättnad är lägre än Låg SpO2-inställningen, enligt det 
värde som uppmätts med pulsoximetern. 

Av, 50 till 99 [85] 

Hög SpO2 Perifer syremättnad är högre än Hög SpO2-inställningen, enligt det 
värde som uppmätts med pulsoximetern. 

Av, 51 till 100 [Av] 

Ingen SpO2-
övervakning 

SpO2-larminställningar är på men pulsoximetern har varit inaktiv 
under mer än 5 sekunder eller har frånkopplats. 

Ej tillämpligt 
 

 
 

Pulsfrekv 
Pulslarm aktiveras när den genomsnittliga pulsfrekvensen (Puls) överskrider den motsvarande 
larminställningen (ingen fördröjning). 

Larm Aktiveras när Larminställning (per/min) 

Låg puls Pulsen är lägre än Låg puls-inställningen, enligt det värde som 
uppmätts av pulsoximetern. 

Av, 20 till 249 [30] 

Hög puls Pulsen är högre än Hög puls-inställningen, enligt det värde som 
uppmätts av pulsoximetern. 

Av, 21 till 250 [150] 
 

 
 

Apnélarm 
För närmare information om hur du konfigurerar apnélarmet och aktiveringsvillkoren, se 
Apnéinställningar (se sida 89). 
 

Larmet Ventilation stoppad 
Larmet Ventilation stoppad informerar och varnar vårdaren om att en användare har stoppat 
ventilatorn.  

Detta larm ska aktiveras om oväntad användaråtgärd är möjlig. 

Larm Aktiveras när Larminställning 

Ventilation stoppad Knappen Stoppa vent. trycks ned och uppmaningen 
Stoppa vent. bekräftas. 

Av/På [Av] 
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Strömlarm 
Strömlarm är inte justerbara. 
 

 FÖRSIKTIGHET 

Data kan inte sparas när ett larm för Kritiskt låg intern batterinivå eller Batteri fungerar inte. 
Programval som görs medan dessa larm är aktiva kan gå förlorade om enheten startas om. 
Registrering av ventilationsdata och larm avbryts tillfälligt. 
 

Larm Aktiveras när 

Låg batterinivå Cirka 20 minuters ventilationstid återstår av det interna batteriets kapacitet. 

Kritisk låg intern 
batterinivå 

Cirka 10 minuters ventilationstid återstår av det interna batteriets kapacitet. 

Totalt strömavbrott Det föreligger ett totalt strömavbrott på grund av fel i det interna batteriet eller förlust av extern 
ström när det interna batteriet avlägsnas.  

Ström frånkopplad Strömkällan ändrades från en extern källa till det interna batteriet. 

Använder internt 
batteri 

Astral-enheten kopplas på och använder batterikraft. 

Batteri saknas/fel Det interna batteriet fungerar inte eller har avlägsnats. 

 
 

Systemlarm 
Systemlarm är inte justerbara. De omfattar: 

• Oväntad omstart – syftet med larmet är att informera och varna vårdaren om att enheten oväntat 
har startat om. 

• Senaste enhetstest underkänt – Syftet med detta larm är att påminna vårdaren om att det senaste 
testet av enheten misslyckades, eftersom detta kan påverka ventilatorns prestanda och 
noggrannhet. 

• Systemfel – Syftet med detta larm är att göra vårdaren uppmärksam på att ett tekniskt fel har 
upptäckts i Astral-enheten. Beroende på typen av tekniskt fel stoppas ventilationen om det är 
osäkert att fortsätta. 

Larmmeddelande Aktiveras när 

Oväntad omstart Ett systemfel leder till att Astral-enheten startar om. 

Senaste enhetstest underkänt Ventilation startas efter att enhetens självtest underkänts. 

Enheten överhettas Intern(a) komponent(er) i enheten börjar bli för het(a).  

Systemfel När ett tekniskt fel upptäckts i Astral-enheten vid den initiala påslagningen eller 
under ventilation. 

 
 



 Detektera frånkopplad krets och lossnad kanyl 
 

 Svenska 115 
 

Detektera frånkopplad krets och lossnad kanyl 
Oavsiktlig frånkoppling av en kretskomponent eller oavsiktligt avlägsnande av en kanyl utgör en fara 
för en beroende patient. Astral är utrustad med ett antal larm som, när de används tillsammans med 
Frånkopplingslarmet, med tillförlitlighet kan detektera frånkopplad krets (inklusive lossnad kanyl). 

Det optimala larmet kan bero på behandlingsmål och kretstyp enligt tabellen nedan. 
 

 FÖRSIKTIGHET 

Larm bör konfigureras och testas för att säkerställa att frånkopplad krets och lossnad kanyl 
detekteras. Vi rekommenderar att flera larm konfigureras och testas, samt att frånkoppling vid 
ventilatorn och kanylen testas. Oberoende övervakning kan användas som ett alternativ. 
 
 

 VARNING 

Larminställningarna är känsliga för eventuella ändringar i kretsen, ventilationsinställningarna 
eller kombinationsbehandlingen. Testa larmets effektivitet efter utförd(a) ändring(ar). 
 
 

Följande tabell visar de lämpligaste larmen för att detektera frånkopplad krets. 

 Måltryckfunktioner Målvolymfunktioner 

Enkel med läckage Frånkopplingslarm 

Larmet Lågt tryck 

Larmet Lågt Vte 

Larmet Lågt MVe 

Apnélarm 

Larmet läckage 

Larmet SpO2 

Ej tillämpligt 

Enkel med ventil Frånkopplingslarm 

Larmet Lågt tryck 

Larmet Lågt Peep 

Larmet Högt Vti 

Larmet Högt MVi 

Apnélarm 

Larmet SpO2 

 Frånkopplingslarm 

Larmet Lågt tryck 

Larmet Lågt PEEP 

Apnélarm 

Larmet SpO2 

 

Dubbel med ventil Frånkopplingslarm 

Larmet Lågt tryck 

Larmet Lågt Vte 

Larmet Lågt MVe 

Apnélarm 

Larmet läckage 

Larmet SpO2 
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Astral frånkopplingslarm 
Astral frånkopplingslarm mäter kretsmotståndet kontinuerligt för att beräkna graden av frånkoppling 
(visas i procent). Frånkopplingslarmet med hög prioritet aktiveras om det uppmätta 
frånkopplingsvärdet är större än den inställda toleransen under larmaktiveringstiden. 

Larmet aktiveras endast om det uppmätta frånkopplingsvärdet kontinuerligt är högre än 
frånkopplingstoleransen under larmaktiveringstiden. Om det övervakade värdet sjunker under den 
inställda frånkopplingstoleransen under den här tiden återställs tiden till larmaktivering. 

Larmet aktiveras inte om enheten detekterar att patienten gör ansträngningar för att andas, vilket 
indikeras av symbolen nedanför det uppmätta frånkopplingsvärdet. 

 
Alla aktiva larm rensas när det övervakade värdet sjunker under den inställda frånkopplingstoleransen. 
 

Justera frånkopplingslarmet 
Det finns tre inställningar som kan justeras för frånkopplingslarmet, enligt patientens behov: 

1. Frånkopplingstolerans – används för att ställa in en högre eller lägre tolerans för aktivering av 
frånkopplingslarmet. 

2. Larmaktiveringstid – den tid det tar (i sekunder) innan larmet aktiveras efter frånkoppling. 
3. Frånkopplingslarm på/av. 
 

 FÖRSIKTIGHET 

Dekanylering kan vara den typ av frånkoppling som är svårast att detektera. Testa 
frånkopplingstoleransen med en testkanyl för att säkerställa att dekanylering detekteras. 
 
 

Ställa in och testa frånkopplingstoleransen 
Tröskelvärdet för frånkopplingstolerans kan ställas in på mellan 5 % (låg frånkopplingstolerans) och 
95 % (hög frånkopplingstolerans) för detektion av kretsfrånkoppling. Vissa typer av patientanslutningar 
(mask och munstycke) gör det möjligt att stänga av larmet. 

Standardvärdet för frånkopplingstolerans ändras beroende på inställningen Barn/Vuxen och vilken typ 
av patientanslutning som har valts. Patientanslutningar som ger ett mycket stort motstånd (t.ex. 
trakealtuber med liten diameter) kan kräva en lägre inställning än standardvärdet för 
frånkopplingstolerans. 
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Få åtkomst till frånkopplingslarmet: 
1. Gå till Klinisk funktion. Skärmen Inställningar visas. 

2. Välj . Skärmen Larm visas. 
3. Välj fliken Frånkopplingslarm. 

 
Obs! Frånkopplingslarmets standardinställning är PÅ. 

 

Ställa in frånkopplingstoleransen: 

De här stegen ska utföras innan ventilationen av patienten startas. 

1. Anslut alla komponenter i patientkretsen, inklusive patientanslutningen (en testkanyl ska användas 
vid trakeostomi). 

2. Starta ventilationen med lämpliga värden för behandlingsinställningar, kretskonfiguration och extra 
syrgas (vid behov). 

3. Justera värdet för frånkopplingstolerans, vid behov, tills det överskrids av det uppmätta 
frånkopplingsvärdet, som skiftar till rött.  
Obs! Frånkopplingstoleransen får inte ställas in på ett värde som är högre än det uppmätta 
frånkopplingsvärdet. I annat fall kommer frånkoppling eller dekanylering inte att detekteras. 

 
4. Anslut patienten till ventilatorn och låt andningen stabiliseras. 
5. Kontrollera att det uppmätta frånkopplingsvärdet är lägre än värdet för frånkopplingstolerans.  
6. Justera värdet för frånkopplingstolerans baserat på patientens beroende. 
7. Bekräfta inställningarna genom att trycka på Använd. 
Obs! Om frånkopplingstoleransen ställs in på ett för lågt värde kan det ge upphov till störande larm och göra att 
larmet fungerar ineffektivt. 
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Testa Frånkopplingstoleransen: 

1. Säkerställ att patienten ventileras med lämplig behandlingsinställning, kretskonfiguration, 
patientanslutning och extra syrgas (om det behövs). 

2. Simulera frånkopplingar för att säkerställa att frånkopplingsvärdet överstiger 
Frånkopplingstoleransens inställning. Värdet och ikonen blir röda. 

Obs! Frånkopplingslarmet aktiveras endast om det uppmätta frånkopplingsvärdet är kontinuerligt större än eller 
lika med Frånkopplingstoleransen för larmets aktiveringstid. Om det övervakade värdet sjunker under den 
inställda Frånkopplingstoleransen under denna tid, återställs larmets aktiveringstid. 
 

Ställa in Aktiveringstid 
Standardläget för larmets aktiveringstid är Auto. Auto beräknar en lämplig bestämd aktiveringstid 
baserat på patienttyp och vald anslutning. 
 

Ställa in larmets Aktiveringstid: 
1. Tryck på Aktiveringstid. 
2. Öka eller minska tiden utifrån patientens behov och beakta aktiviteter som att tala. 

 
3. Tryck på Använd för att bekräfta dina ändringar. 
Obs! I Autofunktionen visas den faktiska detekteringstiden (i sekunder) under Auto. När Aktiveringstiden väl har 
justerats ersätts Auto av den ändrade Aktiveringstiden (i sekunder). 
 

Inaktivera (eller aktivera) Frånkopplingslarmet 
Frånkopplingslarmets standardinställning är PÅ. För att inaktivera Frånkopplingslarmet måste 
patientanslutningen ställas in till: 

• Munstycke (för ventilförsedda kretsar), eller 

• Mask eller Munstycke (för läckagekretsar). 
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Aktivera eller avaktivera funktionen Frånkopplingslarm: 
1. Välj fliken Frånkopplingslarm. 
2. Tryck på skjutreglaget om du vill slå PÅ/stänga AV. Ett varningsmeddelande kommer att visas. 

Skjutreglaget visas inte för invasiva patientanslutningar eller masker med ventilkretsar. 
3. Välj Använd i det nedre fältet för att fortsätta. Ett varningsmeddelande visas. 

 
4. Tryck på Bekräfta i det nedre fältet om du vill fortsätta. 

 
5. När du har bekräftat avaktiveras frånkopplingslarmet och ikonen Frånkopplingslarm AV visas 

bredvid Standby i informationsfältet. 
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Testa frånkopplingslarmet: 

De här stegen ska utföras innan patienten ansluts till ventilatorn. 

1. Anslut alla komponenter i patientkretsen, inklusive patientanslutningen (en testkanyl ska användas 
vid trakeostomi). 

2. Starta ventilationen med lämpliga värden för behandlingsinställningar, kretskonfiguration och extra 
syrgas (vid behov). 

3. Kontrollera att det uppmätta frånkopplingsvärdet skiftar till rött och att frånkopplingslarmet 
aktiveras efter larmaktiveringstiden. 
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Datahanteringsprocedur 
Övervakning av data från Astral-enheten kan granskas i ResScan™-programmet för patienthantering. 
Data överförs från enheten till ResScan med ett USB-minne. Så snart data laddats ned till ResScan 
kan dessa granskas i flera rapportformat för att enkelt övervaka behandlingsresultat och eftergivlighet. 
 

Ansluta USB-minnet från ResMed till Astral-enheten: 

För in ett USB-minne i USB-anslutningen på enhetens baksida.  -symbolen visas i 
informationsfältet för att ange att USB-minnet är isatt. 

 
För att ta bort USB-minnet, dra helt enkelt ut det från USB-anslutningen efter avslutad överföring. Om 
data överfördes vid tidpunkten kommer ett meddelande i informationsfältet att upplysa dig om en 
misslyckad överföring. 
 

 VARNING 

Anslut inga andra enheter än de som är speciellt avsedda och rekommenderade av ResMed till 
datakommunikationsportarna. Om andra utrustningar kopplas in kan det leda till skada på 
patienten eller på Astral-enheten. 
 
 

Överföra data: 

1. Från menyn Inställningar, välj Patientdata från undermenyn Dataöverföring. 
2. Tryck på Spara >. När överföringen är avslutad visas ett statusmeddelande. 
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3. Tryck på Rensa för att bekräfta att du läst meddelandet och möjliggöra ytterligare överföringar. 
4. Ta bort USB-minnet från Astral-enheten. 
5. Vid den dator där ResScan är installerat, för in USB-minnet i USB-porten. 

6. Följ nedladdningsproceduren som specificeras i användarhandboken för ResScan. 
 

Sammanfattning av datahantering 
I nedanstående tabell sammanfattas tillgängliga data som kan användas i ResScan. 

 

Detaljerade data 
Loggad de senaste 7 
dagarna 

Sammanfattningsdata1 
(5:e, median, 95:e) 
Loggad de senaste 365 dagarna 

 

Tryck 25 Hz  

Flöde 25 Hz  

Volym 25 Hz  

PIP 1 Hz  

PEEP 1 Hz  

Snitt: P 1 Hz  

Max flöde vid inandning 1 Hz  

Läckage 1 Hz  

SpO2 1 Hz  

Puls 1 Hz  

FiO2 1 Hz  

Vt 1 Hz  

MV 1 Hz  

Va  1 Hz  

Andn.frekv 1 Hz  

I:E-förhållande  1 Hz  

Ti 1 Hz  

Te 1 Hz  

% spont. trig   

% spont. cyk.   

RSBI 1 Hz  

AHI2  Median 

AI2  Median 

1 En uppsättning sammanfattningsdata ges per dag för varje använt program. 
2 Apnéindexet (AI) och Apné-Hypopnéindexet (AHI) registreras endast när en enkel krets med avsiktligt läckage används. AI 
anger antalet gånger per timme som patientflödet reduceras med mer än 75 % av nominellt flöde under en period på 
10 sekunder eller längre. AHI anger antalet gånger per timme som patientflödet reduceras med mer än 50 % av nominellt 
flöde under en period på 10 sekunder eller längre. 
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Radera patientdata 
För att radera patientdata 
1. Gå till klinisk funktion. 

2. Välj  i huvudmenyn. 
3. Välj fliken Radera i undermenyn Händelser. 
4. Välj radera. Alla patientdata och händelseloggar kommer att raderas och antalet patienttimmar 

kommer att nollställas. 
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Rengöring och underhåll 
Du bör regelbundet följa rengörings- och underhållsföreskrifterna i detta avsnitt. 

Se användarguiderna för patientanslutningen, befuktaren och andra tillbehör avseende detaljerade 
instruktioner för skötsel och underhåll av dessa enheter. 

 VARNING 

• En patient som behandlas med mekanisk ventilation är ytterst känslig för infektionsrisker. 
Smutsig eller kontaminerad utrustning utgör en potentiell infektionskälla. Rengör Astral-
enheten och dess tillbehör regelbundet.  

• Stäng alltid av och koppla alltid bort enheten från strömkällan före rengöringen och se till 
att den är torr innan du ansluter den till strömkällan igen. 

• Sänk inte ned enheten, pulsoximetern eller nätsladden i vatten. 
 

 
 

Astral-enheten kan rengöras med en antibakteriell lösning på en ren, icke färgad engångsduk. Efter 
tillbakamontering av något tillbehör i patientkretsen rekommenderar ResMed att du utför 
kretsinlärning. 

 FÖRSIKTIGHET 

Rengör endast de yttre ytorna på Astral-enheten. 

Följande desinfektionsmedel är kompatibla för användning vid rengöring av yttre ytor på Astral-
enheten: 

• Actichlor Plus 

• Blekmedel (1:10) (Kan även gå under benämningen “utspädd hypoklorit”). 

• Isopropanol 

• Cavicide* 

• Mikrozid * 
* Endast lämplig för rengöring en gång i månaden 
 

Enpatientsbruk 
För alla kretskomponenter, följ tillverkarens rekommendationer för rengöring och underhåll. 
 

Varje vecka 
1. Torka av enhetens yttre med en fuktig trasa och en mild rengöringslösning. 
2. Inspektera utandningsadapterns status avseende fukt eller kontamination. Byt ut efter behov eller 

med jämna mellanrum, minst var sjätte månad. 
3. Testa larmljuden, enligt Testa larmljud (se sida 102). 
 

Varje månad 
1. Inspektera luftfiltrets status och kontrollera att det inte är blockerat av smuts eller damm. Under 

normala användningsförhållanden behöver luftfiltret bytas ut var sjätte månad (eller oftare om 
enheten är i en dammig omgivning). 

2. Kontrollera laddningsnivån på det interna batteriet genom: 
- att avlägsna den externa strömkällan och driva enheten med det interna batteriet under minst 

10 minuter, 
- granska kvarvarande batterikapacitet, se  Använda det interna batteriet (se sida 56), 
- återställa den externa strömkällan så snart testet är klart. 
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Flerpatientsbruk 

 VARNING 

• För att förhindra risken för korskontamination är det obligatoriskt att sätta ett antibakteriellt 
filter på inandningsporten om enheten ska användas på flera patienter då utandad gas kan 
returneras till patienten via inandningsporten vid vissa feltillstånd. 

• Utandningsmodulen, det interna antibakteriella filtret, sensorn för utandningsflöde och 
kudden kommer i kontakt med utandade gaser men utgör inte en del av inandningsbanan.  

Förutom rengörings- och underhållsinstruktioner för enpatientsbruk måste du utföra följande innan 
enheten ges till en ny patient. 

Komponent Metod för rengöring/underhåll 

Enhet Se Rengöring och underhåll (se sida 124). 

Adapter för dubbelkrets (används med dubbelkretsar) För allmän hygien bör adaptern för dubbelslang bytas ut eller 
skyddas med ett AB-filter. 

Mask Masken måste ombearbetas när den används mellan olika 
patienter. Se den användarhandbok som medföljer den mask som 
används. 

Patientkretsar Byt ut eller sterilisera. Se tillverkarens rekommendationer för 
rengöring. 

Befuktare Se användarhandboken som medföljer den befuktare som 
används. 

Internt batteri Kontrollera laddningsnivån genom att ta bort den externa 
strömkällan och driva enheten med det interna batteriet under 
minst tio minuter. Granska kvarvarande batterikapacitet och 
återställ den externa strömkällan. 
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Byta ut komponenter 

Byta ut luftfiltret 
Inspektera luftfiltrets status och kontrollera att det inte är blockerat av smuts eller damm. Under 
normala användningsförhållanden behöver luftfiltret bytas ut var sjätte månad (eller oftare om enheten 
är i en dammig omgivning). 

 FÖRSIKTIGHET 

Tvätta inte luftfiltret. Luftfiltret får varken tvättas eller återanvändas. 

Ta bort och byta ut luftfiltret 
1. Lossa luftfiltrets hylsa genom att vrida i motsols riktning. 
2. Dra ut luftfiltrets hylsa från enheten.  
3. Dra ut luftfiltret från hylsan och kassera det. 
4. Sätt in ett nytt filter i hylsan. 
5. Sätt tillbaka luftfiltret och hylsan i enheten. 
6. Vrid i medsols riktning för att säkra på plats. 
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Byta ut sensorn för utandningsflöde och det antibakteriella filtret (endast 
Astral 150) 

 FÖRSIKTIGHET 

• Kontrollera adaptern för dubbelslang (utandningsventilen) avseende fukt och kontamination 
regelbundet.Speciell försiktighet ska iakttas vid användning av nebulisatorer eller befuktare. 

• Vid utbyte av sensorn för utandningsflöde och antibakteriellt filter, byt också ut 
adapterkudden och adaptern. 

Ta bort och byta ut sensorn för utandningsflöde och antibakteriellt filter: 

Stäng av enheten och koppla bort nätströmmen och/eller det externa batteriet innan du byter ut 
sensorn för utandningsflöde. 

1. Vänd på enheten och placera den på en mjuk yta (för att skydda LCD-skärmen). 
2. Tryck på och håll ned utmatningsknappen. Dra ut höljet mot dig. 
3. Lyft ut adaptern och kassera den. 
4. Ta bort den blå adapterkudden (inklusive det vita antibakteriella filtret) och kassera dem. 
5. Ta bort och sätt in en ny sensor för utandningsflöde. 
6. Sätt in ett nytt antibakteriellt filter. 
7. Sätt in en ny blå kudde och säkerställ att den bakre fliken och infattningen sitter tätt i utrymmet. 
8. Sätt in en ny adapter, tryck varsamt nedåt så att den sätts stadigt på plats. 
9. Placera höljet över utrymmet och se till att glidskenorna på enheten är inriktade efter höljet. Skjut 

tillbaka höljet på plats tills ett klick hörs från spärren.  
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 FÖRSIKTIGHET 

Efter byte av Sensorn för utandningsflöde, måste du köra en kretsinlärning för att kalibrera den 
nya sensorn och säkerställa korrekt behandling och övervakning. 

 

Kalibrera Sensorn för utandningsflöde genom att ansluta en dubbel krets. Före utförande av 
kretsinlärning, måste du säkerställa att dubbel krets är vald på undermenyn Krets. 
 

Byta ut adaptern för dubbelslang (utandningsventilen) 
Kontrollera adaptern för dubbelslang avseende fukt och kontamination regelbundet. Byt ut vid behov 
enligt proceduren som beskrivs i Ansluta kretsar. 
 

Byta ut syrgassensorn 

Ta bort och byta ut syrgassensorn (O2-cellen): 

Stäng av enheten och koppla bort den från elnätet och/eller det externa batteriet innan du byter ut O2-
sensorn. 

1. Skruva loss höljet till O2 -cellens utrymme. 
2. Ta bort höljet till O2-cellens utrymme. 
3. Håll i fliken på O2-cellen och dra varsamt cellen uppåt och ut ur utrymmet. Dra varsamt i tråden 

för att ta bort den från anslutningen i enheten. 
Enheten är nu klar för installation av den nya O2-cellen. 

4. Sätt försiktigt in den nya O2-cellens anslutning i uttaget. Denna anslutning kan bara sättas in på 
ett sätt med det platta avsnittet mot väggen i utrymmet. Tryck in på plats med hjälp av ett trubbigt 
verktyg (t.ex. en platt skruvmejsel). 

5. Håll i fliken på O2-cellen medan du försiktigt sätter in O2-cellen i utrymmet och säkerställer att 
trådarna är instoppade på plats. 

6. Sätt tillbaka höljet och skruva fast på plats. 
 

 
 

 

   
 

 FÖRSIKTIGHET 

Efter byte av Syrgassensorn, måste du köra en kretsinlärning för att kalibrera den nya sensorn 
och säkerställa korrekt behandling och övervakning. 
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Byta ut det interna batteriet 

 VARNING 

Stäng av och koppla från syrgasen innan du byter det interna batteriet. 

 FÖRSIKTIGHET 

• Litiumjonbatterier har inbyggda skyddskretsar, men kan fortfarande vara farliga om de inte 
används korrekt. Skadade batterier kanske inte fungerar eller kan börja brinna. 

• Batteriets tillgängliga kapacitet minskar med tilltagande ålder. Förlita dig inte på det interna 
batteriet som primär strömkälla när den återstående batterikapaciteten blir låg. 

• Ladda endast upp det interna batteriet inuti enheten eller med en laddare som godkänts av 
ResMed. Enheten får inte utsättas för hårda fysiska stötar. 

• Använd det interna batteriet i enlighet med avsedd användning som beskrivs i denna 
handbok. Modifiering av utrustning eller systemfunktion kan leda till skador på utrustningen 
eller personskador. 

• Det interna batteriet ska bytas ut vartannat år eller vid en märkbar försämring av 
användningstiden vid full laddning. 

 
 

Ta bort och byta ut det interna batteriet: 

Stäng av Astral-enheten och koppla bort den från elnätet innan du byter det interna batteriet. 

1. Vänd på enheten och lossa skruvarna på batterilocket. 
2. Ta bort batterilocket från enheten. 
3. Ta ur batteriet från enheten. 
4. Sätt in ett nytt batteri i batteriutrymmet. Säkerställ att kontakterna på batteriet sitter nedåt i 

utrymmet, mot batteriets anslutningspunkter i enheten. 
5. Sätt tillbaka batterilocket. 
6. Skruva fast batterilocket ordentligt på plats. 
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Service 

 VARNING 

Inspektion och reparation bör endast utföras av auktoriserad servicepersonal. Du får under inga 
omständigheter själv försöka utföra service på eller reparera enheten. Underlåtelse att göra 
detta kan annullera garantin för Astral-enheten, skada Astral-enheten eller leda till risk för skada 
eller dödsfall.  
Obs! Behåll originalförpackningen till Astral-enheten för användning vid leverans till/från ett auktoriserat ResMed-
servicecenter. 
 

Tidtabell för underhåll 
Astral-enheten ska inspekteras av ett auktoriserat ResMed servicecenter enligt följande schema. 
Astral-enheten är avsedd att fungera på ett säkert och tillförlitligt sätt under förutsättning att den 
används och underhålls enligt de anvisningar som tillhandahålls av ResMed. Som är fallet med alla 
elektriska produkter bör du vara försiktig om eventuella funktionsstörningar uppstår och i sådant fall 
bör produkten besiktigas av ett auktoriserat ResMed servicecenter. 

Med regelbunden service är den förväntade användningstiden för en Astral-enhet 8 år. 

Serviceschema från datum för första användning: 
 

Rekommenderat serviceintervall Genomfört av Instruktioner 

Var sjätte månad Personal som fått utbildning i 
användningen av Astral 

Utbyte av luftfiltret (byt ut tidigare om 
det är smutsigt). 

Byte av adaptrar för enkel eller dubbel 
krets om sådana används. 

Två år Kvalificerad tekniker 2 års förebyggande underhåll. Byte av 
det interna batteriet och FiO2-sensorn, 
om en sådan är monterad. 

35 000 timmar Kvalificerad tekniker Förebyggande underhåll av 
pneumatikblocket. 

 

Internt batteri 
Det interna batteriets förväntade livslängd är två år. Det interna batteriet ska bytas ut vartannat år eller 
vid en märkbar försämring av användningstiden vid full laddning. Under förvaring, säkerställ att det 
interna batteriet laddas om var sjätte månad. 
 

Enhetsinformation 

Enhetsinformation, inklusive antal timmar sedan senaste service, kan fås genom att trycka på  
och välja Enhet. 
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Ytterligare beaktanden för sjukhus eller vårdinrättningar 

Komponent Sjukhus eller vårdinrättning 

Enhet Följ rengörings- och desinfektionsprotokollet samt sjukhusets/vårdinrättningens schema. 

Adaptrar för 
dubbelslang 

För allmän hygien bör adaptern för dubbelslang bytas ut mellan patienter eller skyddas med ett AB-
filter. 

Luftfilter Byt ut luftfiltret var sjätte månad (eller oftare vid behov). 

Mask Masker ska ombearbetas eller bytas ut mellan patienter. Anvisningar om rengöring, desinfektion 
och sterilisering finns på ResMeds webbplats, www.resmed.com/masks/sterilization. Var god 
kontakta din ResMed-representant om du inte har tillgång till Internet. 

Patientkretsar Följ sjukhusets/vårdinrättningens protokoll och tillverkarens rekommendationer. 

Befuktare Följ sjukhusets/vårdinrättningens protokoll och tillverkarens rekommendationer. 

Antibakteriellt filter Byt ut vid behov och mellan patienter. 
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Tekniska specifikationer 
Drifttryckområde Enkel krets med ventil eller dubbel krets med ventil: 

Utandning: 3 hPa 
Inandning: 50 hPa 
Enkel krets med avsiktligt läckage: 
Utandning: 2 hPa 
Inandning: 50 hPa 
CPAP: 
3 till 20 hPa 
Gräns för maximalt arbetstryck: 
10 till 55 hPa 
Tvingad cykling sker om trycklarmets gräns överskrids. 

Tidalvolymsområde vid användning 
(volymkontrollsfunktioner) 

Patienttypen Vuxen: 100 till 2 500 ml 
Patienttypen Barn: 50 till 300 ml* 

Max. enkelfelstryck 60 hPa (oavsett funktion) 

Andningsmotstånd vid enkelfel** Krets för barn (vid 15 l/min) 
Inandning: 2,2 hPa 
Utandning: 2,4 hPa 
Krets för vuxen (vid 30 l/min) 
Inandning: 5,7 hPa 
Utandning: 4,2 hPa 

Användningsområde för kretsens 
motstånd och eftergivlighet*** 

Patientinställningen Barn: 
Kretsens motståndsintervall (krets med avsiktligt läckage): 
0 till 8 hPa vid 60 l/min 
Kretsens motståndsintervall (krets med ventil): 
0 till 20 hPa vid 60 l/min 
Kretsens eftergivlighetsintervall: 
0 till 4 ml/hPa 
Patientinställningen Vuxen: 
Kretsens motståndsintervall (krets med avsiktligt läckage): 
0 till 20 hPa vid 120 l/min 
Kretsens motståndsintervall (krets med ventil): 
0 till 35 hPa vid 120 l/min 
Kretsens eftergivlighetsintervall: 
0 till 4 ml/hPa 

Max. flöde 220 L/min 
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Inandningstriggerns (nominella) 
egenskaper 

Inandningstriggning inträffar när patientflödet överskrider 
triggerinställningen. 
Dubbel krets med ventil (flödestrigger) 
0,5 till 15,0 L/min 
Enkel krets med ventil eller dubbel krets med ventil: 
1,6 till 10,0 L/min (i fem steg) **** 
Enkel krets med avsiktligt läckage: 
2,5 till 15,0 L/min (i fem steg) 

Utandningscykelns (nominella) 
egenskaper 

Cykeln uppträder när inandningsflödet dalar till det inställda procenttalet 
av toppflödet vid inandningen. 
5 % till 90 %  

Ljudtrycksnivå 35 ± 3 dBA uppmätt enligt ISO 80601-2-12:2011. 

Ljudeffektnivå 43 ± 3 dBA uppmätt enligt ISO 80601-2-12:2011. 

Larmvolymintervall 56–85 dBa (i fem steg) uppmätt enligt IEC60601-1-8:2012 

Datalagring 7 dagar med luftvägstryck, andningsflöde och administrerad volym med 
hög upplösning (samplade vid 25 Hz). 
7 dagar med andningsrelaterade behandlingsdata (samplade vid 1 Hz). 
365 dagar med statistikdata per program. 

Dimensioner (L x B x H): 285 mm x 215 mm x 93 mm 
(11,22 tum x 8,47 tum x 3,66 tum) 

Vikt 3,2 kg 

Inandningsport/adapter för 
dubbelslang 

22 mm avsmalnande, kompatibel med ISO 5356-1:2004  
Anestesi & andningsutrustning – koniska anslutningar 

Tryckmätning Internt monterade tryckgivare 

Flödesmätning Intern monterade flödesgivare 

Strömförsörjning AC 100-240 V, 50-60 Hz, 90 W, 3,75 A kontinuerlig, 120 W/5 A topp 
110 V/400 Hz 

Externt likströmsnätaggregat 12-24 V DC, 90 W, 7,5 A/3,75 A 

Internt batteri Litiumjonbatteri, 14,4 V, 6,6 Ah, 95 Wh  
Driftstimmar (i bästa fall): 8 tim med ett nytt batteri under normala 
förhållanden (se nedan). 
Testförhållanden: Vuxen, P(A)CV-funktion, P-kontroll: 20 hPa, PEEP: Av, 
frekvens: 15 bpm, Ti: 1,2 sek. 
Obs! Tiden kan variera med miljöförhållanden. 
Total livslängd: 3 000 timmars drift med internt batteri 
Driftstimmar (i sämsta fall) > 4 timmars körningstid under följande 
förhållanden: 
Testförhållanden: Vuxen, oventilerad, PACV-funktion, dubbel krets, 
tryckstyrd kontroll = 30 cmH2O, PEEP = 20 cmH2O, frekvens: 20 bpm,  
Ti: 1.0 s, Stigtid = Av, Vts = av, Trig = Av. Alla andra parametrar förblir vid 
standardinställningarna. 
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Ytterhöljets konstruktion Flamhämmande teknisk termoplast 

Miljöförhållanden  Drifttemperatur: 0 °C till 40 °C  
Laddningstemperatur: 5 °C till 35 °C  

Driftfuktighet: 5 till 93 %, ej kondenserande 

Temperatur vid förvaring och transport: -25 °C till 70 °C under upp till 24 
timmar 
Temperatur vid förvaring och transport: -20 °C till 50 °C under över 24 
timmar 
Obs! Om Astral-enheten förvaras vid temperaturer som överstiger 50 °C 
under långa perioder kan batteriet åldras snabbare. Detta påverkar inte 
batteriets eller enhetens säkerhet. Se  Använda det interna batteriet (se 
sida 56). 

Fuktighet vid förvaring och transport: 5 till 93 %, ej kondenserande 

 Lufttryck: 1 100 hPa till 700 hPa 
Höjd: 3000 m 
Obs! Enhetens prestanda kan begränsas under 800 hPa  eller på höjder 
över 2 000 m. 

 IP22 (Skyddad mot föremål av fingerstorlek. Skyddad mot droppande 
vatten vid vinkling upp till 15 grader från specificerad orientering). 
Placerad horisontellt på en plan yta, eller vertikalt med handtaget uppåt. 
IP21 (Skyddad mot föremål av fingerstorlek och skyddad mot vertikalt 
droppande vatten) vid placering på ett arbetsbänksstativ eller använd 
med ResMed sjukhusrullvagn. 

Syrgasmätning Internt monterad syrgassensor. 
1 000 000 timmar vid 25 °C 

Elektromagnetisk kompatibilitet Produkten uppfyller alla tillämpliga elektromagnetiska 
kompatibilitetskrav (EMC) enligt IEC60601-1-2 för bostads-, kommersiell 
och lätt industrimiljö. 
Det rekommenderas att mobil kommunikationsutrustning hålls på minst 
en meters avstånd från enheten. 
För ytterligare information se Riktlinjer och tillverkarens deklaration – 
elektromagnetiska emissioner och immunitet (se sida 142). 

Användning på flygplan Medicinska bärbara elektroniska enheter (Medical-Portable Electronic 
Devices; M-PED) som uppfyller kraven från Federal Aviation 
Administration (FAA) i RTCA/DO-160 kan användas under alla faser av 
flygresor utan ytterligare testning eller godkännande av flygbolaget. 
ResMed bekräftar att Astral uppfyller amerikanska FAA:s (Federal 
Aviation Administration) krav (RTCA/DO-160, avsnitt 21, kategori M) för 
alla faser av flygresor. 
IATA-klassificering för internt batteri: UN 3481 – enheten innehåller 
litiumjonbatterier. 
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Användning i bil Produkten uppfyller ISO 16750-2 Road Vehicles - Environmental 
Conditions and Testing for Electrical and Electronic Equipment - Part 2: 
Electrical Loads - 2nd Edition 2006, Tests 4.2, 4.3.1.2, 4.3.2, 4.4, 4.6.1 
and 4.6.2 (Vägfordon – Miljökrav och miljöprovning för el- och 
elektronikutrustning – del 2: Elbelastningar – 2:a utgåvan 2006, Tester 
4.2, 4.3.1.2, 4.3.2, 4.4, 4.6.1 och 4.6.2). Den funktionella 
statusklassificeringen ska vara klass A. 
Produkten uppfyller ISO7637-2 Road Vehicles - Electrical Disturbance by 
Conduction and Coupling - Part 2 Electrical Transient Conduction Along 
Supply Lines Only - 2nd Edition 2004, Section 4.4 Transient Immunity 
Test (Vägfordon – Ledningsbundna och kopplade störningar – Del 2 
Elektriska transienter längs matningsledningar – 2:a utgåvan 2004, 
Avsnitt 4.4 Test av immunitet mot transienter). Den funktionella 
statusklassificeringen ska vara Klass A till testnivå III och Klass C till 
testnivå IV. 

Dataanslutningar Astral-enheten har tre dataanslutningsportar (USB-anslutning, mini USB-
anslutning och Ethernet-port). Endast USB- och mini-USB-anslutningar är 
för kundbruk. 
USB-anslutningen är kompatibel med ResMeds USB-minne. 

Rekommenderade 
patientkretskomponenter och 
kompatibla tillbehör 

Se www.resmed.com. 

IEC 60601-1 klassificeringar Klass II (dubbelisolerad) 
Typ BF 
Kontinuerlig drift 
Lämplig för användning med syrgas. 

Patientanslutna delar Patientanslutning (mask, endotrakealtub eller trakeostomitub) 
Oximeter och munstycke. 

Avsedda användare Endast en läkare eller vårdgivare får ställa in och konfigurera enheten. 
En läkare, vårdgivare , patient eller vårdare är avsedda användare för 
denna enhet. 

Användarposition Enheten är konstruerad för att användas inom en armlängds avstånd. En 
användare bör placera sig med siktlinjen inom en vinkel på 30 grader från 
ett plan som går vinkelrätt mot skärmen. 
Astral-enheten uppfyller läsbarhetskraven i IEC60601-1:2005. 

Kompatibilitet med 
programvaruversion 

Se Kompatibilitetsguiden för programvaruversion på 
www.resmed.com/downloads/devices för information om din enhets 
programvaruversion och dess tillhörande Kliniska handbok och 
Användarguide. 

Denna enhet är inte lämplig för användning i närheten av en antändlig anestesiblandning. 
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*I den internationella standarden för ventilatorer anges att patienttypen Barn ska användas för en patient som får mindre än 
300 ml, men Astral tillåter justering av inställningen för parametern Vt upp till 500 ml för fall där Vt är inställt så att det 
kompenserar för läckage i andningskretsen. 

** Gränserna är summan av enhetens och kretsens impedans. 

*** Funktionen kretsinlärning kommer inte att fungera om en krets utanför det acceptabla området ansluts. 

**** Individuella konfigurationer kan vara mer känsliga. 

Syrgascellernas livslängd beskrivs genom användningstimmar multiplicerat med % använd syrgas. Exempelvis varar en 
syrgascell med 1 000 000 % timmar i 20 000 timmar vid 50 % FiO2 (20 000 x 50 = 1 000 000) eller 40 000 timmar vid 25 % 
FiO2 (40 000 x 25 = 1 000 000). Astrals syrgascell varar i 25 000 timmar (1 041 dagar) vid 40 % FiO2. 

 
Pneumatisk flödesväg 
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Övervakning 
Detta avsnitt specificerar de övervakade parametrarna i Astral-enheten. Övervakade 
behandlingsparametrar visas endast under ventilationen. Andra parametrar (t.ex. batteriets 
laddningsnivå och oximetridata) övervakas även när enheten inte ventilerar. 

Astral-enheten övervakar följande parametrar: 
 

Tidsparametrar 
Parameter Uppdateringar Enheter Område Upplösning Noggrannhet 
Ti Inandningens 

slut 
sek 0 till 10 0,01 ±(20 ms + 5 %) 

Te Utandningens 
slut 

sek 0 till 15 0,01 ±(20 ms + 5 %) 

I:E Andetagets slut Ej tillämpligt 1:9,9 till 9,9:1 0,1 ±10 % 

Andn.frekv Andetagets slut 1/min 0 till 99 1 ±1/min 
 
 

Volym- och flödesparametrar 
Parameter Uppdateringar Enheter Område Upplösning Noggrannhet 

Flöde Kontinuerligt l/min -250 till +250 0,1 ±1 l/min eller 
10 %, det som är 
störst 

Vti Inandningens 
slut 

ml 0 till 3 000 1 10 ml eller 10 %, 
det som är störst 

Vte Andetagets slut ml 0 till 3 000 1 För dubbel krets: 
10 ml eller 10 %, 
det som är störst 
För enkel krets 
med avsiktligt 
läckage: 
15 ml eller 15 %*, 
det som är störst 

Va Andetagets slut l/min 0 till 99 0,1 ±(0,1+15 %) l/min* 

MVi Andetagets slut l/min 0 till 99 0,1 ±15 % (VTi >= 100 
ml) 

MVe Andetagets slut l/min 0 till 99 0,1 ±15 % (VTe >= 100 
ml) 
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Toppflöde vid inandning 
(PIF) 

Inandningens 
slut 

l/min 0 till 250 0,1 ±1 l/min eller 
15 %, det som är 
störst 

Uppmätt oavsiktligt 
läckage (för kretsar med 
avsiktligt läckage) 

En gång per 
sekund 

l/min 0 till 250 1 Ej tillämpligt  

Uppmätt oavsiktligt 
läckage  
(för dubbel krets med 
utandningsventil) 

Andetagets slut % 0 till 100 1 Ej tillämpligt  

* När Andn.frekv ≥ 8/min och Tryck ≤ 40 hPa. 
 

Tryckparametrar 
Parameter Uppdateringar Enheter Område Upplösning Noggrannhet 
Tryck Kontinuerligt cmH2O eller 

hPa eller mbar 
0 till 99 0,1 ±(0,5 hPa + 4 % av 

faktiskt tryck) 

PIP Inandningens 
slut 

cmH2O eller 
hPa eller mbar 

0 till 99 0,1 ±15 % 

PEEP Utandningens 
slut 

cmH2O eller 
hPa eller mbar 

0 till 30 0,1 ±(0,5 hPa + 4 % av 
faktiskt tryck) 

Snitt P Andetagets slut cmH2O eller 
hPa eller mbar 

0 till 99 0,1 ±(0,5 hPa + 4 % av 
faktiskt tryck) 

 
 

Andra parametrar 
Parameter Uppdateringar Enheter Område Upplösning Noggrannhet 
RSBI Andetagets slut 1/min-l 0 till 999 1 Ej tillämpligt 

% Spont. trigg. Inandningens 
start 

% 0 till 100 1 Ej tillämpligt 

% Spont. cyk. Inandningens 
slut 

% 0 till 100 1 Ej tillämpligt 

Uppmätt batteritid En gång per 
minut 

TT:MM Ej tillämpligt 1 min Ej tillämpligt 

Uppmätt 
batteriladdningsnivå 

En gång per 
minut 

% 0 till 100 1 Ej tillämpligt 

FiO2* Inandningens 
slut 

% 18 till 100 1 ±(2,5 % + 2,5 % av 
faktisk 
syrgaskoncentration) 

SpO2 En gång per 
sekund 

% SpO2. 0 till 100 1 Se de tekniska 
specifikationerna för 
Nonin Xpod 3012 på 
www.nonin.com 

Pulsfrekv En gång per 
sekund 

1/min 18 till 321 1 Se de tekniska 
specifikationerna för 
Nonin Xpod 3012 på 
www.nonin.com. 
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* FiO2-bevakning kompenserar automatiskt för variation i lufttrycket. 

Obs! 

• Alla flöden och volymer uppmäts vid BTPS-förhållanden. 

• För att uppnå angiven precision måste en framgångsrik kretsinlärning utföras före mätningstestet. De 
anvigna noggrannheterna gäller inte maskens eftergivlighet. 

• Trycket kan visas i cm H2O, hPa eller mbar. Faktorn för konvertering av tryckenheter är 1. Detta innebär att 
det visade trycket kommer att ha samma värden oavsett enheten som valts. 

 

Kontrollprecision 
Följande tabell visar inställningsområdet och precisionen för justerbara parametrar. 

Parameter Område Upplösning Noggrannhet 

Administrerat tryck 2 till 50 hPa  ± (0,5 hPa + 5 % av målet) 

IPAP 4 till 50 hPa 0,2 hPa Se administrerat tryck 

EPAP 2 till 25 hPa 0,2 hPa Se administrerat tryck 

CPAP 3 till 20 hPa 0,2 hPa Se administrerat tryck 

PEEP Av, 3 till 20 hPa 0,2 hPa Se administrerat tryck 

PS 2 till 50 hPa 0,2 hPa Se administrerat tryck 

P-kontroll 2 till 50 hPa 0,2 hPa Ej tillämpligt 

Vt (tidalvolym) Vuxen: 100 till 2 500 ml 
Barn: 50 till 300 ml** 

10 ml 
5 ml 

Ventilförsedda kretsar: 
±12 ml eller 10 %, det som är störst 

Mål-Va 1 till 30 l/min 0,1 l/min ± 1 (0,1 + 30 %) l/min, Andn.frekv 
< 12 bpm 
± 1 (0,1 + 15 %) l/min, Andn.frekv 
>�12 bpm 

Andn.frekv Vuxen: Av, 2 till 50 bpm 
Barn: Av, 5 till 80 bpm 

1 bpm ±2 % 

Målpatientfrekvens Vuxen: Av, 2 till 50 bpm 1 bpm ±2 % 

Ti (inandningstid) (A)CV, V-SIMV 
(obligatoriska andetag): 
0,3 till 3,0 sek 
P(A)CV, P-SIMV 
(obligatoriska andetag): 
0,2 till 5,0 sek 
P(A)C: 
0,3 till 4,0 sek 

Vuxen: 0,1 sek  
Barn: 0,05 sek  

±(20 ms + 5 % av inställningen) 

PIF (Toppflöde vid 
inandning) 

(A)CV, V-SIMV 
(obligatoriska andetag): 
Vuxen: 10 till 120 l/min 
Barn: 5 till 60 l/min 

1 l/min Ej tillämpligt 

Cykel (utandningstrigger) 5 till 90 %, Auto 5 % Ej tillämpligt 
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Parameter Område Upplösning Noggrannhet 

Trigger (inandningstrigger) (A)CV, P(A)CV: 
Av, 0,5 till 15 l/min 
V-SIMV, PSIMV, PS, CPAP: 
0,5 till 15 l/min 

0,5 l/min Ej tillämpligt 

Trigger för inandningstryck (A)CV, P(A)CV: 
Av, Mycket låg till Mycket 
hög 
PS, P-SIMV, V-SIMV, 
CPAP: 
Mycket låg till Mycket hög 

 Ej tillämpligt 

Triggerkänslighet – 
Ventilförsedd 

(S)T, P(A)C: 
Mycket låg till Mycket 
hög, Av 
CPAP: 
Mycket låg till Mycket hög 

 Ej tillämpligt 

Stigtid Min, 150 till 900 msek 50 ms Ej tillämpligt 

Flödesform Konstant, 75, 50, 25 %  Ej tillämpligt 

Ti Min PS: 
0,2 till 4,0 sek 
(S)T: 
0,1 till 4,0 sek 

Vuxen: 0,1 sek 
Barn: 0,05 sek 

Ej tillämpligt 

Ti Max 0,3 till 4,0 sek Vuxen: 0,1 sek 
Barn: 0,05 sek 

Ej tillämpligt 

Cykelkänslighet 5 till 90 %, Auto  Ej tillämpligt 

Apnéintervall Vuxen: 15 till 120 sek 
Barn: 5 till 30 sek 

1 sek ±50 msek 

Apné, Andn.frekv Vuxen: 4 till 50 bpm 
Barn: 12 till 80 bpm 

1 bpm ±2 % 

Apné, Ti När alternativet 
Volymandetag är inställt 
på Ti. 
Om Apnéresponsen är  
(A)CV + larm: 
0,3 till 3 sek 
Om Apnéresponsen är 
P(A)CV + larm: 
0,2 till 5 sek 

Vuxen: 0,1 sek 
Barn: 0,05 sek 

±(20 ms + 5 % av inställningen) 

Apné, Vt Om Apnéresponsen är 
(A)CV + larm: 
Vuxen: 100 till 2 500 ml 
Barn: 50 till 300 ml** 

Vuxen: 10 ml 
Barn: 5 ml 

Ventilförsedda kretsar: 
±10 ml eller 10 %, det som är störst 
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Parameter Område Upplösning Noggrannhet 

Apnéflödesform Konstant  Ej tillämpligt 

Apné, PIF När Volymandetag är 
inställt på PIF. 
Om Apnéresponsen är 
(A)CV + larm: 
Vuxen: 10 till 120 l/min 
Barn: 5 till 60 l/min 

1 l/min Ej tillämpligt 

Apné, P-kontroll När Apnéresponsen är 
P(A)CV + larm: 
2 till 50 hPa 

0,2 hPa   
± (0,5 hPa + 5 % av målet) 

Magnitud på manuellt 
andetag 

100 % till 250 % 10 % Ej tillämpligt 

Suckintervall 3 min till 60 min 1 min Ej tillämpligt 

Suckens magnitud 120 % till 250 % 10 % Ej tillämpligt 

* När Andn.frekv ≥ 8/min och Tryck = 40 hPa. 

 *I den internationella standarden för ventilatorer anges att patienttypen Barn ska användas för en 
patient som får mindre än 300 ml, men Astral tillåter justering av inställningen för parametern Vt upp 
till 500 ml för fall där Vt är inställt så att det kompenserar för läckage i andningskretsen. 

Obs! 

• Alla flöden och volymer uppmäts vid BTPS-förhållanden. 

• För att uppnå angiven precision måste en framgångsrik kretsinlärning utföras före mätningstestet. 

• Administrerat tryck regleras vid patientporten. 
 

Mätsystem och noggrannhet 
De tekniska specifikationer som publiceras ovan lämnas i enlighet med ISO 10651-2 2004 och 
IEC 60601-2-12 2001. 

På grund av införandet av en ny standard för intensivvård måste tillverkarna deklarera 
mätosäkerheten. 

I enlighet med ISO 80601-2-12 2011 är mätosäkerheten i tillverkarens testutrustning: 

För mätningar av flöde +/- 2 % 

För mätningar av volym +/- 2 ml 

För mätningar av tryck +/- 1 % 

För mätningar av tid +/- 10 ms 

I enlighet med ISO 80601-2-12 2011 är toleransen på övervakningsparametrar, inklusive 
mätosäkerheten: 

Tidsparametrar +/- (30 ms + 5%) 

Flödesparametrar +/-12 % 

Volymparametrar +/-12 ml eller 12 %, det som är störst 

Tryckparametrar +/- (0,5 hPa + 5 %) 

Vid prestandajämförelser av ventilatorer bör mätosäkerheten helt inkluderas eller helt uteslutas. 
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Funktionella varianter 
Funktionella varianter mellan Astral 100 och Astral 150. 

Funktion Astral 100 Astral 150 

Krets 

Enkel krets med utandningsventil J J 

Enkel krets med avsiktligt läckage J J 

Dubbel krets  N J 

Behandling 

Förinställda program 2 4 

Läckagebehandlingsfunktioner J J 

Ventilbehandlingsfunktioner J J 

Apnéventilation J J 

Knappen Manuellt andetag N J 

Suck (förprogrammerad) N J 

SpO2-övervakning J J 

FiO2-övervakning Valfria tillägg J 

O2 Syrgasintag Lågt flöde Lågt flöde 
 
 

Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetiska 
emissioner & immunitet 
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk kräver speciella försiktighetsåtgärder beträffande EMC och 
måste installeras och tas i bruk enligt den EMC information som återfinns i detta dokument. 
Detta är nu gällande deklaration för följande ResMed produkter: 

• Astral™-seriens ventilatorer. 
 

Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetiska 
emissioner 
Dessa produkter är avsedda att användas i nedan angivna elektromagnetiska miljö. Kunden eller 
användaren av produkten ska säkerställa att produkten används i en sådan miljö. 

Emissionstest Överensstämmelse Elektromagnetisk miljö – riktlinjer 
RF-emissioner CISPR 11 Grupp 1 Produkten använder RF-energi endast för sin 

interna funktion. Produktens RF-emissioner är 
av denna anledning mycket låga och kommer 
sannolikt inte att ge upphov till störningar i 
närbelägen elektronisk utrustning. 

RF-emissioner CISPR 11 
med eller utan USB-adapter 
med eller utan oximeteradapter 

Klass B Produkten lämpar sig för användning i alla 
anläggningar, inkl. i hemmet eller i 
anläggningar som är direkt anslutna till 
allmänna lågspänningsnätverk som försörjer 
byggnader använda för bostadsändamål. 

Övertonsemissioner  
IEC 61000-3-2 
med eller utan specificerade tillbehör 

Klass A  
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Emissionstest Överensstämmelse Elektromagnetisk miljö – riktlinjer 
Spänningsvariationer/flickeremissioner 
IEC 61000-3-3 
med eller utan specificerade tillbehör 

Överensstämmer  

 

 VARNING 

• Enheten får inte användas i närheten av eller staplad med annan utrustning. Om enheten 
måste användas i närheten av eller staplad med annan utrustning måste den bevakas för att 
säkerställa normal drift i den konfiguration i vilken den kommer att användas. 

• Det är inte rekommenderat att använda andra tillbehör än de tillbehör som specificeras för 
enheten. Användning av andra tillbehör kan leda till ökade emissioner eller försämrad 
immunitet hos enheten. 

• Tilläggsutrustning som kopplas till Elektrisk utrustning för medicinskt bruk måste uppfylla 
kraven i respektive IEC eller ISO standarder (t.ex. IEC 60950 för databehandlingsutrustning). 
Dessutom ska alla konfigurationer överensstämma med kraven för elektriska system för 
medicinskt bruk (se IEC 60601-1-1 respektive klausul 16 i 3Ed. i IEC 60601-1). Personer som 
ansluter tilläggsutrustning till elektrisk utrustning för medicinskt bruk konfigurerar ett 
medicinskt system och blir således ansvariga för att systemet uppfyller kraven för 
elektromedicinska system. Observera att det egna landets lagar ges företräde framför 
ovannämnda krav. Rådgör därför i tveksamma fall med den lokala representanten eller den 
tekniska serviceavdelningen. 

 
 

Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet 
Dessa produkter är avsedda att användas i nedan angivna elektromagnetiska miljö. Kunden eller 
användaren av produkten ska säkerställa att produkten används i en sådan miljö. 

Immunitetstest IEC60601-1-2-testnivå Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö – 
riktlinjer 

Elektrostatisk urladdning 
(ESD) IEC 61000-4-2 

±6 kV kontakt 
±8 kV luft 

±6 kV kontakt 
±8 kV luft 

Golven bör vara av trä, 
betong eller keramiska 
plattor. Om golv är täckta 
med syntetiskt material 
bör den relativa 
fuktigheten vara minst 30 
%. 

Elektrisk snabb 
transient/pulsskur 
IEC 61000-4-4 

±2 kV för 
strömförsörjningsledningar 
±1 kV för ingångs-
/utgångsledningar 

±2 kV 
±1 kV 

Nätströmskvaliteten bör 
vara som för typisk 
kommersiell eller 
sjukhusmiljö. 

Stötström  
IEC 61000-4-5 

±1 kV differensmod 
±2 kV gemensam mod 

±1 kV differensmod 
±2 kV gemensam mod 

Nätströmskvaliteten bör 
vara som för typisk 
kommersiell eller 
sjukhusmiljö. 
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Immunitetstest IEC60601-1-2-testnivå Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö – 
riktlinjer 

Spänningsfall, korta avbrott 
och spänningsvariationer i 
strömförsörjningsledningarna 
IEC 61000-4-11 

<5 % Ut (>95 % sänkning i 
Ut) under 0,5 cykel 
40 % Ut (60 % sänkning i 
Ut) under 5 cykler 
70 % Ut (30 % sänkning i 
Ut) under 25 cykler 
<5 % Ut (>95 % sänkning i 
Ut) under 5 s 

<12 V (>95 % sänkning i 
240 V) under 0,5 cykel 
96 V (60 % sänkning i 
240 V) under 5 cykler 
168 V (30 % sänkning i 
240 V) under 25 cykler 
<12 V (>95 % sänkning i 
240 V) under 5 s 

Nätströmskvaliteten bör 
vara som för typisk 
kommersiell eller 
sjukhusmiljö. 
Om användaren av 
enheten kräver 
kontinuerlig användning av 
enheten under 
strömavbrott 
rekommenderar vi att 
enheten drivs från en 
avbrottsfri strömkälla 
(UPS). 
Det interna batteriet ger 
backupström under åtta 
timmar. 

Nätfrekvensens (50/60  Hz) 
magnetiska fält 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Nätfrekvensens 
magnetiska fält bör vara 
på de nivåer som 
kännetecknar en normal 
användningsplats i typisk 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. 

Ledningsburen RF 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz till 80 MHz 

3 Vrms 
150 kHz till 80 MHz 

Bärbar och mobil RF-
kommunikationsutrustning 
bör inte användas på 
närmare avstånd från 
någon del i produkten, inkl. 
kablar, än det 
rekommenderade 
separationsavstånd som 
beräknas enligt en på 
sändarfrekvensen 
tillämplig ekvation. 
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Immunitetstest IEC60601-1-2-testnivå Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö – 
riktlinjer 

Utstrålad RF 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 
80 MHz till 2,5 GHz 

10 V/m 
80 MHz till 2,5 GHz 

Rekommenderat 
separationsavstånd 
d = 1,17 √P 
d = 0,35 √P 80 MHz till 
800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz till 
2,5 GHz 
där P är sändarens 
nominella maximala 
uteffekt, enligt 
sändartillverkaren, angiven 
i watt (W) och d är det 
rekommenderade 
separationsavståndet i 
meter (m). Fältstyrkor från 
fasta RF sändare, 
beräknade vid en 
elektromagnetisk 
platsinspektion, a bör vara 
lägre än 
överensstämmelsenivån i 
varje frekvensområde. b 
Interferens kan uppstå i 
närheten av utrustning 
märkt med följande 

symbol:  
a Fältstyrkor från fasta sändare, som basstationer för radio (mobil-/sladdlösa) telefoner och landmobilradio, 
amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och TV-sändningar kan inte förutsägas teoretisk med exakthet. För att 
bedöma den elektromagnetiska miljön på grund av fasta RF sändare ska en elektromagnetisk platsinspektion 
övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där produkten används överskrider ovanstående tillämpliga 
RF-överensstämmelsenivå bör produkten bevakas för att bekräfta normal drift. Om prestanda konstateras vara 
onormala, kan ytterligare åtgärder krävas, exempelvis att enheten omorienteras eller placeras på en annan plats. 
b För frekvensområden från 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna vara lägre än 10 V/m. 
Obs! 

• Ut är AC-nätspänningen innan testnivån tillämpas. 

• Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet. 

• Dessa riktlinjer är inte tillämpliga i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och 
reflexion mot strukturer, föremål och människor. 
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Rekommenderat separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-
kommunikationsutrustning och enheten 
Dessa produkter är avsedda att användas i en miljö i vilken utstrålade RF-störningar är reglerade. 
Kunden eller användaren av enheten kan hjälpa till att förhindra elektromagnetiska störningar genom 
att hålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och 
enheten enligt nedanstående rekommendationer, med hänsyn till kommunikationsutrustningens 
maximala uteffekt. 

Sändarens nominella 
maximala uteffekt (W) 

Separationsavstånd med hänsyn till sändarens frekvens (m) 

150 kHz till 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz till 800 MHz 
d = 0,35 √P 

800 MHz till 2,5 GHz 
d = 0,7 √P 

0,01 0,12 0,04 0,07 

0,1 0,37 0,11 0,22 

1 1,17 0,35 0,7 

10 3,70 1,11 2,21 

100 11,70 3,50 7,0 
För sändare vars nominella maximala uteffekt inte anges ovan kan det rekommenderade 
separationsavståndet d i meter (m) fastställas enligt en på sändarfrekvensen tillämplig ekvation där P 
är sändarens nominella maximala uteffekt, enligt sändartillverkaren, angiven i watt (W). 

Obs! 

• Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet. 

• Dessa riktlinjer är inte tillämpliga i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och 
reflexion mot strukturer, föremål och människor. 
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Symboler 
Följande symboler kan visas på produkten eller förpackningen. 

 Anger Varning eller uppmaning om Försiktighet 

 Följ bruksanvisningen 

 Batch kod 

 Katalog nummer 

 Serienummer 

 Fuktighetsbegränsning 

 Temperaturbegränsning 

 Förvaras upprätt 

 Förvaras torrt 

 Ömtålig, hanteras varsamt 

 Återvinningsbar 

 Brand kan uppstå om enheten är skadad 

 Tillverkare 

 Auktoriserad europeisk representant 

 CE-märkt i enlighet med EG-direktiv 93/42/EEG 

 Canadian Standards Association 

 Endast på recept (enligt amerikansk federal 
lagstiftning får dessa enheter endast säljas av eller på 
ordination från läkare). 

 Enhetens vikt 

 Skyddad mot föremål av fingerstorlek. Skyddad 
mot droppande vatten när vinklad upp till 15 grader från 
specificerad inriktning. 

 Litiumjonbatteri 

 Patientansluten del av BF-typ 

 Klass II-utrustning 

 China RoHS 

 Europeiska RoHS 

 På/Av 

 Nätkontakt 

 Oximeteranslutning 

 Ventilationsindikator 

 Växelström 

 Likström 

 Batteri 

 Tysta/återställ larm (ljudpaus) 

 Anslutning för inkommande syrgasförsörjning 

 Anslutning för kontrollslang till extern utandningsventil 

 Anslutning för slang för mätning av andningstryck 

 Anslutning för utandning (från patient) 

 Anslutning för inandning (till patient) 

 USB-anslutning 

 Ethernet-anslutning 

 Fjärrlarmsanslutning 

 Knapp för test av fjärrlarm 

 Miljöinformation 
Produkten måste bortskaffas separat och inte som osorterat kommunalt avfall. Vid bortskaffning av 
produkten bör du använda de lämpliga uppsamlings-, återanvändnings- eller återvinningssystem som 
finns i det område där du är bosatt. Sådana uppsamlings-, återanvändnings- och återvinningssystem är 
avsedda att skona naturresurser och förhindra att farliga ämnen skadar miljön. 

Om du behöver information om dessa avfallshanteringssystem, kontakta lokal myndighet ansvarig för 
avfallshantering. Symbolen, en överkryssad soptunna, uppmanar dig att använda dessa avfallssystem. 
Om du behöver information om uppsamling och bortskaffning av denna ResMed produkt, var god 
kontakta ResMeds kontor, den lokala återförsäljaren eller besök www.resmed.com/environment. 
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Överensstämmelse med standarder 
Astral uppfyller följande standarder: 

• IEC 60601-1 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Allmänna fordringar beträffande säkerhet 
och väsentliga prestanda 

• IEC 60601-1-2 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 1-2: Allmänna fordringar beträffande 
säkerhet och väsentliga prestanda – Tilläggsstandard: Elektromagnetisk kompatibilitet – krav och 
tester 

• IEC 60601-1-8 Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda - 
Tilläggsstandard för larmsystem 

• IEC 60601-1-11 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 1-11: Allmänna fordringar 
beträffande säkerhet och väsentliga prestanda – Tilläggsstandard: Tilläggsstandard för utrustning 
och system för användning i hemlik vårdmiljö 

• ISO 10651-2 Lungventilatorer för medicinskt bruk - Särskilda krav på grundläggande säkerhet och 
funktion – del 2: Hemventilatorer för ventilatorberoende patienter 

• ISO 10651-6 Lungventilatorer för medicinskt bruk - Särskilda krav på grundläggande säkerhet och 
funktion – del 6: Hemventilatorer för andningsstöd 

 

Utbildning och support 
Utbildnings- och stödmaterial finns på ResMeds hemsida, www.resmed/astral/support. Var god 
kontakta din ResMed-återförsäljare om du inte har tillgång till internet. 

Felsökning av larm 
Prova följande förslag om problem uppstår. Kontakta din vårdgivare eller ResMed om du inte kan lösa 
problemet. 
 

Den vanligaste larmorsaken är att systemet är felmonterat eller att en kretsinlärning inte har utförts 
korrekt för varje program. 

Obs! 
 

• Nedanstående larmåtgärder förutsätter att larminställningarna lämpar sig för patientens behandling. Bekräfta 
larminställningarna på nytt när ett justerbart larm har aktiverats. 

 

• Larmloggen och larminställningarna bevaras när enheten stängs av och i händelse av strömavbrott. 
 

• Om aktiveringen av ett larm upprepas, avbryt användningen, byt till en backupventilator och returnera 
enheten för service. 

 

Om larmloggen når sin lagringskapacitet, raderas den äldsta informationen för att tillåta att nya poster 
skrivs in i loggen. 
 

Larmmeddelande Åtgärd 

Apné 1. Kontrollera patientens status och luftvägen. 
2. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 
3. Överväg att justera triggerinställningarna. 
4. Inspektera kretsen och de proximala slangarna avseende läckage. Utför 

kretsinlärning. 

Batteri saknas/fel 1. Om enheten har förvarats i extrema temperaturer, vänta tills enheten åter har nått 
rumstemperatur. 

2. Om enheten har förvarats under en längre tid kan batteriet ha laddat ur. Anslut den 
till nätströmmen.  

3. Om larmet kvarstår, byt ut batteriet. 

Fel på krets 1. Utför kretsinlärning. 
2. Om larmet kvarstår, byt ut kretsen. 
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Larmmeddelande Åtgärd 

Batteri 1 fel Kontrollera batterianslutningar. Byt ut externt batteri 1 med ett nytt externt batteri om 
problemet kvarstår. 

Batteri 2 fel Kontrollera batterianslutningar. Byt ut externt batteri 2 med ett nytt externt batteri om 
problemet kvarstår. 

Kritiskt låg intern batterinivå Anslut Astral till nätström och ladda batteriet. 

Enheten överhettas 1. Flytta enheten till en svalare plats. 
2. Inspektera luftintaget avseende främmande föremål. 
3. Inspektera luftintagets filter. Byt ut luftintagets filter vid behov. 
4. Inspektera kylfläktens inlopp och utlopp avseende främmande föremål. 
5. Ta ut Astral ur den mobila väskan. 
6. Kontrollera kretsen avseende obstruktioner. 
7. Utför kretsinlärning. 
8. Byt till en krets med lägre impedans (om tillgänglig). 

Frånkopplingslarm 1. Kontrollera patientens status och luftvägen. 
2. Inspektera kretsen och de proximala slangarna avseende frånkoppling eller stort 

läckage. 
3. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 
4. Utför kretsinlärning. 

Fel på flödessensor Byt ut adaptern för dubbelslang och utför kretsinlärning. 

Flödessensor ej kalibrerad Utför kretsinlärning. 

Hög FiO2 1. Kontrollera patientens status. 
2. Kontrollera och justera syrgastillförseln. 
3. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 
4. Utför kretsinlärning för att kalibrera om syrgassensorn. 

Högt läckage 1. Kontrollera patientens status. 
2. Inspektera kretsen, utandningsventilen och de proximala slangarna avseende 

läckage. Vid användning, kontrollera läckage runt masken. 
3. När ventilförsedd behandling används, kontrollera masktypinställningen. 
4. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 
5. Utför kretsinlärning. 

Hög MVe 1. Kontrollera patientens status. 
2. Inspektera adaptern för dubbelslang. Byt ut utandningsventilen vid behov. 
3. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 
4. Utför kretsinlärning. 

Hög MVi 1. Kontrollera patientens status. 
2. Inspektera kretsen och utandningsmodulen avseende läckage. 
3. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 
4. Utför kretsinlärning. 

Högt PEEP 1. Kontrollera patientens status. 
2. Inspektera kretsen och utandningsventilen avseende obstruktion. Vid användning, 

kontrollera avseende obstruktioner i proximala slangar. 
3. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 
4. Utför kretsinlärning. 
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Larmmeddelande Åtgärd 

Högt tryck 1. Kontrollera patientens status och luftvägen. 
2. Inspektera kretsen avseende obstruktion. 
3. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 
4. Utför kretsinlärning. 

Hög puls 1. Kontrollera patientens status. 
2. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 

Hög andn.frekv 1. Kontrollera patientens status. 
2. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 
3. Kontrollera och justera triggerinställningar. 
4. Kontrollera och korrigera läckage. 
5. Utför kretsinlärning. 

Hög SpO2 1. Kontrollera patientens status. 
2. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 

Hög Vte 1. Kontrollera patientens status. 
2. Inspektera adaptern för dubbelslang. Byt ut utandningsventilen vid behov. 
3. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 
4. Utför kretsinlärning. 

Hög Vti 1. Kontrollera patientens status. 
2. Inspektera kretsen och utandningsmodulen avseende läckage. 
3. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 
4. Utför kretsinlärning. 

Fel krets 1. Kontrollera att kretsen är korrekt ansluten och matchar den valda kretstypen. 
2. Inspektera kretsen, utandningsventilen och de proximala slangarna. 

Sista självtestet misslyckades 1. Utför kretsinlärning. 
2. Returnera enheten för service om problemet kvarstår. 

Låg intern batterinivå Anslut Astral till nätström och ladda batteriet. 

Låg FiO2 1. Kontrollera patientens status. 
2. Kontrollera avseende läckage. 
3. Kontrollera syrgastillförseln och -anslutningarna till enheten. 
4. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 
5. Utför kretsinlärning för att kalibrera om syrgassensorn. 

Låg MVe 1. Kontrollera patientens status och luftvägen. 
2. Inspektera kretsen och utandningsventilen avseende obstruktion eller läckage.  
3. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 
4. Utför kretsinlärning. 

Låg MVi 1. Kontrollera patientens status och luftvägen. 
2. Inspektera kretsen avseende obstruktion. 
3. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 
4. Utför kretsinlärning. 

Lågt PEEP 1. Kontrollera patientens status. 
2. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 
3. Inspektera kretsen och utandningsventilen avseende obstruktion eller läckage. Vid 

användning, kontrollera avseende obstruktioner i proximala slangar.  
4. Utför kretsinlärning. 
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Larmmeddelande Åtgärd 

Lågt tryck 1. Kontrollera alla kretsanslutningar, speciellt patientanslutningen och de proximala 
sensorslangarna. 

2. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 
3. Inspektera kretsen och utandningsventilen avseende skada eller sekret.  
4. Utför kretsinlärning. 

Låg puls 1. Kontrollera patientens status. 
2. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 

Låg andn.frekv 1. Kontrollera patientens status. 
2. Inspektera kretsen och de proximala slangarna avseende läckage. 
3. Kontrollera och justera inställningar. 
4. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 
5. Utför kretsinlärning. 

Låg SpO2 1. Kontrollera patientens status. 
2. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 

Låg Vte 1. Kontrollera patientens status och luftvägen. 
2. Inspektera kretsen och utandningsventilen avseende obstruktion eller läckage.  
3. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 
4. Utför kretsinlärning. 

Låg Vti 1. Kontrollera patientens status och luftvägen. 
2. Inspektera kretsen avseende obstruktion. 
3. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 
4. Utför kretsinlärning. 

Ingen FiO2-övervakning Utför kretsinlärning för att kalibrera syrgassensorn. 

Ingen SpO2-övervakning 1. Kontrollera SpO2 -anslutningen till patientens finger och Astral. 
2. Om larmet kvarstår, använd en annan SpO2-oximeter eller fingersensor. 

NV-mask 1. Kontrollera att maskventilerna är fria och inte blockerade. 
2. Kontrollera masktypinställningen. 
3. Utför kretsinlärning. 

Obs! Detta larm kan påverkas negativt om kompletterande syrgas läggs till vid masken 
eller in i kretsen. 

Obstruktion / 
Högt tryck 

1. Kontrollera patientens status och luftvägen. 
2. Inspektera kretsen och utandningsventilen avseende obstruktion. Vid användning, 

kontrollera avseende knickar i proximala slangar. 
3. Utför kretsinlärning. 

Strömfel/ingen laddning 1. Kontrollera alla anslutningar mellan ventilatorn och det externa batteriet.  
2. Kontrollera anslutningen till nätströmmen (om befintlig). Kontakta ditt ResMed 

servicecenter om problemet kvarstår. 

Ström frånkopplad Vid avsikt att använda extern strömkälla: 
1. Kontrollera nätsladdens anslutning mellan nätuttaget eller batteriet, nätaggregatet 

och enheten. 
2. Vid användning av ett externt batteri, kontrollera det externa batteriets 

laddningsnivå och byt ut/ladda det om det är tomt. 
3. Om nätström används, kontrollera strömtillförseln. 
4. Om problemet kvarstår, försök med en alternativ extern strömkälla (t.ex. 

nätströmskälla, likströmskälla eller externt batteri). 
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Larmmeddelande Åtgärd 

Tryckslang frånkopplad 1. Kontrollera anslutningen av den proximala sensorslangen. 
2. Utför kretsinlärning. 

Ytlig andning 1. Kontrollera patientens status. 
2. Inspektera kretsen och de proximala slangarna avseende obstruktion eller läckage. 
3. Kontrollera och justera triggerinställningar. 
4. Bekräfta att behandlings- och larminställningarna är lämpliga. 
5. Utför kretsinlärning. 

Systemfel 1. Utför kretsinlärning. 
2. Skicka tillbaka enheten för underhåll om problemet kvarstår eller om enheten 

underkänts av självtest. 

Totalt strömavbrott 1. Kontrollera patientens status och luftvägen. 
2. Koppla enheten till växelströmmen. 
3. Kontrollera batteriladdningsnivån för det interna och externa (om tillämpligt) 

batteriet. 

Larmet för totalt strömavbrott kan endast tystas genom att ansluta enheten till 
Växel strömsförsörjningen. 

Säkerhetsåterställning slutförd Enheten detekterade ett fel och återställdes. 
1. Kontrollera patientens status. 
2. Om larmet kvarstår, byt till en backupventilator och returnera enheten för service. 

Använder internt batteri Bekräfta att drift med internt batteri är avsikten eller återanslut extern ström. 

Ventilation startas inte. Felaktig 
adapter 

1. Kontrollera att rätt utandningsadapter är installerad för den valda kretstypen. 
2. Utför kretsinlärning. 

Ventilation stoppad Bekräfta att det är lämpligt att stoppa ventilationen. 

Ventilation stoppad/högt tryck Hårdvarans säkerhetsgräns för tryck har överskridits. Returnera enheten för service om 
problemet återkommer. 
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Allmän felsökning 

Problem Åtgärd 

Kondensbildning i krets Kondens kan bildas på grund av höga fuktighetsinställningar och låga 
omgivningsstemperaturer. Justera befuktarens inställningar enligt tillverkarens 
anvisningar. 

Pekskärmen är trasig eller svarar 
inte 

Om du inte kan stänga av Astral-enheten normalt, kan du använd följande metod för att 
kräva avstängning: 
1. Koppla bort alla externa strömkällor (t.ex. nätströmkällor eller externt batteri). 
2. Tryck in och håll nere den gröna strömknappen och knappen Tysta/återställ larm 

under minst 10 sekunder. Efter 10 sekunder börjar larmfältet att blinka i gult. 
3. Släpp båda knapparna. Astral-enheten stängs sedan av. 
4. Astral-enheten kan startas igen genom att trycka på strömknappen och användas 

så det var tänkt. 

Det går inte att spara data från 
Astral till USB eller USB-minnet 
detekteras inte av enheten. 

1. Ta ut USB-minnet och sätt sedan in det igen. 
2. Använd ett nytt USB-minne. 
3. Koppla bort nätströmsförsörjningen eller den externa likströmsförsörjningen och 

starta sedan om Astral genom att stänga av den och därefter slå på den. 
4. Formatera om USB-minnet. Observera att alla data som för tillfället har sparats på 

USB-minnet kommer att gå förlorade.  

Kretsinlärning har misslyckats Om ett fel uppstår vid Kretsinlärning och ett varningsmeddelande visas längst upp på 
resultatsidan för Kretsinlärning kan du försöka med följande: 
1. Kontrollera kretsen avseende eventuella läckage. 
2. Kontrollera att modulen, det blå membranet och sensorn är intryckta hela vägen 

och i nivå med höljet. 
3. Välj patienttypen Barn. Det gör att kretsar med högre motstånd godkänns. 

(Räfflade kretsar på 10 mm och 15 mm godkänns inte i testet Kretsinlärning om 
patienttypen Vuxen är vald.) 

4. Håll kretsen rak för att minska motståndet. 
5. Säkerställ att ventilationen och larmen fungerar effektivt innan du fortsätter. 

Obs! Det är acceptabelt att använda en krets som ger ett meddelande om försiktighet 
eftersom Astral-enheten kompenserar för kretsens motstånd och eftergivlighet. 

Fel på flödessensor 
(Endast Astral 150) 

Om ett fel uppstår i flödessensorn och ett meddelande visas längst ned på resultatsidan 
för Kretsinlärning kan du försöka med följande: 
1. Kontrollera kretsen avseende eventuella läckage. 
2. Kontrollera att utandningsventilen, det blå membranet och sensorn är intryckta 

hela vägen och i nivå med höljet. 
3. Byt om nödvändigt ut flödessensorn enligt anvisningarna i ”Byta ut komponenter” i 

avsnittet Rengöring och underhåll. 
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Rekommendationer för sugning 
Sugning innebär tillämpning av ett undertryck (vakuum) i luftvägarna via en sugkateter för att ta bort 
slem som orsakar obstruktion av luftpassagen.  

Astral stödjer två sugmetoder baserade på valet av kateter � öppen och sluten. 

Behovet av sugning kan detekteras av ventilatorn genom följande indikationer: 

• Ökat topptryck under inandning vid volymstyrd ventilation. För att detektera detta tillstånd, 
konfigurera larmet Högt tryck på lämpligt sätt. 

• Minskad tidalvolym vid tryckstyrd ventilation. För att detektera detta tillstånd, konfigurera larmet 
Låg Vti på lämpligt sätt. 

• En försämrad syremättnad. För att detektera detta tillstånd, använd en pulsoximeter och 
konfigurera larmet Låg SpO2 på ett lämpligt sätt. 

Om patienten kräver syresättning före eller efter sugningen kan det uppnås på följande sätt (eller en 
kombination av följande sätt): 

• Justera det låga syrgasflödet i intaget för att öka administrerad FiO2 

• Hyperventilera patienten med användning av Astral-funktionen Manuellt andetag (iaktta 
försiktighet för att medge tillräcklig utandningstid för att undvika att andetag staplas på varandra). 

SpO2-övervakning kan användas före och efter syresättningen, under och efter sugningen för att 
utvärdera patientens tillstånd. 

För öppen sugning kan ventilationskretsen tillfälligt kopplas bort för att medge sugning. På grund av 
denna frånkoppling kan larm för PEEP, lågt inandningstryck och/eller minutventilation triggas. Tryck på 

 för att i förväg tysta larm under två minuter.  

För att underlätta sugningen fortsätter SpO2- och pulsövervakningen att visas om ventilationen 
tillfälligt avbryts. 

För sluten sugningkan larm för tidalvolymen, minutvolymen och/eller PEEP triggas, på grund av det 

applicerade undertrycket vid ventilationen. Tryck på  för att i förväg tysta larm under två 
minuter. 

 FÖRSIKTIGHET 

Efter öppen eller sluten sugning, återställ patientkretsen och kontrollera att ventilationen 
återupptas korrekt. 

För att utvärdera patientens tillstånd och effekten av sugningen med borttagande av slem kan 
inandningens toppflöde (under tryckstyrd ventilation), inandningens topptryck (under volymstyrd 
ventilation) eller tidalvolymen vid tryckstyrd ventilation samt SpO2 övervakas. 

Astral tillämpar inga begränsningar för vilken ventilationsfunktion som används under sugning. Astral 
kan svara på olika sätt, beroende på inställd funktion och behandling. Det rekommenderas att 
“förväntad respons” dokumenteras tydligt i patientens vårdplan. 
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Begränsad garanti 
ResMed Ltd (härefter kallat ResMed) garanterar att din ResMed-produkt är felfri med 
avseende på material och utförande från och med inköpsdagen för nedan angivna tidsperiod. 

Produkt Garantiperiod 

• Masksystem (inkl. maskram, mjukdel, huvudband och slangar), med undantag för 
apparater avsedda för engångsbruk 

• Tillbehör, med undantag för apparater avsedda för engångsbruk 
• Fingerpulssensorer av Flex-typ 
• Vattenbehållare för befuktare 

90 dagar 

• Batterier för användning i ResMeds interna och externa batterisystem 6 månader 

• Clip-typ fingerpulssensorer 
• Datamoduler för CPAP- och apparater med bilevelfunktion 
• Oximetrar och oximeteradaptrar för CPAP- och apparater med bilevelfunktion 
• Befuktare och tvättbara vattenbehållare för befuktare 
• Titreringskontrollsapparater 

1 år 

• CPAP-, bilevelfunktions- och ventilationsapparater (inkl. externa 
strömförsörjningsenheter) 

• Batteritillbehör  
• Bärbara utrustnigar för diagnostik/screening 

2 år 

Denna garanti gäller endast för den ursprungliga köparen. Den kan inte överföras. 
Om produkten visar sig vara bristfällig under normala användningsförhållanden, kommer 
ResMed att efter eget gottfinnande reparera eller byta ut den defekta produkten eller delar 
av produkten.  
Denna begränsade garanti omfattar inte: a) skador som uppstår till följd av otillbörlig 
användning, missbruk, modifiering eller ändring av produkten; b) reparationer som utförts av 
en serviceorganisation som inte uttryckligen erhållit tillstånd av ResMed att utföra sådana 
reparationer; c) eventuell skada eller kontamination som uppstår till följd av cigarett-, pip-, 
cigarrök eller annan form av rök; d) eventuell skada som uppstår till följd av att vatten spillts 
på eller in i elektronisk utrustning. 
Garantin ogiltigförklaras om produkten säljs eller säljs på nytt utanför det område där den 
ursprungligen inköptes. 
Garantianspråk på defekt produkt måste lämnas av den ursprungliga köparen på 
inköpsstället. 
Denna garanti ersätter alla andra uttryckliga eller underförstådda garantier, inkl. 
underförstådd garanti beträffande säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Vissa 
områden eller länder tillåter inte tidsbegränsningar för en underförstådd garanti och 
ovanstående begränsning kan av denna anledning eventuellt inte komma att beröra dig. 
ResMed ska inte hållas ansvarigt för några indirekta skador eller följdskador som uppges ha 
inträffat till följd av försäljning, installation eller användning av ResMed produkter. Vissa 
områden eller länder tillåter inte undantag eller begränsning av indirekta skador eller 
följdskador och ovanstående begränsning kan av denna anledning eventuellt inte komma att 
beröra dig.  
Denna garanti ger dig bestämda juridiska rättigheter och du kan eventuellt också ha andra 
rättigheter som kan variera från land till land. För mer information om dina rättigheter enligt 
garantin, var god kontakta närmaste ResMed-leverantör eller ResMed-kontor. 
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Bilaga A: Definitioner 

Ventilationsinställningarnas definitioner 
De tillgängliga inställningarna kommer att variera beroende på valet av ventilationsfunktion. Varje 
funktion specificerar de tillgängliga inställningarna. 

Inställning Definition 

Apnédefinition Apnédefinitionen ställer in den typ av andetag som måste vara fördröjd för att en 
apné ska detekteras. 

Apnéintervall 
(T-apné) 

Apnéintervallet (T-apné) ställer in perioden utan andetag eller spontant andetag som 
krävs för att en apné ska detekteras. 

Apnérespons Apnéresponsen ställer in hur ventilatorn ska reagera när en apné detekteras. 

Kretstyp Kretstypen ställer in om en dubbel krets, en enkel krets med utandningsventil eller en 
enkel krets med avsiktligt läckage används. 

CPAP Kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) ställer in det tryck som ska upprätthållas 
under ett spontant andetag. 

Cykel Cykel (kallas även utandningstrigger) ställer in tröskeln där utandningens början 
detekteras i ett andetag. 

Cykelkänslighet Cykelkänsligheten ställer in tröskeln där utandningens början i ett andetag detekteras. 

EPAP Positivt luftvägstryck vid utandning (EPAP) ställer in trycket som ska administreras till 
patienten under utandningen. 

Min EPAP Minsta positiva luftvägstryck vid utandning (Min EPAP) ställer in det minsta trycket 
som får tillföras till patienten under utandning för att hålla de övre luftvägarna öppna. 

Min EPAP bör ställas in för att behandla eventuella tillstånd i de nedre luftvägarna. 

Max EPAP Maximalt positivt luftvägstryck vid utandning (Max EPAP) ställer in det maximala tryck 
som ska administreras till patienten under utandningen för att hålla de övre 
luftvägarna öppna. 

Flödesform Ställer in målet för flödets vågform vid administreringen av obligatoriska volymstyrda 
andetag. 

Alternativ för inandningens tidslängd 
(Alternativet Insp.längd) 

Alternativ för inandningens tidslängd (alternativet Insp.längd) ställer in om 
inandningstiden (Ti) eller toppflödet under inandning (PIF) används för att konfigurera 
volymstyrda andetag. 

Patientanslutningstyp Invasiv, mask eller munstycke 

Intervall Suckintervall ställer in perioden mellan suckandetag. 

IPAP Positivt luftvägstryck vid inandning (IPAP) ställer in trycket som ska administreras till 
patienten under inandningen.  

Magnitud  Magnitud ställer in storleken på det administrerade manuella andetaget eller 
suckandetaget i relation till det normala ventilationsandetagets storlek. Olika 
magnitudsinställningar är tillgängliga för konfiguration av manuella andetag eller 
suckandetag. 

Manuellt andetag Manuellt andetag ställer in om ett manuellt andetag finns tillgängligt för 
administrering. 

Masktyp Masktypen ställer in typ av mask eller slangventil som används när kretstypen är 
enkel med läckage. 
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Inställning Definition 

Patienttyp Välj Vuxen eller Barn. Denna inställning konfigurerar standardvärden och tillgängliga 
områden för ventilationsinställningar och fastställer acceptanskriterier för 
kretsmotståndet som tillämpas i kretsinlärningen. 

Pt-längd Patientlängd (Pt-längd) används för att uppskatta patientens anatomiska dead space 
och ideala kroppsvikt (IBW). 

PEEP Positivt slutexpiratoriskt tryck (PEEP) ställer in det tryck som ska upprätthållas under 
utandningen. 

PS Ställer in det tryckstöd över PEEP som ska administreras under inandningen för 
tryckstödda andetag (spontana andetag). 

Min PS Minsta tryckstöd (Min PS) ställer in det minsta tryckstödet över EPAP som tillåts för 
att nå målvärdet för Mål-Va. 

Max PS Det högsta tillåtna tryckstödet (max PS) ställer in maximalt tillåtet tryckstöd över 
PEEP/EPAP för att uppnå tidalvolymens säkerhetsmål (ventilförsedd) eller Mål-Va 
(iVAPS). 

P-kontroll Tryckkontrollen (P-kontroll) ställer in det tryckstöd över PEEP som ska administreras 
under inandningen för tryckassisterade andetag. 

P-kontroll max Den högsta tillåtna tryckkontrollen (P-kontroll max) ställer in maximal tillåten 
tryckkontroll över PEEP för att uppnå volymens säkerhetsmål. 

PIF Toppflödet vid inandning (PIF) ställer in maximalt administrerat flöde för volymstyrda 
andetag. 

Andn.frekv Andningsfrekvensen (Andn.frekv.) ställer in antalet andetag per minut 
(andningsfrekvens, AF) som ska administreras av ventilatorn till patienten. Den 
uppmätta andningsfrekvensen kan vara högre på grund av patienttriggade andetag. 

Stigtid Stigtiden ställer in den tid det tar för ventilatorn att nå inandningstrycket för 
tryckstyrda andetag. 

Suckvarning Suckvarning ställer in om ventilatorn ska avge en varningston före tillförsel av ett 
suckandetag. 

Suckandetag Suckandetag ställer in om ett stort andetag (ett suckandetag) kommer att 
administreras med suckintervallet. 

Intervall Suckintervall ställer in perioden mellan suckandetag. 

Pt-målfrekvens Patientens målfrekvens (Pt-målfrekvens) anger den övre gränsen för iVAPS intelligenta 
intelligent backupfrekvens (iBR, intelligent Backup Rate ). 

Mål-Va Ett förinställt målvärde för alveolär minutventilation  (Mål-Va) anger iVAPS 
servoventilationsmål. 

Ti Inandningstiden (Ti) ställer in inandningsfasens tidslängd i ett andetag. 

Ti Max Maximal inandningstid (Ti Max) ställer in inandningsfasens maximala tidslängd i ett 
andetag. 

Ti Min Minsta inandningstid (Ti Min) ställer in inandningsfasens minsta tidslängd i ett 
andetag. 

Trigger Ställer in triggertröskeln över vid vilken ventilatorn triggar ett nytt andetag.  

Triggern blockeras under de första 300 ms efter utandningens början. 

Triggertyp Triggertypen ställer in om ett tryck baserat på triggertröskel eller flödesbaserad 
triggertröskel används när en dubbel krets väljs. 
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Inställning Definition 

Vt Tidalvolymen (Vt) ställer in den gasvolym i mL som ska administreras till patienten vid 
ett obligatoriskt volymstyrt andetag. 

Säkerhets-Vt Säkerhetstidalvolymen (Vts) ställer in tidalvolymens (Vt) minsta mål för varje andetag 
som administreras av ventilatorn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Definitioner för uppmätta och beräknade parametrar 
Följande uppmätta och beräknade parametrar visas under konfigurationen eller under ventilationen. 
Varje ventilationsfunktion specificerar de visade parametrarna. 

Parameter Definition 

FiO2 Medelvärde för procentandel syrgas som tillförs till kretsen. 

I:E I:E är förhållandet mellan inandningsperiod och utandningsperiod. 

Det uppmätta I:E-förhållandet visas som en övervakad parameter under ventilationen.  

Det förväntade I:E-förhållandet beräknas och visas på inställningsskärmarna om 
Andn.frekv-inställningen inte är inställd på Av. 

Läckage Läckage är det genomsnittliga oavsiktliga läckaget. Det rapporteras som en procent 
för dubbla kretsar och som ett flöde för enkla kretsar med avsiktligt läckage. 

Det uppmätta läckaget visas som en övervakad parameter under ventilationen. 

MV Minutventilationen (MV) är produkten av målpatientfrekvensen (Målpatfrekv) och 
genomsnittet av den förflutna tidalvolymen över de åtta senaste andetagen. 

MV visas som en beräknad parameter i samband med iVAPS-konfigurationen. 

MVe Minutvolymen vid utandning (MVe) är produkten av andningsfrekvensen och 
genomsnittlig utandad tidalvolym över de senaste åtta andetagen.  

Den uppmätta MVe visas som en övervakad parameter under ventilationen. 

MVi Minutvolymen vid inandning (MVi) är produkten av den genomsnittliga 
andningsfrekvensen och den genomsnittliga inandade tidalvolymen över de senaste 
åtta andetagen.  

Den uppmätta MVi visas som en övervakad parameter under ventilationen. 

Tryck Trycket är det aktuella luftvägstrycket hos patienten som uppmätts vid patientporten. 

Det uppmätta trycket visas som en övervakad parameter under ventilationen. 

PEEP Sluttrycket vid utandning (PEEP) är luftvägstrycket uppmätt 50 ms före slutet av den 
sista utandningen. 

Det uppmätta PEEP-värdet visas som en övervakad parameter under ventilationen. 

Pmedelvärde Patientens genomsnittliga luftvägstryck över det sista andetaget. 

% Spont cykel % Spont cykel är procentandelen spontant cyklade andetag över de senaste 20 
andetagen. 

% spont trig % spont trig är procentandelen spontant triggade andetag över de senaste 20 
andetagen. 

De uppmätta % spont trig-värdet visas som en övervakad parameter under 
ventilationen. 
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Parameter Definition 

PIF Toppflöde vid inandning (PIF) är det maximala flödet som nåddes under den sista 
inandningen. 

Det uppmätta PIF-värdet visas som en övervakad parameter under ventilationen. 

Det förväntade PIF-värdet beräknas och visas för volymstyrda andetag på 
inställningsskärmarna när alternativet för inandningsfasens tidslängd är inställt på Ti. 

PIP Topptrycket vid inandning (PIP) är det maximala luftvägstrycket som nås under den 
sista inandningen. 

Det uppmätta PIP-värdet visas som en övervakad parameter under ventilationen. 

Pulsfrekv Den uppmätta pulsfrekvensen (pulsen) visas som en övervakad parameter när en 
pulsoximeter används. 

Andn.frekv Andningsfrekvensen (Andn.frekv) är det genomsnittliga antalet andetag per minut 
under de sista åtta andetagen. 

Det uppmätta Andn.frekv-värdet visas som en övervakad parameter under 
ventilationen. 

RSBI Index för snabb ytlig andning (RSBI) beräknas genom att dela andningsfrekvensen med 
tidalvolymen. 

Det uppmätta RSBI-värdet visas som en övervakad parameter under ventilationen. 

SpO2 Den uppmätta syremättnaden (SpO2) visas som en övervakad parameter när en 
pulsoximeter används. 

Te Utandningstiden Te är den sista utandningsfasens period i sekunder. 

Det uppmätta Te-värdet visas som en övervakad parameter under ventilationen. 

Ti Inandningstiden Ti är den sista inandningsfasens period i sekunder. 

Det uppmätta Ti-värdet visas som en övervakad parameter under ventilationen. 

Det förväntade Ti-värdet beräknas och visas för volymstyrda andetag på 
inställningsskärmarna när alternativet för inandningsfasens tidslängd är inställt på 
PIF. 

Va Alveolär minutventilation (Va) beräknas  med (Tidalvolym – Dead space) x Andn. 
frekvens. 

Den uppmätta Va visas som en övervakad parameter under ventilationen. 

Vte Tidalvolymen under utandning (Vte) är den utandade volymen under det sista 
andetaget. 

Det uppmätta Vte visas som en övervakad parameter under ventilationen. 

Vti Tidalvolymen under inandning (VTi) är den inandade volymen under det sista 
andetaget. 

Det uppmätta VTi-värdet visas som en övervakad parameter under ventilationen. 

Genomsnittlig Vt Genomsnittlig tidalvolym (Genomsnittlig Vt) är den genomsnittliga volymen som andas 
ut under de sista fem minuterna av ventilation. 

Genomsnittlig Vt visas som en beräkningsparameter under konfiguration av iVAPS. 

Genomsnittlig Vt/kg Genomsnittlig tidalvolym per kg (Genomsnittlig Vt/kg) är Genomsnittlig Vt delat med 
ideal kroppsvikt (IBW). 

Genomsnittlig Vt visas som en beräkningsparameter under konfiguration av iVAPS. 
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Bilaga B: Ventilationsparametrar 
Följande tabell tillhandahåller en sammanfattning av Astral-enhetens parameterområden och 
[standardinställningar]. 
 

Sammanfattningstabell över ventilationsparametrar 

Parameter Ventilventilation Läckageventilation Inställning 
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Andningsfrekvens           (A)CV, P(A)CV, P(A)C 
• Vuxen: Av, 2 till 50 [15] 
• Barn: Av, 5 till 80 [15] 

Obligatoriska andetag: V-
SIMV, P-SIMV 
• Vuxen: 2 till 50 [15], 
• Barn: 5 till 80 [15] 

PS, (S)T 
• Vuxen: Av, 2 till 50 [15] 
• Barn: Av, 5 till 80 [15] 

EPAP 
(cmH2O) 

          2 till 25 [5] 

Min EPAP 
(cmH2O) 

          2 till 25 [5] Endast om 
AutoEPAP är PÅ. 

EPAP max 
(cmH2O) 

          2 till 25 [15] Endast om 
AutoEPAP är PÅ. 

PEEP 
(cmH2O) 

          Av, 3,0 till 20,0 [5,0] 

CPAP 
(cmH2O) 

          3,0 till 20,0 [5,0] 

P-kontroll 
(cmH2O) 

          Vuxen: 2 till 50 [7] 

Barn: 2 till 50 [7] 

PS 
(cmH2O) 

          PS 
• Vuxen: 2 till 50 [7] 
• Barn: 2 till 50 [7] 

Spontana andetag: V-SIMV, 
P-SIMV 
• Vuxen: 2 till 50 [7] 
• Barn: 2 till 50 [7] 

Min PS  
(cmH2O) 

          0 till 50 [2] 

Max PS 
(cmH2O) 

          AutoEPAP av: 0 till 50 [20] 

AutoEPAP på: 8 till 50 [20] 
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IPAP 
(cmH2O) 

          Vuxen: 4 till 50 [12] 

Barn: 4 till 50 [12] 

Vt 
(ml) 

          V-SIMV (obligatoriska 
andetag), (A)CV 
• Vuxen: 100 till 2 500 

[500] 
• Barn: 50 till 300 [100]* 

PIF 
(l/min) 

          När alternativet 
Volymandetag är inställt på 
PIF: 

(A)CV, V-SIMV (obligatoriska 
andetag) 
• Vuxen: 10 till 120 [50] 
• Barn: 5 till 60 [10] 

Ti 
(sek) 

          När alternativet 
Volymandetag är inställt på 
Ti: 

(A)CV, V-SIMV (obligatoriska 
andetag) 
• Vuxen: 0,3 till 3,0 [1,0] 
• Barn: 0,3 till 3,0 [0,6] 

P(A)CV, P-SIMV 
(obligatoriska andetag) 
• Vuxen: 0,2 till 5,0 [1,0] 
• Barn: 0,2 till 5,0 [0,6] 

P(A)C 
• Vuxen: 0,3 till 4,0 [1,0] 
• Barn: 0,3 till 4,0 [0,6] 

Cykel (%)           P-SIMV, V-SIMV (spontana 
andetag), PS 

5 till 90 [25 %] (läckage) 

5 till 90 [Auto] (ventil) 

Cykel är fast vid 5 % för 
CPAP (ventilförsedd). 

Triggertyp           Flöde/Tryck 

Endast dubbel P(A)CV- och 
CPAP-krets 
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Trigger (känslighet) 
[Triggertyp = Flöde] 
(l/min) 

          När Triggertyp är inställd på 
Flödestrigger 
(endast dubbel krets) 

(A)CV, P(A)CV 
• Vuxen: Av, 0,5 till 15 

[1,0] 
• Barn: Av, 0,5 till 15 [0,5] 

V-SIMV, PSIMV, PS, CPAP 
• Vuxen:0,5 till 15 [1,0] 
• Barn:0,5 till 15 [0,5] 

Trigger (känslighet) 
[Triggertyp = Tryck] 

          När Triggertyp är inställd på 
Trycktrigger 
(dubbel och enkel krets) 

(A)CV, P(A)CV 

Av, Mycket låg till Mycket 
hög [Medel] 

PS, P-SIMV, V-SIMV, CPAP 

Mycket låg till Mycket hög 
[Medel] 

Trigger (känslighet) 
[Ventilförsedd] 

          (S)T, P(A)C 

Av, Mycket låg till Mycket 
hög [Medel] 

CPAP, iVAPS 

Mycket låg till Mycket hög 
[Medel] 

Stigtid 
(msek) 

          Min, 150 till 900 [Min] 

Flödesform 
(%) 

          Konstant, 75, 50, 25 [25] 

Ti Min 
(sek) 

          PS 

0,2 till 4,0 [0,2] 

(S)T, iVAPS 

0,1 till 4,0 [0,2] 

Ti Min är fast vid: 
• 0,2 för P-SIMV,  V-SIMV 

och CPAP (ventilförsedd) 
• 0,1 för CPAP (läckage) 
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Ti Max (max 
inandningstid) 
(sek) 

          Vuxen: 0,3 till 4,0 [1,5] 

Barn: 0,3 till 4,0 [0,8] 

Ti Max är fast vid: 
• Det mindre av 

( (2/3) x (60/f) ) eller 4 
för P-SIMV och V-SIMV 

• 4 för CPAP (läckage) 
• 3 för CPAP 

(ventilförsedd) Vuxen  
• 1,5 för CPAP 

(ventilförsedd) Barn  

Pt-längd  
(cm) 

          Vuxen: 110 till 250 [175] 

Mål-Pt           8 till 30 [15] 

Mål-Va 
(l/min) 

          1 till 30 [5,2] 

 

*I den internationella standarden för ventilatorer anges att patienttypen Barn ska användas för en patient som får mindre än 
300 ml, men Astral tillåter justering av inställningen för parametern Vt upp till 500 ml för fall där Vt är inställt så att det 
kompenserar för läckage i andningskretsen. 
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Visade ventilationsparametrar 
Följande behandlingsparametrar visas på enheten, men kan inte ändras direkt. De fastställs av 
justerbara parametrar och interna algoritmer. 

Parametrar Ventilventilation Läckageventilation Inställning 
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I:E-förhållande           Visas om 
andningsfrekvensen inte är 
inställd på Av 

PIF 
(l/min) 

          När alternativet 
Volymandetag är inställt på 
Ti visas PIF, men kan inte 
ändras. 

Ti 
(sek) 

          När alternativet 
Volymandetag är inställt på 
PIF visas Ti, men kan inte 
ändras. 

 
 

Följande tabell anger extra funktioner som är tillämpliga på varje ventilationsfunktion. De justerbara 
parametrarna, det tillgängliga inställningsområdet och standardinställningen visas. 
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Visade parametrar för extra funktioner 

Parameter Ventilventilation Läckageventilation 
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Manuellt andetag, Ti 
(sek) 

          

Manuellt andetag, PIF 
(l/min) 

          

Manuellt andetag, Vt 
(ml) 

          

Manuellt andetag, P-kontroll 
(cmH2O) 

          

Manuellt andetag, PS 
(cmH2O)           

Suck, Ti 
(sek) 

          

Suck, PIF 
(l/min) 

          

Suck, Vt 
(ml) 

          

Suck, P-kontroll           

Apné, I:E           

Apné, flödesform 
(%) 

Flödesform = konstant 

          

Apné, PIF-skärm 
(l/min) 

          

Apné Ti-skärm (Inandningstid)           

Apné, stigtid 
(sek) 
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Bilaga C: Larmparametrar 
Följande tabell tillhandahåller en sammanfattning av Astral-enhetens larminställningar och 
standardinställningar. 
 

Larm Ventilventilation Läckageventilation Inställning 
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Vti – Låg 
(Tidalvolym) 
(ml) 

          Vuxen: Av, 50 till 2 990 [100] 

Barn: Av, 10 till 995 [25] 

Vti – Hög 
(Tidalvolym) 
(ml) 

          Vuxen: Av, 60 till 3 000 
[2 500] 

Barn: Av, 25 till 1 000 [500] 

Vte - Låg 
(Tidalvolym) 
(ml) 

* * * * * *     Vuxen: Av, 50 till 2 990 [100] 

Barn: Av, 10 till 995 [25] 

Vte - Hög 
(Tidalvolym) 
(ml) 

* * * * * *     Vuxen: Av, 60 till 3 000 
[2 500] 

Barn: Av, 25 till 1 000 [500] 

MVi – Låg  
(Minutventilation) (l/min) 

          Vuxen: Av, 0,5 till 59,9 [3,0] 

Barn: Av, 0,2 till 59,9 [0,5] 

Mvi – Hög 
(Minutventilation) (l/min) 

          Vuxen: Av, 0,6 till 60 [20,0] 

Barn: Av, 0,3 till 60 [10,0] 

MVe - Låg  
(Minutventilation (l/min) 

* * * * * *     Vuxen: Av, 0,5 till 59,9 [3,0] 

Barn: Av, 0,2 till 59,9 [0,5] 

MVe- Hög 
(Minutventilation) (l/min) 

* * * * * *     Vuxen: Av, 0,6 till 60 [20,0] 

Barn: Av, 0,3 till 60 [10,0] 

Låg andn.frekv 
(l/min) 

          Vuxen: Av, 2 till 79 [4] 

Barn: Av, 5 till 98 [12] 

Hög andn.frekv 
(l/min) 

          Vuxen: Av, 3 till 80 [80] 

Barn: Av, 6 till 99 [99] 

Tryck 
(Högt luftvägstryck) 
(cmH2O) 

          10 till 55 [40] 
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Lågt PIP 
(Topptryck vid inandning) 
(cmH2O) 

          Av, 2 till 54 [5] 

Lågt PIP 
(Topptryck vid inandning) 
(cmH2O) 

          Av/På [På] 

Frånkoppling 
 

          Av#/På [På] 

#tillåts endast med en 
munstyckes- eller 
maskanslutning i en enkel 
ventilerad krets 

Lågt PEEP           Av/På [På] 

Vent stoppad           Av/På [Av] 

Läckage 
(%) 

          Av, 20 till 80 [Av] 

(dubbel krets med 
utandningsventil) 

Läckage           Av / 5 till 80 [40] 

NV-mask           Av/På [På] 

FiO2 - Låg (%)           Av, 18 till 99 [Av] 

FiO2 - Hög (%)           Av, 19 till 100 [Av] 

SpO2 - Låg (%)           Av, 50 till 99 [85] 

SpO2 - Hög (%)           Av, 51 till 100 [Av] 

Puls – låg 
(l/min) 

          Av, 20 till 249 [30] 

Puls – hög 
(l/min) 

          Av, 21 till 250 [150] 

* Endast för dubbla kretsar. 
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