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Tervitus 
Lumis™ 100 VPAP S, Lumis 100 VPAP ST ja Lumis 150 VPAP ST on kahe tasemega positiivse rõhuga 
mehhaanilise ventilatsiooni seadmed. 
 

 HOIATUS 
• Lugege kogu see juhend enne seadme kasutamist läbi. 
• Kasutage seadet ainult selle käesolevas juhendis kirjeldatud otstarbel. 
• Seadme määranud arsti ettekirjutused on ülimuslikud käesoleva juhendis sisalduva teabe 

suhtes. 
• See seade ei sobi hingamist toetavatest seadmetest sõltuvatele patsientidele. 
 
 

Näidustused 

Lumis 100 VPAP S 

Seade Lumis 100 VPAP S on mõeldud mitteinvasiivse ventilatsiooni andmiseks üle 30 naela (13 kg) 
kaaluvate respiratoorse puudulikkuse või obstruktiivse uneapnoe patsientide (OUA) ravil. See on ette 
nähtud kasutamiseks nii kodustes kui ka haiglatingimustes. 
 

Niisuti on mõeldud kasutamiseks ainult ühe patsiendi poolt koduses keskkonnas ja taaskasutamiseks 
haigla/raviasutuse keskkonnas. 
 

Lumis 100 VPAP ST 

Seade Lumis 100 VPAP ST on mõeldud mitteinvasiivse ventilatsiooni andmiseks üle 30 naela (13 kg) 
kaaluvate respiratoorse puudulikkuse või obstruktiivse uneapnoe patsientide (OUA) ravil. See on ette 
nähtud kasutamiseks nii kodustes kui ka haiglatingimustes. 
 

Niisuti on mõeldud kasutamiseks ainult ühe patsiendi poolt koduses keskkonnas ja taaskasutamiseks 
haigla/raviasutuse keskkonnas. 
 

Lumis 150 VPAP ST 

Seade Lumis 150 VPAP ST on mõeldud mitteinvasiivse ventilatsiooni andmiseks üle 30 naela (13 kg) 
või üle 66 naela (30 kg) (režiimis iVAPS) kaaluvate respiratoorse puudulikkuse või obstruktiivse 
uneapnoe haigete (OUA) raviks. See on ette nähtud kasutamiseks nii kodustes kui ka 
haiglatingimustes. 
 

Niisuti on mõeldud kasutamiseks ainult ühe patsiendi poolt koduses keskkonnas ja taaskasutamiseks 
haigla/raviasutuse keskkonnas. 
 

Kliiniline kasu 
Püsiva positiivrõhu seade ning kahetasandiline ravi obstruktiivse uneapnoe ravimiseks aitavad 
leevendada apnoed, hüpopnoed ja unisust ning tõsta elukvaliteeti. Kahetasandilise ravi kliiniline kasu 
hingamispuudulikkuse ravis võib hõlmata järgmist: üldise elulemuse, päevaste sümptomite, 
veregaaside, tervisega seotud elu- ja unekvaliteedi paranemine ning haiglaravi ja hingelduse 
vähenemine. 

Niisutus võimaldab vähendada positiivrõhuga seotud kõrvalnähte. 

Kavandatud patsiendid/haigusseisundid 
Obstruktiivsed kopsuhaigused (nt krooniline obstruktiivne kopsuhaigus), piiravad kopsuhaigused (nt 
kopsu parenhüümi haigused, rindkereseina haigused, neuromuskulaarsed haigused), respiratoorse 
keskregulatsiooni haigused, obstruktiivne uneapnoe (OSA) ja ülekaalulisuse hüpoventilatsiooni 
sündroom (OHS). 
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Vastunäidustused 
Positiivse rõhu raviprotseduur võib olla vastunäidustatud mõnede patsientide jaoks, kellel on 
järgnevad haigused: 

• tõsine bulloosne kopsuhaigus 

• pneumotooraks või pneumomediastiinum 

• patoloogiline madal vererõhk eelkõige juhul, kui see on seotud intravaskulaarse vedeliku mahu 
vähenemisega 

• vedelikupuudus 

• seljaajuvedeliku leke, hiljutine peaajuoperatsioon või trauma. 

Kõrvaltoimed 
Patsiendid peavad teatama ebatavalisest rinnavalust, tugevast peavalust või suurenenud 
õhupuudusest neile seadme määranud arstile. Äge ülemiste hingamisteede põletik võib eeldada 
raviprotseduuri ajutist peatamist. 

Antud seadmega raviprotseduuride teostamisel võivad esineda järgmised kõrvalmõjud: 

• nina, suu või kurgu kuivus 

• ninaverejooks 

• puhitus 

• ebamugavus kõrvas või ninasõõrmes 

• silmade ärritus 

• nahaärritus. 

Lühiülevaade 
Lumis sisaldab järgmisi komponente: 

• Seade 

• Niisuti HumidAir™ (kui on kaasas) 

• Õhuvoolik 

• Toiteplokk 

• Reisikott 

• SD-kaart (juba sisestatud) 

Alpool olevate seadmega kasutatavate tarvikute hankimiseks  pöörduge oma teenusepakkuja poole. 

• Õhuvoolik (soojendusega ja ilma): ClimateLineAir™, ClimateLineAir Oxy, SlimLine™, Standard 

• Niisuti HumidAir 

• Külgkate kasutamiseks ilma niisutita 

• Filter: Hüpoallergeenne filter, standardne filter 

• Air10™alalis-/alalisvoolu konverter (12V/24V) 

• SD-kaardi lugeja 

• Air10 oksümeetri adapter 

• Air10 USB-adapter 

• Power Station II 

• Air10 vooliku otsak 
 

Märkus. Veenduge, et kõik seadmega kasutatavad tarvikud on ühilduvad. Teavet ühilduvuse kohta vt 
www.resmed.com. 
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Teie seadme tutvustus 

 
 

1 Õhu väljalaskeava 6 HumidAir niisuti 

2 Õhufiltri kate 7 Ekraan 

3 Hoideklamber  8 Adapteri kate 

4 Toitepistmik 9 SD-kaardi kate 

5 Seerianumber ja seadme number 
 

 

 
 

Juhtpaneeli tutvustus 

 
Nupp Start/Stop (alusta/peata) 

Vajutage ravi alustamiseks/peatamiseks. 
Vajutage ja hoidke kolme sekundi jooksul 
energiasäästurežiimi sisenemiseks. 

 

Juhtnupp  

Pöörake menüüs navigeerimiseks ja vajutage valiku 
kinnitamiseks. 
Pöörake valitud valiku reguleerimiseks ja vajutage 
muudatuse salvestamises. 

 
Nupp Home (avakuva) Vajutage ekraanile Home (avakuva) naasmiseks. 

 

Erinevatel aegadel võidakse ekraanile kuvada järgmisi erinevaid ikoone. 
 

 
Ramp Time (ooteaeg) 

 
Juhtmevaba ühenduse signaali tugevus (roheline) 

 
Õhuniiskus 

 
Juhtmevaba ülekanne välja lülitatud (hall) 

 

Humidifier warming (niisuti 
soojendus)  

Juhtmevaba ühendus puudub 

 

Humidifier cooling (niisuti 
jahutus)  

Airplane Mode (lennukirežiim) 
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Raviteave 

Režiim CPAP 
Režiimis CPAP edastatakse püsivat rõhku. 
 

Kahetasemelised režiimid 
Seade Lumis aitab kaasa spontaansele hingamisele, tekitades tsükleid kahe rõhu vahel vastavalt 
patsiendi hingamisvoolule või eelmääratud fikseeritud ajastusele. 

Inspiratoorne positiivne rõhk hingamisteedes (IPAP ehk EPAPi ja rõhutoe summa) aitab kaasa 
inspiratsioonile. 

Madalam positiivne väljahingamisrõhk (EPAP) muudab väljahingamise mugavamaks, aidates 
pneumaatiliselt hoida hingamisteed avatud. 

Kahe rõhu erinevus (rõhutoe (PS) tase) aitab parandada patsiendi ventilatsiooni. 

 
 

Režiim S (Spontaneous) (spontaanne) 

Režiimis S võite määrata kaks ravirõhku: ühe inspiratsioonile (IPAP) ja teise ekspiratsioonile (EPAP). 
Seade tuvastab, kui patsient sisse ja välja hingab, ning edastab vastavad rõhud. IPAPi ja EPAPi 
tasemete vaheline erinevus aitab hingamismahtu kindlaks määrata. 
 

Režiim ST (Spontaneous/Timed)(spontaanne/ajastatud) 

Režiimis ST toetab seade kõiki patsiendi poolt alustatud hingamistsükleid, kuid pakub ka täiendavaid 
hingamistsükleid, kui patsiendi hingamissagedus peaks langema alla määratud tugisageduse. 
 

Režiim T (Timed) (ajastatud) 

Režiimis T edastatakse püsivat hingamissagedust ja püsivat inspiratsiooni/ekspiratsiooni aegasid, 
hoolimata patsiendipoolsest tegevusest. 
 

Režiim PAC (Pressure Assist Control) (rõhu poolt abistatud ja kontrollitud) 

Inspiratsiooni aeg on PAC-režiimis eelmääratud. Spontaanne/voolupõhine tsüklite tekitamine puudub. 
Inspiratsiooni võib käivitada patsient hingamissageduse tõusmisel üle eelmääratud väärtuse või 
edastatakse tugisagedusega määratud ajastatud hingamine. 
 

Režiim iVAPS (intelligent Volume Assured Pressure Support) (intelligentne kindlustatud 
hingamismahuga rôhutugi) 

iVAPS on ette nähtud eelnevalt seadistatudalveolaarse minutiventilatsiooni sihtväärtuse 
hoidmiseks,jälgides edastatavat ventilatsiooni ja reguleerides rôhutuge ning kasutadesautomaatselt 
intelligentset tugisagedust. iVAPS-ravirežiim on näidustatud patsientidele kaaluga vähemalt 30 kg. 
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Need töörežiimid on illustreeritud alltoodud diagrammil. 
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Allpool on näidatud üldkasutatavad reguleeritavad parameetrid seadme Lumiserinevate režiimide 
jaoks. 
 

Parameeter Mode (režiim) 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 

Set Pressure (seadista arõhk)       

IPAP       

EPAP       

Min PS       

Max PS       

Min EPAP*       

Max EPAP*       

Hingamise sagedus       

Backup Rate (tugisagedus)       

Target Pt Rate (patsiendi 
eesmärkhingamissagedus) 

 **     

Target Va (Va eesmärkväärtus)       

Ti       

Ti Max       

Ti Min       

Rise Time (tõusuaeg)       

Trigger (päästik)       

Cycle (tsükkel)       

Height (pikkus)       
 

*Kasutatav ainult aktiveeritud AutoEPAP korral. 

**Kasutatav ainult ST režiimil aktiveeritud iBR korral. 
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Veel režiimist iVAPS 
Te võite soovida kinnitust selle kohta, et patsiendi ventilatsioonivajadus on tagatud nende seisundi 
muutumisel. On rida ”kaksikreziimi” kombinatsioone mille otstarbeks on ühendada eesmärkrôhu- ja –
mahu eelised. Enamikku nendest vôib määratleda kui kindlustatud hingamismahu ja rôhutoega (VAPS) 
reziime. 

Üldiselt on VAPS-seadmete ventilatsioonitoetus (rõhutugi) suunatud automaatsele reageerimisele 
patsiendi seisundis  koguaeg, tüüpiliselt hingamismahu eesmärkväärtuse hoidmisele. 

 

 

iVAPS pakub rõhu toe mugavust ja sünkroonsust, kuid sihtmahuga pakutava kindlusega. iVAPS-il on 
traditsiooniliste VAPS-skeemidega võrreldes järgmised eelised: 

• iVAPS on ainulaadne kombinatsioon servojuhtimisega ventilaatorile, kuna iVAPS-i eesmärk on 
reguleerida alveolaarventilatsiooni ettenähtud mahuni. 

• iVAPS-il on arukas toetusrežiimi hingamissagedus (iBR), mille eesmärk on mitte häirida patsiendi 
hingamist, kuid püsiva apnoe korral matkida patsiendi enda hingamissagedust. See aitab kaasa 
iVAPS-i võimele hoida alal selle sihtventilatsiooni ja stabiliseerida selle kaudu veregaaside taset ka 
magamise ajal. 

• iVAPS-il on ResMedi lekke kompensatsiooni algoritm (Vsync). See parandab sünkroonsust ja 
mugavust ka olulise lekke korral. 
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Alveolaarventilatsiooni eesmärk 

iVAPS on suunatud alveolaarventilatsioonile. Alveolaarventilatsiooni valiku põhjuseks oli, et 
gaasivahetus toimub alveoolide tasemel. Koguventilatsioon sisaldab ka ventilatsiooni hingamisteedes, 
alveolaarventilatsioon aga esindab kõige paremini ventilatsiooni kasulikku, alveoolideni jõudvat osa. 

Alveolaarventilatsiooni otsene mõõtmine ei ole võimalik ning seetõttu hindab iVAPS seda ligikaudse 
kasvupõhise anatoomilise surnud ruumi alusel vastavalt alltoodud graafikule. Anatoomiline surnud 
ruum on hingamisteedesse jääva, alveoolideni mittejõudva ja gaasivahetuses mitteosaleva õhu kogus. 
Selle osamaht on võrdeline hingamissagedusega. Alveolaarventilatsiooni kasutamine 
servoventilatsiooni eesmärkväärtusenahingamismahuvõi minutiventilatsiooni asemel võimaldab 
elimineerida hingamissageduse muutuse negatiivse mõju efektiivsele ventilatsioonile. 
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Intelligentne tugisagedus (intelligent Backup Rate, iBR) 
Ainult režiimid ST ja iVAPS 
 

Fikseeritud hingamissageduse kontrollmehhanismi asemel lülitub intelligentne tugisageduse 
(intelligent Backup Rate–iBR) režiim automaatselt ümber kahe piirväärtuse vahel. 

Püsiva apnoe ajal seatakse iBR patsiendi eelkonfigureeritud eesmärkhingamissagedusele (Target 
Patient Rate). Eesmärkhingamissagedus määrab parameetri iBR ülempiiri. 
Seadistageeesmärkhingamissagedus (Target Patient Rate) vastavalt patsiendi keskmisele 
spontaansele hingamissagedusele (erinevalt traditsioonilisest hingamisageduse 
kontrollmehhanismist). 

Spontaanse ventilatsiooni ajal reguleerib iBR end tagaplaanile, mis on kaks kolmandikku patsiendi 
eesmärkhingamissagedusest. See „tagaplaani” tugisagedus on väiksem traditsioonilisest S/T-
sagedusest, jättes patsiendile nii maksimaalse võimaluse spontaanseks hingamise käivitamiseks. 

Spontaanse hingamise käivitamise lõppemisel (nt apnoe/hüpopnoe algfaasis) lülitub iBR oma 
tugisageduselt ümber patsiendi iVAPS-režiimi eesmärkhingamissagedusele (Target Patient Rate) ning 
seda kõige kiiremini (4-5 hingamise jooksul) eesmärkventilatsioonist madalama ventilatsiooni korral. 
ST-režiimis lülitub iBR patsiendi eesmärkhingamissagedusele fikseeritud 5 hingamistsükli jooksul. 

Üksik spontaanne ajastatud hingamine lähtestab iBR-i selle taustasagedusele (kaks kolmandikku 
patsiendi eesmärkhingamissagedusest). 
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AutoEPAP (automaatne ekspiratoorne positiivne rõhk hingamisteedes) 
Ainult režiim iVAPS 
 

Funktsiooni AutoEPAP eesmärgiks on säilitada ülemiste hingamisteede avatust. Auto EPAP reguleerib 
automaatselt rõhku ülemiste hingamisteede voolupiirangute või sulguse korral. Funktsiooni EPAP 
reguleeritakse sätete Min EPAP ja Max EPAP piirides vastavalt ülemiste hingamisteede sulguse 
astmele. 

Rõhutoetus reguleeritakse lisaks AutoEPAP-funktsioonile. Maksimaalne edastatav rõhk, EPAP pluss 
rõhutugi, on piiratud seadme maksimaalrõhuga. Kui AutoEPAPi ja rõhutoe summa ületab 
maksimaalrõhu piirangu, loobutakse rõhutoest hingamisteede avatuna säilitamiseks (st EPAP). Sellele 
vaatamata ei lange rõhutugi madalamale ettemääratud minimaalrõhust (Min PS). 

 

 

(a) Voolupiirangu korral suureneb EPAP maksimaalkiirusega 0,5 cm H2O (0,5 hPa) hingamistsükli 
kohta. 

(b) Obstruktiivse apnoe korral suureneb EPAP kiirusega ligikaudu 1 cm H2O (1 hPa) sekundis kuni 
apnoe lõppemiseni.  

(c) EPAP alustab vähenemist alates esimesest hingamistsüklist pärast ülemiste hingamisteede 
sulguse avanemist ning jätkab aeglaselt vähenemist kuni kas ülemiste hingamisteede uue 
voolupiirangu/sulguse tekkeni või väärtuse Min EPAP saavutamiseni. 
 

Auto-EPAP-algoritm ei tegele muude tiitrimise eesmärknäitajatega, nagu kopsude kaasamine 
oksügenisatsiooni parendamiseks või sisemise PEEPikompenseerimine. 
Hingamispuudulikkuse/alumiste hingamisteede seisundite ravi pidevuse tagamiseks tuleb parameeter 
Min EPAP seada võrdseks parameetri EPAP väärtusele. 
 



 Eesti 11 
 

 

Käivitamine (Triggering) ja tsüklite tekitamine (cycling) 
Ainult režiimid S, ST ja iVAPS 
 

Seadmel on reguleeritav päästiku/tsükli tundlikkus, et optimeerida tuvastustaset vastavalt patsiendi 
tingimustele. 

Tavatingimustes seade käivitab (algatab IPAPi) ja tekitab tsükli (lõpetab IPAPi ja lülitub EPAPile), kui 
tuvastab muutuse patsiendi hingamisvoolus. Patsiendi hingamistsükli tuvastamist parandab ResMedi 
automaatne lekkehaldus VSync. 

 

 

Pange tähele. PAC-režiimis on kasutatav ainult ajastamine (Triggering). 
 

TiControl – inspiratoorse aja juhtimine 
Ainult režiimid S, ST ja iVAPS 
 

Ainult ResMedi kahetasemelistel seadmetel: TiControl™ võimaldab arstil määrata miinimum- ja 
maksimumpiirangud ajale, mis seade on režiimis IPAP. Miinimum- ja maksimumajapiirangutega 
piiritletakse kahelt poolt patsiendi ideaalset spontaanset inspiratoorset aega, tekitades patsiendi jaoks 
„võimaluse akna“ EPAPini ulatuva spontaanse tsükli loomiseks. 

Miinimumajapiirang on määratud parameetriga Ti Min ja maksimumajapiirang parameetriga Ti Max. 

Funktsiooni TiControl parameetritel Ti Max ja Ti Min on oluline roll sünkroonimise maksimeerimises, 
sekkudes vastavalt vajadusele tõhusalt inspiratoorse aja piiramiseks või pikendamiseks. See tagab 
sünkroonsuse isegi olulise suu- ja/või maskikaudse lekke olemasolu korral. 
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Järgmine tabel on juhend väärtuste Ti Max ja Ti Min valimiseks, mis vastavad kõige paremini patsiendi 
hingamissagedusele ning inspiratsiooni ja ekspiratsiooni suhtele sôltuvalt hingamisteede seisundist. 
 

Patsiendi 
hingamistsükkel 

(BPM) 

Ttot = 60/BPM 
(s) 

I:E = 1:2 
(Viiteväärtus) 

Piisav sissehingamisaeg 
I:E = 1:1 

Turvaline 
väljahingamisaeg 

I:E = 1:3 
Ti Min Ti Max Ti Max 

10 6 2 1,0 2,0 1,5 

15 4 1,3 1,0 2,0 1,3 

20 3 1,0 0,8 1,5 1,0 

25 2,4 0,8 0,7 1,2 0,8 

30 2 0,7 0,6 1,0 0,7 

35 1,7 0,6 0,5 0,8 0,7 

40 1,5 0,5 0,5 0,7 0,7 

 
Märkus: TiControli parameetrid pole kõikides piirkondades saadaval. Vaadake rohkem teavet 
menüüjaotisest Settings (Sätted). 
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Rise time’i (tõusuaeg) reguleerimine 
Ainult režiimid S, ST, T, PAC ja iVAPS 
 

Rise time (tõusuaeg) määrab aja, mis seadmel kulub IPAPi saavutamiseks. Mida kõrgem on tõusuaja 
väärtus, seda kauem kulub rõhu suurenemiseks režiimist EPAP režiimi IPAP. 

Kõrge ventileerimisvajadusega patsiendid võivad eelistada lühemat tõusuaega, samas kui aeglasemini 
hingavad patsiendid võivad eelistada pikemat tõusuaega. 

Märkus. Pikem tõusuaeg takistab kiiret rõhu suurenemist, mistõttu ei tohi määrata pikemat 
tõusuaega kui Ti Min või patsiendi tavapärane inspiratsiooni aeg. 
 

Lekkehaldus VSynci abil 
Seade Lumis jälgib ja kompenseerib leket reguleerides pidevalt ja automaatselt baas ôhuvoolu 
kasutades selleks ResMedi VSynci algoritmi. See võimaldab ravirõhu usaldusväärset edastust, 
säilitades samas patsiendi ja seadme vahelise sünkroonsuse. 
 

Mugavusfunktsioonid 

Ooteaeg 
Loodud raviga alustamise mugavamaks muutmiseks; ooteaeg on saadaval kõikides režiimides. 
 

Režiimides S, ST, T, PAC ja iVAPS suureneb EPAP järk-järguliselt väärtuselt Start EPAP (režiimi EPAP 
algus) ettenähtud ravirõhule. Ooteaja vältel säilitatakse funktsiooni Pressure Support (rõhutugi) samal 
tasemel, kui on raviks määratud .. 
 

Režiimis iVAPS hoitakse rõhutugi (Pressure Support) selle minimaalsel väärtusel (Min PS). 
 

Režiimil CPAP suureneb rõhk madalalt rõhult (Start Pressure (ravi alustamise rõhk)) ettenähtud 
ravirõhuni. 
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Ramp Down (rôhu alandamise aeg) 
Ainult režiimid S, ST, T, PAC ja iVAPS 
 

Ravi peatamisel parameeter Ramp Down (rõhu alandamise aeg) vôimaldabalandada järk-järgult 
rôhutuge ja EPAPining seeläbi patsientidele mugavamat üleminekut spontaansele hingamisele. Ramp 
Down (rõhu alandamise aeg) vähendab järk-järgult kasutusel olevat rõhku fikseeritud 15-minutilise 
perioodi jooksul kuni väärtuse Start EPAP (EPAP-režiimi alustamine) saavutamiseni. Seade jääb CPAP-
režiimi olekus Start EPAP (EPAP-režiimi alustamine), kuni vajutatakse Start/stopp-nuppu ravi välja 
lülitamiseks. 

Patsiendi juurdepääs parameetrile Ramp Down (rõhu alandamise aeg) aktiveeritakse fuktsiooni 
Essentials Plus (täiendavad põhifunktsioonid).valikutest. 

 
 

Climate Control 
Climate Control on intelligentne süsteem, mis juhib niisutit ja ClimateLineAir soojendusega 
õhuvoolikut, et edastada ravi ajal püsivalt meeldivat temperatuuri ja niiskuse taset.  

Ette nähtud nina ja suu kuivuse vältimiseks, hoiab une kestel seatud temperatuuri ja suhtelist 
õhuniiskust. Climate Controli on võimalik seadistada väärtusele Auto (automaatne) või Manual 
(manuaalne) ning see on saadaval ainult juhul, kui on ühendatud ClimateLineAir ja niisuti HumidAir. 
 

Climate Control Auto (automaatne Climate Control) 

Climate Control Auto (automaatne Climate Control) on soovituslik ja vaikimisi seadistus. Climate 
Control Auto (automaatne Climate Control) on loodud ravi võimalikult mugavamaks muutmiseks, et 
poleks vaja muuta temperatuuri- ja niiskussätteid. 

Climate Control seadistab automaatselt niisuti väljundvõimsust, et hoida püsivat ja mugavat 
niiskustaset suhtelise õhuniiskuse väärtusel 85%, takistades samas sademete (veepiiskade 
õhuvoolikus ja maskis) tekkimist. 
 

Tube Temperature (õhuvooliku temperatuur) 

Režiimis Climate Control Auto (automaatne Climate Control) puudub vajadus mistahes sätete 
muutmiseks, kuid kui õhk maskis tundub patsiendi jaoks liiga soe või külm, on vooliku temperatuuri 
võimalik reguleerida. Sätet Tube Temperature (vooliku temperatuur) on võimalik seada suvalisele 
väärtusele vahemikus 16–30 °C või see täielikult välja lülitada. 
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ClimateLineAir soojendusega õhuvooliku maskipoolses otsas paiknev temperatuuriandur võimaldab 
süsteemil automaatselt juhtida patsiendile edastatud õhu temperatuuri. See tagab, et patsiendile 
edastatud õhu temperatuur ei lange alla määratud miinimumtemperatuuri, maksimeerides seetõttu 
patsiendi hingamismugavust. 
 

Climate Control Manual (manuaalne Climate Control) 

Loodud selleks, et pakkuda rohkem paindlikkust ja kontrolli sätete üle: Climate Control Manual 
(manuaalne Climate Control) võimaldab patsientidel seadistada temperatuuri ja niiskust sätetele, mis 
on nende jaoks kõige meeldivamad. 

Režiimis Climate Control Manual (manuaalne Climate Control) on võimalik sõltumatult seadistada 
Tube Temperature’i (õhuvooliku temperatuur) ja Humidity Levelit (niiskustase), mistõttu ei garanteerita 
kaitset kondentsi tekkimise eest. Kui esineb kondentsi, proovige esmalt õhuvooliku temperatuuri 
suurendada. Kui õhutemperatuur muutub liiga soojaks ja kondents püsib, proovige niiskust 
vähendada. 
 

Humidity Level (Niiskustase) 

Niisuti niisutab õhku ja on ette nähtud ravi mugavamaks muutmiseks. Kui patsiendi nina või suu 
kuivab, lisage niiskust. Kui patsiendi maskis esineb niiskust, vähendage niiskust. 
 

Humidity Levelit (niiskustase) on võimalik määrata väärtusele Off (välja) või vahemikus 1 kuni 8, kus 1 
on madalaim niiskussäte ja 8 on kõrgeim niiskussäte. 
 

Igal niistuti sättel edastab Climate Controli süsteem püsival määral veeauru või absoluutset niiskust 
patsiendi ülemistesse hingamisteedesse. 
 

Automaatne seadistamine 
Niisutit ja ClimateLineAir soojendusega õhuvoolikut juhib Climate Controli algoritm, millega 
edastatakse püsival väärtusel niiskust ja temperatuuri. Süsteem seadistub automaatselt muudatustele 
järgmistes väärtustes: 

• ümbritseva toatemperatuuri ja niiskuse väärtused; 

• rõhumuutustest tingitud õhuvool; 

• maski- või suulekkest tingitud õhuvool. 
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Seadistus 

  

  

  
 
 

 ETTEVAATUST 
Ärge täitke niisutit üle, kuna vesi võib seadmesse või õhuvoolikusse siseneda. 
 

1. Asetage seade kindlale tasasele pinnale, haarake hoideklambrist seadme tagaküljel ja tõmmake 
seda avamiseks ülespoole. Märkus: Hoideklamber on kujutatud avatud asendis. 

2. (a) Sisestage toitepistik seadme toitepistmikku ja (b) vajutage seejärel hoideklamber selle kohale 
kinnitamiseks alla. Ühendage toitejuhtme üks ots toiteplokki ja teine ots seinakontakti. 

3. Ühendage õhuvoolik kindlalt õhu väljalaskeavaga seadme tagaküljel. 

4. Avage niisuti ja täitke see veega kuni maksimaalse veetaseme märgini. 
Ärge täitke niisutit kuuma veega. 

5. Sulgege niisuti ja sisestage see seadmesse külje pealt. 

6. Ühendage kindlalt õhuvooliku vaba ots kokkupandud maskiga. 
Täpsemalt vt maski kasutusjuhendist. 

Soovitatavate maskide kohta vt www.resmed.com. 
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Funktsionaalne kontroll 
Tehke funktsionaalne kontroll ühel järgmistest tingimustest. 

• Enne seadme esimest kasutamist 

• Patsientide vahetumisel 

• Pikaajalistel patsientidel perioodiliselt raviasutuse korra kohaselt 

Probleemide ilmnemisel lugege selle juhendi jaotist „Veaotsing“. Vaadake veaotsingu teavet ka 
teistest kaasas olevatest kasutusjuhistest. 

1. Kui seade on välja lülitatud 

• Kontrollige seadme ja tarvikute seisundit. 

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

• Kontrollige õhuvooliku seadistust. 

Kontrollige õhuvooliku terviklikkust. Ühendage õhuvoolik kindlalt õhu väljalaskeava ja muude 
lisaseadmetega, kui neid kasutatakse. 

2. Lülitage seade sisse. 

3. Kontrollige HumidAiri niisutit (selle kasutamisel). 

Õhuniisuti kasutamisel kuvab ekraan Monitoring (jälgimine) ekraani allosas ikooni . 

4. Kontrollige pulssoksümeetrit (selle kasutamisel). 

Kinnitage lisaseadmed, järgides oksümeetri adapteri kasutusjuhendis sisalduvaid 
seadistamisjuhiseid. Siirduge menüüst Monitoring (jälgimine) ekraanile Monitoring. Veenduge, et 
parameetrite SpO2 ja Pulse Rate (pulsisagedus) väärtused oleksid kuvatud. 

5. Kontrollige hapnikuühendust (selle kasutamise korral). 

Kinnitage lisaseadmed, järgides lisaseadmete kasutusjuhendis sisalduvaid seadistamisjuhiseid. 
Veenduge, et hapnikuvool voolikust oleks tagatud ja ühendused ega voolikud ei oleks väändunud 
ega ummistunud. 

6. Kontrollige ravi kulgu. 

Pärast ülaltoodud toimingute tegemist avage Clinical Menu (kliiniline menüü) ja sisestage patsiendi 
retsepti seaded (vt selle juhendi jaotist „Ravi alustamine“). Kui see on lõpetatud, vajutage ravi 
alustamiseks seadmel nuppu Start/Stop (alusta/peata). Rõhu ülekande kontrollimiseks blokeerige 
korraks käega õhuvooliku ots. Vaadake seadme ekraanil olevat rõhuriba, et veenduda, kas rõhk 
suureneb ja väheneb vastavalt. Samuti kontrollige, kas valitud ravirežiimi kuvatakse ekraanil 
Monitoring (jälgimine). 
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Lisahapnik 
Seade on ette nähtud töötama lisahapnikuga kuni 4 l/min režiimis iVAPSvõi 15 l/min kõikides teistes 
režiimides. 
 

Fikseeritud lisahapniku vool erineb sissehingatava hapniku kontsentratsioonist sõltuvalt rõhusätetest, 
patsiendi hingamismustrist, maskist ja lekkest. 
 

Seadmega lisahapniku ühendamiseks võib kasutada kas õhuvoolikutClimateLineAir Oxyvõi 
hapnikukonnektori porti. Lisateavet selle kohta, kuidas seadet lisahapnikuga seadistada, lugege selle 
tarvikuga kaasasolevat kasutusjuhendit. 
 

Märkused. 
 

• Hapniku lisamine võib mõjutada tekitatud rõhku ning kuvatavate ja raporteeritavate väärtuste 
täpsust (nt lekkimine, minutiventilatsiooni ja AHI). 

 

• Enne hapniku lisamist tutvuge spetsiifiliste hoiatustega, mis on seotud lisahapniku kasutamisega, 
ja andke neist oma patsientidele teada. Need on kirjas käesoleva juhendi lõpus. 

 

Bakterivastased filtrid 
Bakterivastased filtrid suurendavad õhuvooluringi takistust ja võivad mõjutada kuvatava ja edastatava 
rõhu täpsust, eriti suurtel voolukiirustel.  

ResMed soovitab kasutada väikese takistusega [nt 2 cm H2O (2 hPa) vooluhulgal 60 l/min] 
bakterivastast filtrit, näiteks PALL (BB50T), GVS-filter ilma Luer-tüüpi pordita (4222/702) või GVS-filter 
külgpordiga 24966 (4222/701). Külgpordiga GVS-filtri kasutamisel on nõutav hapnikuliitmiku port. 
 

Märkus. Kui õhuvoolikut SlimLine kasutatakse rõhul üle 20 cm H2O (20 hPa), ei pruugita saavutada 
seadme optimaalset jõudlust, kui seda kasutatakse koos antibakteriaalse filtriga. Seadme jõudlust 
tuleb kontrollida enne seda, kui nähakse ette õhuvooliku SlimLine kasutamine koos antibakteriaalse 
filtriga. 
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Juurdepääs menüüle Clinical Menu (kliiniline menüü) ja sealt 
väljumine 
Seadme Clinical Menu (kliiniline menüü) alt saate vaadata ja määrata patsiendi raviga ja seadme 
konfiguratsiooniga seotuid parameetreid. 
 

Menüüle Clinical Menu (kliiniline menüü) juurdepääsemiseks toimige järgneval viisil. 

 
 

• Vajutage ja hoidke juhtnuppu ja nuppu Home (avakuva) kolm sekundit all. 
Kuvatakse kuva Home (avakuva) koos avamise ikooniga  ekraani ülemises paremas nurgas. 

 

Menüüst Clinical Menu (kliiniline menüü) väljumiseks käituga järgmiselt. 
• Vajutage ja hoidke juhtnuppu ja nuppu Home (avakuva) kolm sekundit all. 

• Valige kuvalt Home (avakuva) Exit Clinical Menu (välju kliinilisest menüüst). 

Seade väljub automaatselt menüüst Clinical Menu (kliiniline menüü) 20 minuti pikkuse tegevusetuse 
järel. 
 

Kliiniliste sätete reguleerimine 

   
 

1. Avage menüü Clinical Menu (kliiniline menüü), tõstke esile Settings (sätted) ja vajutage juhtnuppu. 
Kuvatakse menüüd Settings (sätted) .  

2. Pöörake juhtnuppu, et tõsta esile säte, mida soovite reguleerida, ja seejärel vajutage juhtnuppu. 

3. Pöörake juhtnuppu sätte reguleerimiseks ja vajutage juhtnupule muudatuse salvestamiseks. 
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Sätet on võimalik muuta erinevatel viisidel sõltuvalt kuva tüübist. 
 

   

Pöörake juhtnuppu, et 
reaalajas menüüs redigeerida. 

Sätte muutmiseks pöörake 
juhtnuppu. 

Valige loendist õige režiim. 

 
 

Kuupäeva ja kellaaja määramine 

Enne seda, kui seadistate uue patsiendi ja alustate esmakordselt ravi, veenduge, et määrate seadmes 
õige kohaliku kuupäeva ja kellaaja. Kui määrate kuupäeva ja kellaaja pärast ravi alustamist, võite 
kaotada patsiendiandmed. 
 

   
 

1. Valige menüüs Settings (sätted) Date (kuupäev) ja muutke säte õigele kuupäevale. 

2. Valige Time (kellaaeg) ja muutke see õigele kohalikule kellaajale. 

3. Veenduge, et on määratud õige kohalik kellaaeg ja kuupäev. 
 

Lumis seaded tuleb seadistada igale patsiendile individuaalselt. Seadeid tuleb perioodiliselt uuesti 
hinnata, et tagada optimaalne ravi. 
 

QuickNav 
QuickNav on funktsioon, mis võimaldab kiiret navigeerimist Monitoring (jälgimine) jälgimisekraanide 
ja seadistusmenüü Settings (sätted) vahel. Patsiendi sätteid saab muuta patsiendi ravi saamise ajal. 
 

Funktsiooni QuickNav kasutamiseks toimige järgmiselt. 
• Vajutage menüüs Clinical Menu (kliiniline menüü) kaks korda nuppu Home 

(algusesse)ümberlülitamiseks jälgimisekraanide Monitoring (jälgimine) ja 
seadistusmenüüSettings (sätted) vahel. 
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Menüü Settings (sätted) 
Te määrate kõik patsiendi ravi ja seadme konfiguratsiooniga seotud parameetrid menüüs Settings 
(sätted). 
 

Märkus. Mitte kõik parameetrid pole kõikides piirkondades saadaval. Vaikeväärtused ja määratud 
vahemiku väärtused võivad erineda erinevates režiimides ja piirkondades. 
 

Parameetrid menüüs Settings (sätted) on väljendatud ühikutes cm H2O, kus 1cm H2O on võrdne 0,98 
hPa. Ühikuid on võimalik muuta menüüst Configuration (konfiguratsioon). 
 

Therapy (ravi) 

Parameeter Kirjeldus Mode (režiim) Vahemik 

 S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

Mode (režiim) Määrab seadmes saadava 
ravirežiimi. 

       

Set Pressure 
(seadista arõhk) 

Määrab fikseeritud ravirõhu.       4–20 cm H2O         
(4–20 hPa), 
0,2 cm H2O (0,2 hPa) 
sammudega 

IPAP Määrab patsiendile 
edastatava rõhu seadme 
inspiratsioonile lülitumisel. 

      4–25 cm H2O         
(4–25 hPa),       
0,2 cm H2O (0,2 hPa) 
sammudega 

EPAP Määrab patsiendile 
edastatava rõhu, kui seade 
on ekspiratsioonitsüklis. 

      2–[IPAP] cm H2O   
(2–[IPAP] hPa),       
0,2 cm H2O (0,2 hPa) 
sammudega 

Min PS Määrab seadme poolt 
edastatava minimaalse 
rõhutoe. 

      0–20 cm H2O         
(0–20 hPa), 
sammuga 0,2 cm H2O 
(0,2 hPa) 

Max PS Määrab maksimaalse 
rõhutoe iVAPS-režiimis.       0–23 cm H2O          

(0–23 hPa), 
sammuga 0,2 cm H2O 
(0,2 hPa) 

8-23 cm H2O          
(8–23 hPa) 
aktiveeritud 
AutoEPAP korral. 

Min EPAP Määrab seadme poolt 
edastatava minimaalse EPAPi 
(minimaalse ekspiratoorse 
rõhu). 

Kasutatav aktiveeritud 
AutoEPAP-režiimi korral. 

      2–25 cm H2O         
(2–25 hPa), 
sammuga 0,2 cm H2O 
(0,2 hPa) 



22 

 

 
Parameeter Kirjeldus Mode (režiim) Vahemik 

 S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

Max EPAP Määrab seadme poolt 
edastatava maksimaalse 
EPAPi.  
Sõltub väärtusest min EPAP. 

Kasutatav aktiveeritud 
AutoEPAP-režiimi korral. 

      2–25 cm H2O          
(2–25 hPa), 
sammuga 0,2 cm H2O 
(0,2 hPa) 

AutoEPAP 
(automaatne 
ekspiratoorne 
positiivne rõhk 
hingamisteedes) 

AutoEPAP-režiimi 
aktiveerimine/ 
deaktiveerimine 

      Väljas/sees 

iBR Intelligentse tugisageduse 
(intelligent Back-up Rate – 
iBR) aktiveerimine/ 
deaktiveerimine. 

      Väljas/sees (režiim 
ST ) 
Alati aktiveeritud 
(režiim iVAPS ) 

Hingamise 
sagedus 

Määrab hingamissageduse 
minutis (Breaths per Minute 
– BPM). 

      5-50 BPM 

Backup Rate 
(tugisagedus) 

Määrab fikseeritud 
tugisageduse. 

      5-50 BPM 

Target Pt Rate 
(patsiendi 
eesmärkhingamiss
agedus) 

Sisendsagedus intelligentse 
hingamissagedusetoetusrežii
mi(intelligent Back-up Rate – 
iBR) määramiseks. See tuleb 
seadistada patsiendi 
tegelikule 
hingamissagedusele 

      8–30 BPM 

Target Va (Va 
eesmärkväärtus) 

Määrab iVAPS-algoritmi 
jaoks vaja mineva rõhutoe.       1–30 l/min, 

sammuga 0,1 l/min 

Ti Määrab inspiratsiooni 
kestuse ajastatud 
hingamistsüklis. 

      0,3–4,0 s, 0,1 s 
sammudega 

Dependent on 
Respiratory Rate. 

Ti Max Määrab seadme IPAP-režiimi 
maksimaalse ajalise kestuse. 

      0,3–4,0 s, 0,1 s 
sammudega 

Sõltub parameetrist 
Backup Rate 
(tugisagedus). 



 Eesti 23 
 

 
Parameeter Kirjeldus Mode (režiim) Vahemik 

 S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

Ti Min Määrab seadme IPAP-režiimi 
minimaalse ajalise kestuse. 

      0,1–[Ti Max] s, 0,1 s 
sammudega 

Dependent on Ti-
Max. 

Rise Time 
(tõusuaeg) 

Määrab aja, mis kulub, et 
rõhk suureneks režiimilt EPAP 
režiimile IPAP. 

Ajaskaalat Rise Time 
(tõusuaeg) on võimalik 
lugeda millisekundite kaupa 
(nt 200 on umbes 200 ms). 

      Min / 150–900 ms, 
50 ms sammudega 

Sõltub 
parameetritest Ti või 
Ti Max. 

Trigger (päästik) Määrab inspiratoorse voolu 
taseme, mille ületamisel 
seade lülitub režiimilt EPAP 
režiimile IPAP. 

      Very Low (väga 
madal) / Low 
(madal) / Med 
(keskmine) / High 
(kõrge) / Very High 
(väga kõrge) 

Cycle (tsükkel) Määrab inspiratoorse voolu 
taseme, alla mille seade 
lülitub režiimilt IPAP režiimile 
EPAP. 

      Very Low (väga 
madal) / Low 
(madal) / Med 
(keskmine) / High 
(kõrge) / Very High 
(väga kõrge) 

Height (pikkus) Patsiendi pikkus surnud 
ruumimääramiseks.       110–250 cm, 

sammuga 5 cm 

Mask Valige patsiendi poolt 
kasutatava maski tüüp. 
Lugege Mask Device 
Compatibility Listi 
(maskiseadme 
ühilduvusloend) aadressil 
www.resmed.com 

      Full Face (täisnäo) / 
Nasal (nina) / Pillows 
(sõõrme) / Pediatric 
(Pediatric) 
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Comfort (mugavus) 

Parameeter Kirjeldus Mode (režiim) Vahemik 

 
S ST T PAC iVAPS CPAP 

 

Ramp Time 
(ooteaeg) 

Valige ooteaeg       Off (välja) / 5–45 min 

Ramp Down 
(rõhu 
alandamise 
aeg) 

Funktsiooni Ramp Down (rõhu 
alandamise aeg) 
aktiveerimine/deaktiveerimine. 

     
 

Väljas / sees 

Start 
Pressure 
(ravi 
alustamise 
rõhk) 

Määrab rõhu ooteaja algusest 
kuni ravirõhuni jõudmiseni.       4–määratud rõhk, 0,2 cm H2O 

(0,2 hPa) sammudega 

Start EPAP 
(EPAP-režiimi 
alustamine) 

Määrab EPAP rôhu ooteaja 
algusest kuni 
miinimumravirõhuni. 

      2–EPAP (või 2– in EPAP, 
aktiveeritud AutoEPAP-
režiimikorral), sammuga      
0,2 cm H2O (0,2 hPa)  

Climate Ctrl Saadaval juhul, kui 
kasutatakse niisutit HumidAir 
ja soojendusega õhuvoolik 
ClimateLineAir on ühendatud. 

      Manual (manuaalne) / Auto 
(automaatne) 

Tube Temp. 
(vooliku 
temperatuur) 

Määrab soojendusega 
ClimateLineAir õhuvoolikuga 
edastatava õhu 
miinimumtemperatuuri. 

      Off (välja) / 16–30°C, 
1° sammudega 

Humidity 
Level 
(niiskustase) 

Määrab niiskustaseme.       Off (välja) / 1–8 

 
 

Accessories (tarvikud) 

Parameeter Kirjeldus Vahemik 

Tube 
(õhuvoolik) 

Valige patsiendi poolt kasutatava õhuvooliku tüüp. Õhuvoolik 
ClimateLineAir tuvastatakse automaatselt, kui see on seadmega 
ühendatud. 

SlimLine / Standard 
(standardne) / 3 m 

AB filter (AB-
filter) 

Kinnitage valik Yes (jah), kui paigaldate antibakteriaalse filtri. No (ei) / Yes (jah) 

Ext. 
humidifier 
(väline niisuti) 

Valige Yes (jah), kui ühendate välise niisuti. No (ei) /Yes (jah) 
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Parameeter Kirjeldus Vahemik 

View 
oximeter 
(oksümeetri 
kuva) 

Kuvatakse alati, kui oksümeeter on ühendatud. 18–300 BPM* 
0–100% SpO2 

* Sõrmele paigaldatava pulssoksümeetri väärtused keskmistatakse nelja südamelöögi kohta. Sõrmele paigaldatava 
pulssoksümeetri lahutamise või ebapiisava signaali korral on parameetri SpO2 ja pulsisageduse väärtusena kuvatud „--”. 

 
 

Options (valikud) 

Parameeter Kirjeldus Vahemik 

Essentials 
(põhifunktsioonid) 

Määrake patsiendi jaoks kättesaadav juurdepääsutase. On (sisse) / Plus (täielik) 

Leak Alert 
(lekkehäire) 

Funktsiooni Leak Alert (lekkehäire) aktiveerimine / väljalülitamine Kui see 
on aktiveeritud, põhjustavad lekked kiirusega vähemalt >40 l/min (0,7 l/s) 
ja kestusega vähemalt >20 s helilise häire käivitamist ja kõrge lekke 
teate kuvamist. 

Off (välja) / On (sisse) 

Confirm Stop 
(lõpetamise 
kinnitus) 

Funktsiooni Confirm Stop (lõpetamise kinnitus) 
aktiveerimine/deaktiveerimine. Kui funktsioon on aktiveeritud siis 
Start/stopp nupu vajutamisel ravi käigus ilmub ekraanile Confirm Stop 
(lõpetamise kinnitus). YES (JAH) valikul ravi seiskub. NO (EI) valikul ravi 
jätkub. 

Väljas/sees 

SmartStart™ Aktiveerige/lülitage välja funktsioon SmartStart. SmartStart-funktsiooni 
aktiveerimisel käivitub seade automaatselt, kui patsient maski hingab, ja 
seiskub seejärel automaatselt, kui patsient maski eemaldab. 

Off (väljas) / On (sees) 

Ravi LED Ravi LEDi aktiveerimine/deaktiveerimine. Kui funktsioon on 
aktiveeritud,jääb nupp Home (algusesse) ravi ajal valgustatuks. 

Off (välja) / On (sisse) 

Reminders (meeldetuletused) 

Mask Määrake patsiendile korduv meeldetuletus maski vahetamiseks. Off (väljas) / 1–24 kuud, 
ühekuuliste sammudega 

Niisuti Määrake patsiendile korduv meeldetuletus niisuti vahetamiseks. Off (väljas) / 1–24 kuud, 
ühekuuliste sammudega 

Tube (õhuvoolik) Määrake patsiendile korduv meeldetuletus õhuvooliku vahetamiseks. Off (väljas) / 1–24 kuud, 
ühekuuliste sammudega 

Filter Määrake patsiendile korduv meeldetuletus õhufiltri vahetamiseks. Off (väljas) / 1–24 kuud, 
ühekuuliste sammudega 
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Configuration (konfiguratsioon) 

Parameeter Kirjeldus Selection (valik) 

Language (keel) Määrab keele. 

(Kõikides piirkondades pole kõiki keeli saadaval.) 

English / Français / Español / 
Português / Deutsch / 
Italiano / Nederlands / 
Svenska / Norsk / Dansk / 
Suomi / Polski / Türkçe / 

Русский / 简体中文 / 
繁體中文/ 日本語 

Date (kuupäev) Määrab kehtiva kuupäeva. 

Kui te määrate uue kuupäeva, mis on minevikus, kuvatakse veateadet. 
Enne seda, kui see muudatus on võimalik, kustutage raviandmed menüüst 
Configuration (konfiguratsioon). 

PP KKK AAA 

Time (kellaaeg) Määrab kehtiva kellaaja. 

Kui te määrate uue kellaaja, mis on minevikus, kuvatakse veateadet. Enne 
seda, kui see muudatus on võimalik, kustutage vastavusteave menüüst 
Configuration (konfiguratsioon). 

24 tundi 

Press. Units 
(rõhuühikud) 

Määrab rõhuühiku, milles rõhku kuvatakse. cm H2O / hPa 

Desat. Rule 
(desaturatsiooni 
reegel) 

Määrab hapniku desaturatsiooniläve vastavalt AASM (American Academy 
of Sleep Medicine – Ameerika Unemeditsiini Akadeemia) kriteeriumitele. 

3% / 4% 

Temp. Units 
(rõhuühikud) 

Määrab temperatuuriühikud. °C 

Restore 
Defaults (taasta 
vaikesätted) 

Taastab vaikesätted (v.a keele, kuupäeva ja kellaaja). Yes (jah) / No (ei) 

Erase Data 
(kustuta 
andmed) 

Kustutab kõik seadmesse ja SD-kaardile salvestatud andmed. Ei mõjuta 
sätteid, kuupäeva, kellaaega ja seadme töötunde. 

Yes (jah) / No (ei) 

About (teave) Vaadake seadme töötunde, seerianumbrit, tarkvara, teenusepakkujat, 
tüüpi, teenust ja signaali tugevust, CX-numbrit, niisutit ja sisemodemit. 

 

 
 

iVAPS-režiimi konfigureerimine 
iVAPS-režiimi konfigureerimiseks on kaks võimalust: 

• kasutada funktsiooni Learn Targets (sihtnäitajate test) – selgitada välja patsiendi hingamismuster ja 
arvutada eesmärkväärtused automaatselt või 

• sisestada eesmärkväärtused käsitsi. 
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Funktsiooni Learn Targets (sihtnäitajate test) kasutamine 

Learn Targets jälgib patsiendi puhkeoleku ventilatsiooni, et selgitada välja parameetrid Target Alveolar 
Ventilation (alveolaarventilatsiooni eesmärk, Target Va) ja Target Patient Rate (patsiendi 
hingamissageduse eesmärkväärtus, Target Pt Rate) iVAPS-režiimi ettevalmistuses. 

Pärast kontuuri lõplikku konfigureerimist (sh patsiendi pikkus, EPAP, asjakohased maski või vooliku 
sätted ja mistahes lisahapniku vajadus) järgige alltoodud protseduuri. Seade peab funktsiooni Learn 
Targets (sihtnäitajate test) tsükli alustamisel olema ooterežiimis. 
 

Funktsiooni Learn Targets (sihtnäitajate test) töö käigus registreeritakse iga hingamistsükli kohta 
parameetrid Tidal Volume (hingamismaht) ja Respiratory Rate (hingamissagedus). Seejärel arvutatakse 
20 minuti möödudes parameetrid Target Va (alveolaarventilatsiooni eesmärk) ja Target Pt Rate 
(patsiendi hingamissageduse eesmärkväärtus). Jälgige, et patsiendil oleks mugav, tema hingamine 
stabiilne ja leke minimeeritud, seda eriti viimase viie minuti jooksul. 
 

Märkus: iVAPS ja AutoEPAP aktiveeritakse ainult pärast funktsiooni Learn Targets väärtuste 
aktsepteerimist. 
 

Funktsiooni Learn Targets (sihtnäitajate test) kasutamine 

   
 
 

1. Menüüs Settings (sätted) valige režiim iVAPS  ja muutke parameetreid vastavalt vajadusele. 

2. Valige Learn Targets (sihtnäitajate test). Algab funktsiooni Learn Targets tsükkel. 

3. Kui vastavad eesmärkväärtused on vastuvõetavad, valige Accept (aktsepteerida) ning alustatakse 
ravi iVAPS-režiimis. Kui eesmärkväärtused ei ole vastuvõetavad, valige Cancel (tühistada) ning ravi 
lõpetatakse. 

 
 

Funktsiooni Learn Targets (sihtnäitajate test) arvutamise ajal võite navigeerida ekraanide Monitoring 
(jälgimine) ja funktsiooni Learn Targets vahel. Te võite samuti väljuda menüüst Clinical Menu 
(kliiniline menüü) ja hiljem funktsiooni Learn Targets tulemuste vaatamiseks tagasi pöörduda. 
 

Funktsiooni Learn Targets (sihtnäitajate test) töö ajal edastab seade kahte rõhku, EPAP ja Pressure 
Support (rõhutugi), ilma tugihingamiseta (nii nagu S-režiimis). Aktiveeritud AutoEPAP-režiimi korral 
vastab EPAP sättele Min EPAP ning Pressure Support (rõhutugi) sättele Min PS. 
 

Eesmärkväärtuste käsitsi sisestamine 

Parameetri Target Pt Rate (patsiendi hingamissageduse eesmärkväärtus) võib samuti seada, valides 
seadistatava parameetri Target Va (alveolaarventilatsiooni eesmärk) ja patsiendi pikkuse. Target Pt 
Rate peab baseeruma patsiendi normaalsel hingamissagedusel. 
 

Eesmärkväärtuste sisestamine 
1. Valige iVAPS-režiimis menüüs Settings (sätted) Target Va (alveolaarventilatsiooni eesmärk). 

2. Pöörake nuppu parameetri Target Va määramiseks ja vajutage seda kinnitamiseks. 
Parameetrid MV, Vt ja Vt/kg arvutatakse ja kuvatakse automaatselt ning valitud Target Va 
(alveolaarventilatsiooni eesmärk) rakendatakse iVAPS-režiimi ravisätetele. 
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Ravi alustamine 
1. Paluge patsiendil sobitada oma maski. 

Vaadake sobitamisjuhiseid maski kasutusjuhendist või kasutage funktsiooni Mask Fit (maski 
sobitamine) maski sobimise ja tihenduse kontrollimiseks. 

2. Paluge patsiendil vajutada nuppu Start/Stop (alusta/peata) või, kui on aktiveeritud funktsioon 
SmartStart, paluge neil oma maski sisse hingata. 

 
 

Ravi sisselülitumisest teatab kuva Monitoring (jälgimine) kuvamine. 
 

 

Rõhuriba näitab inspiratoorset ja ekspiratoorset rõhku roheliselt. Roheline riba 
laieneb ja tõmbub kokku, kui patsient sisse ja välja hingab. 

 

See ekraan lülitub automaatselt lühikese ajavahemiku järel välja. Vajutage selle tagasi sisse 
lülitamiseks nuppu Home (avakuva) või juhtnuppu. Ravi ajal voolukatkestuse korral seade peatab 
tegevuse ja taasalustab ravi automaatselt voolu taastumisel. 
 

Seadmel Lumis on valguseandur, mis reguleerib ekraani heledust ruumi valgustust arvestades. 
 

Maski sobitamine 
Funktsioon Mask Fit (maski sobitamine) on ette nähtud maski ümber võimalike õhulekete 
hindamiseks ja kindlaksmääramiseks. 

 

Maski sobimise kontrollimiseks toimige järgmiselt. 
1. Sobitage mask maski kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. 

2. Pöörake menüüs My Options (minu valikud) juhtnuppu valiku Run Mask 
Fit (maski sobitamine) esile tõstmiseks ja vajutage seejärel juhtnupule. 
Seade alustab õhu puhumist. 

3. Sobitage maski, maski polstrit ja pearihma kuni tulemuse Good (hea) 
saavutamiseni. 

 

Funktsiooni Mask Fit (maski sobitamine) peatamiseks vajutage juhtnuppu või nuppu Start/Stop 
(alusta/peata). Kui teil ei õnnestu head maski tihendust saavutada, hinnake, kas teil on õige maski 
suurus ja/või tüüp, või võtke ühendust ResMedi esindajaga. 

Ravi peatamine 
1. Paluge patsiendil mask eemaldada. 

2. Paluge patsiendil vajutada nuppu Start/Stop (alusta/peata) või, kui on aktiveeritud funktsioon 
SmartStart, peatub ravi automaatselt mõne sekundi möödudes. 

 

Märkused. 
 

• Kui Confirm Stop (lõpetamise kinnitus) on sisse lülitatud, kuvatakse teade küsimusega, kas soovite 
ravi lõpetada. Pöörake juhtnuppu valiku Yes (jah) esile tõstmiseks ja vajutage seejärel juhtnupule 
ravi lõpetamiseks. 
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• Kui Ramp Down (rõhu alandamise aeg) on aktiveeritud, käivitub see Start/stopp nupu vajutamisel. 
 

Sleep Report (uneraport) ekraanil kuvatakse nüüd teie raviseansi kokkuvõte. 
 

Ekraan Sleep Report 
Sleep Report (uneraport) näitab une kvaliteeti ja maski sobivust kõige viimase raviseansi kohta. 
Pöörake juhtnuppu allapoole üksikasjalikumate kasutusandmete vaatamiseks. Kuvatud parameetrid 
sõltuvad ravirežiimist. 
 

   
 
 

Ekraani Sleep Report (uneraport) parameetrid 

Parameeter Kirjeldus 

Usage hours (kasutustunnid) Tundide arv, millal seadet kasutati eelmise seansi ajal. 

Events (AHI) per hour (sündmust 
(AHI) tunnis) 

Apnoe ja hüpopnoe esinemise kordade arv ühe tunni kohta, ühe päeva jooksul. Apnoe 
esineb juhul, kui hingamisvool väheneb enam kui 75% võrra vähemalt 10 sekundiks. 
Hüpopnoe esineb juhul, kui hingamisvool väheneb vähemalt 50% vôrra vähemalt 10 
sekundiks. Apnoe indeks (AI) ja apnoe-hüpopnoe indeks (AHI) arvutatakse järgmiselt: 
esinenud hingamissündmuste koguarv jagatakse maskikasutuse tundidega. 

Mask Seal (maski tihendus) 
 Good (hea), kui leke 70 protsendil juhtudest on vähem kui 24 l/min. 

 Mask vajab reguleerimist. 

Humidifier (Niisuti) 
 Niisuti ühendatud ja toimiv. 

 Niisuti viga; lugege veaotsingu jaotist. 

More Info (üksikasjalik teave) 

Period (ajavahemik) Määrake ajavahemik, mida ekraan Sleep Report hõlmab. 

Valikud on järgmised. 1 Day (1 päev) / 1 Week (1 nädal) / 1 Month (1 kuu) / 3 Months 
(3 kuud) / 6 Months (6 kuud) / 1 Year (1 aasta) 

Days Used (kasutuspäevad) Valitud ajavahemikus päevade arv millal seadet kasutati vôi alates raviandmete 
viimasest tühjendamisest. 

Days 4hrs+ (päevad 4+ h) Valitud ajavahemiku jooksul päevade arv, millal seadet kasutati enam kui 4 tundi vôi 
raviandmete viimasest tühjendamisest. 

Avg. (keskm.) Usage (kasutus) Valitud ajavahemikus keskmine tundide arv päevas, millal seadet on kasutatud. 
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Parameeter Kirjeldus 

Used Hrs (kasutustunnid) Valitud perioodi jooksul tundide arv, millal seadet on kasutatud vôi alates raviandmete 
viimasest tühjendamisest. 

Pressure (rõhk) Keskmine inspiratoorne rõhk valitud ajavahemiku jooksul (95 protsenti igast päevast; 95 
protsendi väärtuste keskmine ajavahemikul >1 päev). 

Eksp. Pressure (rõhk) Keskmine ekspiratoorne rõhk valitud ajavahemikul (95 protsenti igast päevast; 
95 protsendi väärtuste keskmine ajavahemikul >1 päev) 

Leak (leke) Valitud ajavahemikul 95 protsendi lekkeväärtuste keskmine nende päevade kohta, millal 
seadet kasutati. 

Vt Valitud ajavahemikul 50 protsendi hingamismahu väärtuste keskmine nende päevade 
kohta, millal seadet kasutati. 

RR Hingamissagedus väljendatud hingamistsüklite arvuna minutis (5-hingamistsükliliselt 
muutuv keskmine). 

MV 50 protsendi minutiventilatsiooni väärtuste keskmine valitud ajavahemikul nende 
päevade kohta, millal seadet kasutati. 

Ti Inspiratsiooni kestus (st hingamisvool kopsudesse) väljendatud sekundites (5-
hingamistsükliliselt muutuv keskmine). 

I:E I:E on inspiratsiooni vahemiku suhe ekspiratsiooni vahemikku. 

Spont Trig (spontaanne päästik) Spontaanselt tsükleeritud hingamiste protsent mõõdetud viimase 20 hingamistsükli 
lõikes. 

Spont Cyc (spontaanne tsükkel) Spontaanselt käivitatud hingamiste protsent mõõdetud viimase 20 hingamistsükli lõikes. 

AHI Valitud ajavahemikul Apnoe-hüpopnoe indeks – keskmine AHI. AHI ja AI arvutatakse 
ainult aegadel, millal leke on vähene. 

Total AI (AI summa) Valitud ajavahemiku jooksul apnoe indeks – keskmine AI summa. 
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Puhastamine ja hooldamine 
On oluline, et seadet Lumis puhastataks korrapäraselt, et tagada optimaalne ravi. Alljärgnevad jaotised 
on teile abiks seadme lahtivõtmisel, puhastamisel, kontrollimisel ja uuesti kokkupanemisel. 
 

 HOIATUS 
Optimaalse ravi saamiseks ja patsiendi tervist kahjustada võivate mikroobide kasvu vältimiseks 
puhastage voolikukomplekti, niisutit ja maski regulaarselt. 
 

Lahtivõtmine 

  

  
 
 

1. Vôtke kinni niisuti ülevalt ja alt servast, vajutage seda õrnalt ja tõmmake see seadmest eemale. 

2. Avage niisuti ja kõrvaldage kogu järelejäänud vesi. 

3. Hoidke õhuvooliku mansetist ja tõmmake see õrnalt seadmest eemale. 
Võtke klambrist kinni ja tõmmake seda, et toitejuhe vabastada. 

4. Hoidke õhuvooliku mansetist ja maski pöörlevast liidesest kinni ning tõmmake need üksteisest 
õrnalt lahti. 
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Puhastamine 
Seadet tuleb puhastada iganädalaselt, nii nagu kirjeldatud. Maski puhastamise üksikasjalikke juhiseid 
vaadake maski kasutusjuhendist. 
 

1. Peske niisutit ja õhuvoolikut soojas vees õrnatoimelist pesuainet kasutades. 

2. Loputage niisutit ja õhuvoolikut põhjalikult ning laske neil kuivada eemal otsesest päikesevalgusest 
ja/või kuumusest. 

3. Pühkige seadme välispind niiske lapiga. 
 

Märkused. 
 

• Niisutit tohib pesta nõudepesumasinas kergestipurunevate või klaasist nõude režiimil (ainult 
ülemisel riiulil). Seda ei tohi pesta kõrgemal temperatuuril kui 65ºC. 

• Ärge peske õhuvoolikut nõudepesumasinas või pesumasinas. 
 

• Tühjendage niisutit igapäevaselt ja pühkige see puhta ühekordse lapiga põhjalikult puhtaks. Laske 
sellel kuivada eemal otsesest päikesevalgusest ja/või kuumusest. 

 

Kontrollimine 
Niisutit, õhuvoolikut ja õhufiltrit tuleb regulaarselt kontrollida kahjustuste suhtes. 

1. Kontrollige niisutit. 

• Vahetage see lekkimise või pragunemise, hägustumise või õnaruste moodustumise korral. 

• Asendage tihend selle pragunemise või rebenemise korral. 

• Eemaldage mis tahes valge pulbriline sete, kasutades lahust ühest osast söögiäädikast ja 
10 osast veest. 

2. Kontrollige õhuvoolikut ja vahetage see aukude, rebendite või pragude leidumisel. 

3. Kontrollige õhufiltrit ja vahetage see vähemalt iga kuue kuu järel. Vahetage sagedamini mis tahes 
aukude või mustusest ja tolmust tekkinud ummistuste korral. 

 

Õhufiltri vahetamiseks toimige järgmiselt. 

  
 
 

1. Avage õhufiltri kate ja eemaldage vana õhufilter. 
Õhufilter ei ole pestav ega taaskasutatav. 

2. Paigutage uus õhufilter õhufiltri kattele ja sulgege kate. 
Vee ja tolmu seadmesse sattumise vältimiseks jälgige, et õhufilter oleks alati paigas. 

 

Uuesti kokkupanemine 
Kui niisuti ja õhuvoolik on kuivanud, võite osad uuesti kokku panna. 

1. Ühendage õhuvoolik kindlalt õhu väljalaskeavaga seadme tagaküljel. 

2. Avage niisuti ja täitke see toatemperatuuril veega kuni maksimaalse veetaseme märgini. 
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3. Sulgege niisuti ja sisestage see seadme külje sisse. 

4. Ühendage kindlalt õhuvooliku vaba ots kokkupandud maskiga. 
 

Korduvkasutamine 
Puhastatavat veeanumat, õhu väljalaskeava ja õhuvoolikut tuleb puhastada patsientide 
kasutuskordade vahepeal, kui neid kasutatakse mitmetele patsientidele nt. unelaboris,- kliinikus või 
haiglas. 
 

Kui puhastatavat niisutit või õhuvoolikut kasutab üks ainus kasutaja kodus, lugege käesolevas juhendis 
või kasutusjuhendis sisalduvaid puhastamisjuhiseid. 
 

Siin on kirjeldatud ResMedi poolt soovitatud ja valideeritud protseduure puhastatava niisuti, õhu 
väljalaskeava ja õhuvooliku puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Samas erinevad 
desinfitseerimisjuhendid piirkondlikult ning iga raviasutus peab oma siseste hügieeninôuetega 
tutvuma ennem seda, kui kohaldab käesolevas juhendis sisalduvaid protseduure. 
 

 HOIATUS 
• ResMed ei saa anda mis tahes tagatisi, et käesolevas juhendis loetletud protseduuridest 

kõrvale kaldumine ja nende mõju toote toimele on vastuvõetav. 
• Kui kasutate puhastusvahendeid või desinfitseerimis- või steriliseerimisaineid, järgige alati 

tootja juhiseid. 
• Vältige elektrilööki. Ärge kastke seadet, toiteallikat või toitekaablit vette. Seadmesse või 

seadmele vedeliku valgumisel ühendage seade lahti ja laske seadme osadel kuivada. 
Ühendage seade alati enne puhastamist lahti ja veenduge enne selle tagasi ühendamist, et 
kõik osad on kuivanud. 

 

Pindmine desinfitseerimine 
1. Pühkige seadme välispind koos kuvari, välisjuurdepääsuga portide, külgkate, toiteploki ja 

tarvikutega ühekordselt kasutatava lapi ja õrnatoimelise pesuaine või alkohoolse 
desinfektsioonivahendiga (vt alltoodud loendit). 

2. Eemaldage liigne desinfektsioonivahend ühekordselt kasutatava kuiva lapiga. 
 

Soovitatavad vahendid pindmiseks desinfitseerimiseks ja puhastamiseks. 

• Soe vesi ja õrnatoimeline puhastusvahend, nt universaalne pesuaine Teepol™ 

• Aknapuhastusvahend või muu eelsegatud pindmine pesuaine 

• Metüülalkoholi lahus 

• 70% etüülalkoholi lahus 

• 70-90% isopropanooli lahus 

• 10% valgendi lahus 

• Isopropüüliga puhastuslapid 

• CaviCide™ 

• Mikrozid® 

• Actichlor™ Plus 

• Terralin®. 
 

Märkus. Puhastusvahendid ei pruugi olla saadaval kõikides piirkondades. 
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Õhuvooliku ja torupõlve Air10 korduvkasutamine 

Eemaldamine 

  
 
 

1. Hoidke õhuvooliku mansetist ja tõmmake see õrnalt seadmest eemale. 

2. Hoidke õhuvooliku mansetist ja maski pöörlevast liidesest kinni ning tõmmake need üksteise 
küljest õrnalt lahti. 

 

Dekontaminatsioon 

Enne desinfitseerimisprotsessi tuleb kõiki komponente puhastada ja loputada, nii et silmaga nähtavat 
mustust ei oleks näha. 
 

1. Puhastage kõiki komponente pehme harjaga ühe minuti vältel, leotades seda pesuaine lahuses (vt 
alljärgnevat tabelit). Pöörake erilist tähelepanu kõikidele lõhedele ja õõnsustele. 

2. Loputagei õhuvoolikut korduvalt pesuaine lahusega, kuni silmaga nähtavat mustust ei ole enam 
näha. 

3. Loputage kõiki komponente põhjalikult vastavalt pesuaine tootja juhistele. 
 
 

ResMed on testinud alljärgnevaid pesuained vastavalt tootja juhistele. 
 

Pesuaine Veetemperatuur SlimLine / 
Standard 

ClimateLineAir ClimateLineAir 
Oxy 

Air10 
vooliku 
otsak 

Alconox™ (1% lahus) Kuum vesi (u 60 °C) 
Soe vesi (u 45 kuni 60 °C) 
Toatemperatuuril vesi (u 21 °C) 

    

Neodisher MediZyme 
(2,0% lahus) 

Soe vesi  
(igikaudu 45 °C) 

    

Gigazyme® (1,0% 
lahus) 

Toatemperatuuril vesi (u 21 °C)     
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Desinfitseerimine 

Alljärgnevates protseduurides tuleb teostada ainult üks desinfitseerimisprotsess. 
 

Kõrgtasemel termodesinfektsioon 

Osa Heakskiidetud tsüklite arv 

Kuum vesi: 30 minutit temperatuuril 75°C VÕI 100 minutit temperatuuril 70°C. 

SlimLine 100 

ClimateLineAir 26 

ClimateLineAir Oxy 26 

Standard 20 

Air10 vooliku otsak 26 
 
 

1. Kastke õhuvoolik veevanni.  
Veenduge, et õhuvooliku sisse ei jäänud õhumulle. 

2. Suurendage veevanni temperatuuri 100 minutiks kuni 70°C või 30 minutiks maksimaalselt kuni 
75°C. Kõrgemad temperatuurid võivad voolikut kahjustada. 

3. Kuivatage õhuga otsese päikesevalguse ja/või soojuse käest eemal. 
 

Kõrgtasemel keemiline desinfektsioon 

Osa Heakskiidetud tsüklite arv  

CIDEX® OPA ortoftaalaldehüüd 0,55% 12 
minutit Gigasept FF® 5% 15 minutit 

SlimLine 100 - 

ClimateLineAir 26 26 

ClimateLineAir Oxy 20 20 

Standard 100 - 

Air10 vooliku otsak 26 26 
 
 

1. Leotage õhuvoolikut/Air10 vooliku otsak kaubandusliku keemilise steriliseerimisaine lahuses.  
Veenduge, et õhuvooliku sisse ei jäänud õhumulle. 

2. Loputage õhuvoolikut/Air10 vooliku otsak põhjalikult joogikvaliteediga võrreldavas vees (viis liitrit 
koostu kohta), kastes selle minimaalselt üheks minutiks täielikult vee alla.  

3. Korrake loputusprotseduuri veel kaks korda, kasutades värsket vett iga kolme loputuskorra järel. 

4. Kuivatage õhu käes otsese päikesevalguse ja/või soojuse käest eemal. 
 
 



36 

 

 

Steriliseerimine 

ResMed on Sterrad NX/100S jaoks heaks kiitnud järgmised osad: 
 

Osa Heakskiidetud tsüklite arv 

Sterrad NX 
Standard (Standardsed) ja Advanced 
(Täiendatud) tsüklid 

 

Sterrad NX/100S. 
Short (Lühike) tsükkel 

ClimateLineAir 26 26 

ClimateLineAir Oxy 26 26 

1. Õhuvoolikud steriliseerida Sterradi kasutades ning kasutusjuhendit järgides.  

2. Loputada õhuvoolikute igat komponenti 1 minuti vältel 5 liitri joogiveega, mille temperatuur on     
15-20 °C. 

3. Raputada õhuvoolikuid liigse vee eemaldamiseks. 

4. Jätta õhuvoolikud kuivama, kuid mitte päikese kätte. 
 

Kontrollimine 

Kontrollige visuaalselt kõiki komponente. Mis tahes nähtavate kahjustuste (augud, rebendid, mõrad 
jne), ilmnemisel tuleb komponendid kõrvaldada ja asendada. Võib esineda vähest pleekimist ja see on 
vastuvõetav. 
 

Õhuvooliku tagasi ühendamine 

Kui õhuvoolik on kuivanud, võite selle uuesti seadmega ühendada. 
 

1. Ühendage õhuvoolik kindlalt õhu väljalaskeavaga seadme tagaküljel. 

2. Ühendage kindlalt õhuvooliku vaba ots kokkupandud maskiga. 
 
 

Pakkimine ja hoiustamine 

Hoiustage kuivas ja tolmuvabas keskkonnas otsese päikesevalguse käest eemal.  

Hoiustamistemperatuur –20 °C kuni +60 °C. 
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Niisuti ja õhu väljalaskeava korduvkasutamine 

Lahtivõtmine 

Järgmised juhised annavad suuniseid, kuidas õigesti puhastatavat niisutit ja õhu väljalaskeava lahti 
võtta. 
 

  

  

  
 
 

1. Eemaldage niisuti seadme küljest, avage see ja valage välja sisse jäänud vesi. 

2. Hoidke niisuti alust ja seejärel avage täielikult niisuti kaas ja tõmmake seda eemale nii, et see 
eemalduks kergesti aluse küljest. 

3. Eemaldage niisuti tihend seda eemale tõmmates niisuti kaanelt. 

4. Joondage pöörel nii, et konnektori port jääks paremale. Kui pöörel ei ole selles asendis, ei ole õhu 
väljalaskeava võimalik eemaldada. 

5. Leidke seadme siseküljel õhu väljalaskeava ja vabastage see kindlalt klambrile vajutades. 

6. Eemaldage õhu väljalaskeava, tõmmates selle välja seadme tagaküljel paiknevast väljalaskeava 
pesast. 
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Dekontaminatsioon 

Enne desinfitseerimisprotsessi tuleb kõiki komponente puhastada ja loputada, nii et silmaga nähtavat 
mustust ei oleks näha. 
 

1. Puhastage kõiki komponente pehme harjaga ühe minuti vältel, leotades seda pesuaine lahuses (vt 
alljärgnevat tabelit). Pöörake erilist tähelepanu kõikidele lõhedele ja õõnsustele. 

2. Loputage kõiki komponente põhjalikult vastavalt pesuaine tootja juhistele. 
 
 

ResMed on testinud alljärgnevaid pesuained vastavalt tootja juhistele. 
 

Pesuaine Veetemperatuur Puhastatav 
niisuti 

Õhu 
väljalaskeava 

Alconox (1% lahus) Kuum vesi (ligikaudu 140°F või 60°C) 
Soe vesi (ligikaudu 113 kuni 140°F või 45 kuni 60°C) 
Toatemperatuuril vesi (ligikaudu 70°F või 21°C) 

  

Gigazyme (lahjendatud 1,0%) Toatemperatuuril vesi (u 21 °C)   
Aniosyme DD1    
 
 

Desinfitseerimine 

Alljärgnevates protseduurides tuleb teostada ainult üks desinfitseerimisprotsess. 
 

Kõrgtasemel termodesinfektsioon 

Osa Heakskiidetud tsüklite arv 

Kuum vesi 1 minut temperatuuril 90 °C VÕI 30 minutit temperatuuril 75 °C VÕI 100 
minutit temperatuuril 70 °C. 

Spetsiifiliste piirkondlike nõuete tõttu on ResMedi puhastatavaid niisuteid 
desinfitseerimise suhtes testitud (100 tsüklit) 10 minutit temperatuuril 93 °C. 

Puhastatav niisuti 130 

Õhu väljalaskeava 130 

 
 

1. Leotage lahtivõetud komponente kuuma vee vannis pastöriseerimistemperatuuril.  
Veenduge, et komponentide külgedele ei jääks õhumulle. 

2. Kuivatage õhuga otsese päikesevalguse ja/või soojuse käest eemal. 
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Kõrgtasemel keemiline desinfektsioon 

Osa Heakskiidetud tsüklite arv 

CIDEX OPA orto-ftaalaldehüüd  0,55% 
lahuses 12 minutit 
Gigasept FF 5% 15 minutit 

Anioxide 

Puhastatav niisuti 130 130 

Õhu väljalaskeava 130 - 
 
 

1. Leotage lahtivõetud komponente kaubanduslikult kättesaadavas keemilise steriliseerimisaine 
lahuses.  
Veenduge, et komponentide külgedele ei jääks õhumulle. 

2. Loputage põhjalikult puhastatavat niisutit joogikvaliteediga vees (viis liitrit koostu kohta), kastes 
selle minimaalselt üheks minutiks täielikult vee alla.  

3. Korrake loputusprotseduuri veel kaks korda, kasutades värsket vett iga kolme loputuskorra järel. 

4. Kuivatage õhu käes otsese päikesevalguse ja/või soojuse käest eemal. 
 
 

Steriliseerimine 

ResMed on Sterrad NX/100S jaoks heaks kiitnud järgmised osad: 
 

Osa Heakskiidetud tsüklite arv 

Sterrad NX 
Standardsed ja täiendatud tsüklid 

 

Sterrad NX/100S. 
Lühike tsükkel 

Õhu väljalaskeava 130 130 

Niisuti 130 - 

1. Steriliseerida õhu väljalase ja niisuti, kasutades Sterradi ning järgides kasutusjuhendit.  

2. Loputada õhu väljalaset ja niisutit 1 minuti vältel 5 liitri joogiveega, mille temperatuur on 15-20 °C. 

3. Raputada õhu väljalaset ja niisutit liigse vee eemaldamiseks. 

4. Jätta õhu väljalase ja niisuti kuivama, kuid mitte päikese kätte. 
 

Kontrollimine 

Teostage kõigi komponentide visuaalne kontroll. Kui on näha mis tahes kahjustusi (mõrad, 
pragunemine, või rebendid jne), tuleb niisuti ära visata ja asendada. Võib esineda 
silikoonkomponentide vähest pleekimist ja see on lubatud. 
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Uuesti kokkupanemine 

Järgmised juhised annavad nôu, kuidas õigesti õhu väljalaskeava ja niisutit uuesti kokku panna. 
 

Õhu väljalaskeava uuesti kokkupanemine 

   

  
 
 

1. Hoidke õhu väljalaskeava nii, et tihend osutab vasakule ja klamber osutab ettepoole. 

2. Veenduge, et õhu väljalaskeava on õigesti joondatud ja sisestage õhu väljalaskeava pesasse. See 
klõpsab paigale. 

3. Kontrollige, kas õhu väljalaskeava on sisestatud nõuetekohaselt näidatud viisil. 
 
 

Niisuti tihendi sisestamiseks 

  
 
 

1. Asetage tihend kaanele. 

2. Vajutage tihend serva peale, kuni see on kindlalt kohale kinnitunud. 
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Niisuti kaane uuesti kokkupanemiseks 

  
 
 

1. Sisestage kaane üks külg aluses asuvasse teljeauku. 

2. Libistage teine külg alla, kuni see kohale klõpsatab. 
 
 

Pakkimine ja hoiustamine 

Hoiustage kuivas ja tolmuvabas keskkonnas otsese päikesevalguse käest eemal.  

Hoiustamistemperatuur –20 °C kuni +60 °C. 
 
 

Andmehaldus ja ravisoostumus 
Ravihalduseks salvestab seade Lumis seadmes patsiendiandmeid ja võib need Wi-Fi võrgu olemasolul 
teenusepakkujale kaugsidega edastada. Andmetele on võimalik seejärel juurde pääseda ResMedi 
AirView™ ravihalduse lahenduse kaudu. 

Seade Lumis salvestab ka andmeid SD-kaardile. Neid andmeid on võimalik edastada SD-kaardi lugeja 
kaudu ResMedi ravihaldussüsteemi ResScan™. 
 

Lisateabe saamiseks ravihalduse kohta AirView või ResScaniga lugege tarkvaraga kaasasolevaid 
juhendeid. 
 

Kaugjälgimine 
Kui juhtmeta võrk on saadaval, võib kasutada seadme Lumis juhtmeta side võimalust kokkuvõtlike ja 
öise profiili andmete regulaarseks automaatseks edastamiseks. See võimaldab teil ka ravi seadeid 
kaugjuhtimise teel muuta. 

Juhtmevaba ühenduse signaali tugevuse ikoon , mida kuvatakse ekraani ülemises paremas nurgas, 
näitab signaali tugevust. Soovitage patsiendil kontrollida oma seadme signaali tugevust. 
 

Märkused. 

• Seadme kasutamisel väljaspool osturiiki või -piirkonda võivad andmed jääda edastamata. 

• Side Wi-Fi kaudu sõltub võrgu saadaval olekust. 

• Juhtmevaba ühendusega seadmed ei pruugi olla igas piirkonnas saadaval. 
 

SD-kaart 
Iga seadme Lumis tarnimisel on SD-kaart juba sisestatud ja kasutusvalmis. Kui andmed laaditakse 
ResScani või AirView SD-kaardi lugeja kaudu, saate andmeid läbi vaadata ja analüüsida ning 
raviseadeid värskendada ja neid SD-kaardiga patsiendi seadmesse edastada. 
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SD-kaardi eemaldamiseks toimige järgmiselt. 

  
 
 

1. Avage SD-kaardi kate. 

2. Vajutage SD-kaardile, et see vabastada. Eemaldage SD-kaart seadmest. 
 
 

Ärge eemaldage SD-kaarti seadmest, kui SD-kaardi tuli vilgub, sest toimub andmete kirjutamine 
kaardile. 
 

SD-kaardi sisestamiseks toimige järgmiselt. 
1. Avage SD-kaardi kate. 

2. Lükake SD-kaart seadmesse kuni selle klõpsatamiseni. 
Lühidalt kuvatakse järgmine teade. Preparing SD card, do not remove power or your SD card 
(SD-kaardi ettevalmistus, ärge eemaldage toidet ega SD-kaarti). 

 

Andmesalvestus 
Seade Lumis salvestab koondandmed, nagu AHI, Total Hours Used (kasutustundide koguarv) ja Leak 
(leke). Üksikasjalikud andmed, nagu norskamine ja hingamismaht, salvestatakse SD-kaardile ja neid on 
võimalik vaadata süsteemides AirView või ResScan. Suure eraldusvôimega voolu- ja rõhuandmed 
salvestatakse SD-kaardile. 

Andmeid võib edastada ravihalduse tarkvarasse juhtmevaba side kaudu, kui WI-Fi võrk on saadaval, 
või SD-kaardiga. Andmeedastuse erinevaid viise on kirjeldatud üksikasjalikult alljärgnevas tabelis. 
 

Lisateabe saamiseks ravihalduse kohta AirView või ResScaniga lugege tarkvaraga kaasasolevaid 
juhendeid. 
 

Andmete tüüp Edastusviis Salvestatud 
raviseansid 

 Juhtmevaba 
side 

AirView’ga 

SD-kaardiga 
ResScani 

kaudu 

SD-kaardiga 
AirView 
kaudu 

(kaardist 
pilve) 

 

Kokkuvõtlikud andmed 
(ravijärgimusandmed) 

   365 

Detailed Data (üksikasjalikud andmed)    
Piiratud kasutuse ja SD-
kaardi mälumahuga Kõrge eraldusvõimega voolu- ja 

rõhuandmed (25 Hz – iga 40 ms järel) 
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Üksikasjalikud andmed salvestatakse SD-kaardile ja neid on võimalik vaadata süsteemides ResScan 
või AirView. Allpool on näidatud kättesaadavate üksikasjalike andmete näiteid. 
 
 

Detailed Data (üksikasjalikud andmed) 
 
 

Parameeter Diskreetimissagedus 

 ResScan AirView 

Apnoe, hüpopnoe või desaturatsiooni nähud aperioodiline aperioodiline 

Inspiratoorne ja ekspiratoorne rõhk (cm H2O/hPa) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Leke (l/s) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Respiratory rate (hingamissagedus) (BPM) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Tidal volume (hingamismaht) (ml) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Minutiventilatsioon (l/min) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Spontaanne päästik ja tsükkel - 1 min 

Hapniku küllastus (SpO2)—kui on ühendatud oksümeeter 1 Hz (1 s) 1 min 
 
 
 

Tarkvara värskendamine 
Seadmel on tarkvara värskendamise funktsioon. Tarkvara värskendamise ajal vilgub ekraan ligikaudu 
10 minutit. 
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Patsiendi ravi haldamine 
Järgmine jaotis on koostatud, et aidata teil oma patsiendi ravi hallata. 
 

Menüü Patient (patsient) 
Patsiendimenüüs on kahte tüüpi juurdepääsutasemeid: Essentials (põhifunktsioonid) ja Essentials Plus 
(täiendatud põhifunktsioonid). 

Essentials (põhifunktsioonid) on loodud patsientidele seadme teabevahetuse ja menüüdes 
navigeerimise hõlbustamiseks. See on lihtne valik patsientidele, kes ei soovi muretseda seadete või 
menüüs navigeerimise pärast. See annab juurdepääsu kõige tähtsamatele mugavusfunktsioonidele, 
nagu Ramp Time (ooteaeg), Humidity Level (niiskustase, kui niisuti on saadaval) ja Run Mask Fit 
(maski sobitamine). 

Siiski, aktiveerides taseme Essentials Plus (täiendavad põhifunktsioonid), saate võimaldadaaktiivselt 
ravis osalevatele patsientidele juurdepääsu täiendavatele funktsioonidele suurema hulga ravisätete, sh 
maski tüübi ning sätete Ramp Down (rõhu alandamise aeg), SmartStart ja Run Warmup 
(eelsoojendus, niisuti olemasolul) määramiseks. 

Taset Essentials Plus (täiendavad põhifunktsioonid) saab aktiveerida menüüst Settings (seaded). 
Lisateavet patsiendimenüü kohta leiate kasutusjuhendist. 
 

Raviandmed 
Kui soovite kasutada juhtmevaba sidet, paluge patsiendil kontrollida juhtmevaba ühenduse signaali 
tugevuse ikooni , kui ta on seadme kodus seadistanud. Ikoon näitab levitugevust kuvatud pulkade 
arvuga: mida rohkem on pulki, seda tugevam on signaal. 
 

Reisimine 
Patsiendid saavad oma seadme Lumis kõikjale kaasa võtta. Soovitage patsiendil järgnevalt käituda. 
 

• Kasutage kaasasolevat reisikotti seadme kahjustamise vältimiseks. 
 

• Tühjendage niisuti ja pakkige see eraldi reisikotti. 
 

• Veenduge, et patsiendil on reisipiirkonna jaoks asjakohane toitejuhe. Ostuteabe saamiseks võtke 
ühendust oma ResMedi esindajaga. 

 

• Välisaku kasutamisel lülitage niisuti välja aku kasutusea maksimeerimiseks. Selleks lülitage säte 
Humidity Level (niiskustase) olekusse Off (välja). 

 

Reisimine lennukiga 

Seadet Lumis tohib käsipagasina pardale kaasa võtta. Meditsiinilised seadmed ei mõjuta käsipagasi 
piiranguid. 
 

Kuna seade vastab Föderaalse Lennuameti (Federal Aviation Administration, FAA) nõuetele, võib 
kasutada seadet Lumis lennukis. Lennureisile vastavuse tõendeid saab alla laadida ja printida 
veebiaadressilt www.resmed.com. 
 

Seadme lennukis kasutamisel pidage silmas alljärgnevat. 

• Veenduge, et niisuti on täiesti tühi ja seadmesse sisestatud. Seade ei tööta ilma niisutit 
sisestamata 

• Lülitage sisse Airplane Mode (lennukirežiim) (juhised leiate kasutusjuhendist). 
 
 

 ETTEVAATUST 
Ärge kasutage veega täidetud niisutiga seadet lennukis turbulentsi ajal vee sissehingamise ohu 
tõttu. 
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Veaotsing 
Probleemide esinemisel proovige järgmiseid soovitusi. Kui teil ei õnnestu probleemi kõrvaldada, 
pöörduge oma kohaliku ResMedi edasimüüja või ResMedi kontori poole. Ärge avage seadet. 
 

Üldine veaotsing 
Probleem/võimalik põhjus Lahendus 

Õhk lekib maski ümbert. 

Mask võib olla puudulikult sobitatud. Veenduge, et mask on õigesti sobitatud. Vaadake 
sobitamisjuhiseid maski kasutusjuhendist või kasutage 
funktsiooni Mask Fit (maski sobitamine) maski sobimise ja 
tihenduse kontrollimiseks. 

Patsiendi nina muutub kuivaks või läheb kinni. 

Niiskustase võib olla seatud liiga madalale. Reguleerige niiskustaset. 

Soojendusega õhuvooliku ClimateLineAir kasutamisel vt 
ClimateLineAir kasutusjuhendit. 

Maskis ja õhuvoolikus on veepiisku 

Niiskustase võib olla seatud liiga kõrgele. Reguleerige niiskustaset. 

Soojendusega õhuvooliku ClimateLineAir kasutamisel vt 
ClimateLineAir kasutusjuhendit. 

Patsiendi suu on väga kuiv 

Õhk võib lekkida patsiendi suu kaudu Suurendage sätet Humidity Level (niiskustase). 

Patsient võib vajada lõuarihma suu kinni hoidmiseks või 
täisnäomaski. 

Patsient tunneb, et seadmest edastatakse liigselt õhku 

Ooteaeg võib olla välja lülitatud. Kasutage valikut RampTime (Ooteaeg). 

Patsient tunneb, et seade ei edasta piisavalt õhku 

Ramp (rôhu alandamise aeg) võib veel kesta . 
Oodake, et õhurõhk suureneks, või lülitage säte Ramp Time 
(Ooteaeg) välja. 

Ramp Down (rôhu alandamise aeg) võib veel kesta . 
Vajutage Start/Stop ravi lõpetamiseks, seejärel vajutage 
Start/Stop taaskäivitamiseks ja ravi jätkamiseks. 

Kuva puudub 

Ekraani taustavalgustus võib olla välja lülitatud. See lülitub 
automaatselt välja lühikese ajavahemiku möödumisel. 

Selle tagasi sisse lülitamiseks vajutage Home (Algusesse) või 
juhtnupule. 

Toide võib mitte olla sisse lülitatud. Ühendage toiteallikas ja veenduge, et pistik on lõpuni 
sisestatud. 

Märkus: pistiku sisestamisel peab hoideklamber olema 
avatud asendis. Juhiseid vt seadistuse jaotisest. 
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Probleem/võimalik põhjus Lahendus 

Ravi on peatunud, kuid seade jätkab ikkagi õhu puhumist. 

Seade on jahtumas. Seade puhub natuke õhku õhuvoolikus kondensatsiooni 
vältimiseks. See lõpeb automaatselt 30 minuti möödudes. 

Niisuti lekib 

Niisuti võib olla mittenõuetekohaselt kokku pandud. Kontrollige kahjustuste suhtes ja pange niisuti 
nõuetekohaselt kokku. 

Niisuti võib olla kahjustunud või mõranenud. Vahetage niisuti välja. 

Patsiendi raviandmeid ei edastatud. 

Juhtmevaba ühenduse levi võib kehv olla. Soovitage patsiendil asetada seade asukohta, kus on levi (nt 
öökapile, mitte sahtlisse ega põrandale).  
Juhtmevaba ühenduse signaali tugevuse ikoon  näitab 
head levi, kui kuvatakse kõiki „pulki“, ja halba levi, kui 
kuvatakse vähem „pulki“. 

Juhtmevaba ühenduse puudumise ikooni  kuvatakse 
ekraani ülemises paremas nurgas. Ühtki juhtmevaba võrku 
pole saadaval. 

Andke patsiendile teada, et raviandmeid on võimalik saata 
SD-kaardi abil. 
 

Seade võib olla režiimil Airplane Mode (lennukirežiim). Lülitage režiim Airplane Mode (lennukirežiim), vt Traveling by 
plane (lennukige reisimine). 

SmartStart on aktiveeritud, kuid seade ei alusta automaatselt, kui patsient oma maski sisse hingab 

Hingamine pole piisavalt sügav funktsiooni SmartStart 
käivitamiseks. 

Ravi alustamiseks hingake maski kaudu sügavalt sisse ja välja 
enne tavapäraselt hingamist. 

 Vajutage Start. 

On olemas üleliigne leke. Reguleerige maski ja pearihma. 

 Õhuvoolik võib olla mittenõuetekohaselt ühendatud. 
Ühendage kindlalt mõlemast otsast 

SmartStart on aktiveeritud, kuid seade ei peatu automaatselt, kui patsient oma maski eemaldab 

Kasutatakse mitteühilduvat maski. Kasutage ainult ResMedi poolt soovitatud tarvikuid. 

Lisateabe saamiseks pöörduge ResMedi poole või külastage 
veebisaiti www.resmed.com. 

 Kui patsient kasutab sõõrmemaski määratud rõhul, mis on 
alla 7 cm H2O (7 hPa), siis SmartStart ei tööta ja see tuleb 
välja lülitada. 

Kasutades laste maski rôhuga alla 8 cm H2O (8 hPa ) Smart Start ei ole kasutusel. 
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Seadme sõnumid 
Seadme teade/võimalik põhjus Lahendus 

High leak detected, check your water tub, tub seal or side cover (tuvastatud on suur leke, kontrollige oma 
veeanumat, anuma tihendit või külgkatet) 

Niisuti võib olla mittenõuetekohaselt sisestatud. Veenduge, et niisuti on õigesti sisestatud. 

Niisuti tihend võib olla mittenõuetekohaselt sisestatud. Avage niisuti ja veenduge, et tihend on õigesti sisestatud. 

High leak detected, connect your tubing (tuvastatud on suur leke, ühendage oma ôhuvoolik) 

Õhuvoolik võib olla mitte nõuetekohaselt ühendatud. Veenduge, et õhuvoolik on mõlemas otsas kindlalt ühendatud. 

Mask võib olla puudulikult sobitatud. Veenduge, et mask on õigesti sobitatud. Vaadake 
sobitamisjuhiseid maski kasutusjuhendist või kasutage 
funktsiooni Mask Fit (maski sobitamine) maski sobimise ja 
tihenduse kontrollimiseks. 

Tubing blocked, check your tubing (ummistunud voolik, kontrollige oma voolikut) 

Õhuvoolik võib olla blokeeritud. Kontrollige õhuvoolikut ja eemaldage kõik ummistused. 
Vajutage juhtnuppu, et teade kustutada, ja seejärel vajutage 
nuppu Start/Stop (alusta/peata), et seade taaskäivitada. 

Read only card, please remove, unlock and re-insert SD card (kirjutuskaitstud mälukaart, eemaldage kaart, 
lukustage see lahti ja sisestage SD-kaart uuesti) 

SD-kaardi lüliti võib olla lukustatud (kirjutuskaitstud) 
asendis. 

Viige SD-kaardi lüliti lukustusasendist  avatud 
asendisse  ja seejärel sisestage see uuesti. 

Date and time can not be set in the past (kuupäeva ja kellaaega pole võimalik seada minevikku) 

Kuupäeva ja kellaaega ei määratud enne andmete 
salvestamist. 

Valige menüüst Settings (sätted) Erase Data (kustuta 
andmed). Kui andmed on kustutatud, määrake kohalik 
kuupäev ja kellaaeg. 

System fault, refer to user guide Error 004 (süsteemitõrge, lugege kasutusjuhendist peatükki Viga 004) 

Seade võib olla jäetud kuuma keskkonda. Jahutage seade enne selle uuesti kasutamist. Lahutage 
toiteallikas ja seejärel ühendage see uuesti seadme 
taaskäivitamiseks. 

Õhufilter võib olla blokeeritud. Kontrollige õhufiltrit ja vahetage see ummistuste korral. 
Lahutage toiteallikas ja seejärel ühendage see uuesti seadme 
taaskäivitamiseks. 

Õhuvoolik võib olla blokeeritud. Kontrollige õhuvoolikut ja eemaldage kõik ummistused. 
Vajutage juhtnuppu, et teade kustutada, ja seejärel vajutage 
nuppu Start/Stop (alusta/peata), et seade taaskäivitada. 

Õhuvoolikusse võib olla sattunud vesi. Tühjendage õhuvoolik veest. Lahutage toiteallikas ja seejärel 
ühendage see uuesti seadme taaskäivitamiseks. 
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Seadme teade/võimalik põhjus Lahendus 

Kôikide teiste veateadete puhul, nt System fault, refer to user guide Error 0XX (süsteemitõrge, lugege 
kasutusjuhendist peatükki Viga 0XX) 

Seadmes on esinenud parandamatu viga. Võtke ühendust oma kohaliku ResMedi edasimüüjaga või 
ResMedi kontoriga. Ärge avage seadet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Üldised hoiatused ja ettevaatusabinõud 
 HOIATUS 

• Jälgige õhuvooliku paigaldamisel, et see ümber pea ega kaela ei keerduks. 
• Kontrollige toitejuhtmeid, kaableid ja toiteplokki regulaarselt kahjustuste või kulumise 

suhtes. Kahjustuste korral lõpetage kasutamine ja asendage komponent. 
• Vältige toitekaabli sattumist kuumadele pindadele. 
• Kui te märkate seadme töös seletamatuid muutusi nt seadmest kôlab ebatavalisi helisid, 

seadme toiteallikas on maha kukkunud, seda on väärkasutatud või kui korpus on purunenud, 
lõpetage seadme kasutamine ja võtke ühendust oma raviasutuse või ResMedi esindajaga. 

• Ärge avage või modifitseerige seadet. Sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osasid. 
Parandus- ja hooldustöid peab teostama ainult volitatud ResMedi teenindusesindaja. 

• Vältige elektrilööki. Ärge kastke seadet, toiteallikat või toitekaablit vette. Seadmesse või 
seadmele vedeliku valgumisel ühendage seade lahti ja laske seadme osadel kuivada. 
Ühendage seade alati enne puhastamist lahti ja veenduge enne selle tagasi ühendamist, et 
kõik osad on kuivanud. 

• Lisahapnikku ei tohi kasutada suitsetades või lahtise tule läheduses. 
• Jälgige alati, et enne hapnikuvarustuse sisselülitamist oleks seade sisse lülitatud ja 

genereeritaks õhuvoolu. Lülitage hapnikuvarustus alati enne seda välja, kui seade välja 
lülitatakse, et kasutamata hapnik ei koguneks seadme korpuse sisse ja ei põhjustaks 
tuleohtu. 

• Ärge sooritage mis tahes hooldustoiminguid, kui seade töötab. 
• Seadet ei ole soovitatav kasutada kôrvuti või pealekuti teiste seadmetega. Kôrvuti või 

pealekuti kasutuse vajadusel tuleb seadet kontrollida selle nõuetekohase töö suhtes antud 
konfiguratsioonis. 

• Ei ole soovitatav kasutada muid tarvikuid peale seadme jaoks ettenähtute. Need võivad 
suurendada emissiooni või vähendada seadme häirekindlust. 

• Kontrollige bakterivastast filtrit regulaarselt niiskuse või muude saasteainete märkide suhtes, 
eelkõige pihustamisel või niisutamisel. Selle tegemata jätmisel võib hingamissüsteemi 
takistus suureneda. 

• Seadet ei ole testitud ega sertifitseeritud kasutamiseks röntgeniseadme, 
kompuutertomograafi ega MRT-seadme läheduses. Ärge viige seadet 13 jala (4 m) 
raadiusesse röntgenseadmest või kompuutertomograafist. Ärge viige seadet MRT-
keskkonda. 

• Haigla tingimustes ei tohi patsientide raviseadistusi kaugjuhtimisega muuta. Teatavatel 
patsientidel ei ole sobiv haigla tingimustes kaugjuhtimisega muudatusi teha, sest neist 
seadistuste muudatustest ei pruugita teatada kõikidele patsienti ravivatele haiglatöötajatele. 
Haigla töötajad peavad soovitud ravitulemuse saavutamiseks teavet vahetama patsiendi 
teenusepakkujaga. 

• Ärge kasutage seadet väljaspool lubatud töötingimusi. Seadme kasutamine kõrgemal kui 
2591 m merepinnast ja/või väljaspool temperatuurivahemikku 5 °C kuni 35 °C võib ravi 
efektiivsust vähendada ja/või seadet kahjustada. 
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 ETTEVAATUST 

• Kasutage seadmega ainult ResMedi osasid ja tarvikuid. Mitte-ResMedi osad võivad 
vähendada ravi tõhusust ja/või seadet kahjustada. 

• Kasutage selle seadmega ainult ResMedi või seadme määranud arsti soovitatud 
ventileeritavaid maske. Maski sobitamine ilma õhku puhuva seadmeta võib põhjustada 
väljahingatud õhu tagasi hingamist. Maski sisse värske õhu voolamise tagamiseks  jälgige, 
et maski ventilatsiooniavad oleks vabad ja blokeerimata. 

• Veenduge, et te ei aseta seadet kohta, kus seda võidaks tõugata või kus keegi võib toitekaabli 
otsa komistada. 

• Õhuvooliku ja/või seadme õhu sisselaskeava blokeerimine töötamise ajal võib põhjustada 
seadme ülekuumenemist. 

• Veenduge, et seadet ümbritsev ala oleks kuiv ja puhas ning ei oleks kaetud esemetega (nt 
riiete või voodikatetega), mis võiksid õhu sisselaskeava blokeerida või toiteplokki katta. 

• Ärge asetage seadet külili, kuna nii võib vesi seadmesse sattuda. 
• Seadmekomplekt väär seadistus võib põhjustada maski väära rõhunäidu kuvamist. 

Veenduge, et seadmekomplekt on nõuetekohaselt seadistatud. 
• Ärge kasutage seadme, veeanuma või õhuvooliku puhastamiseks valgendit, kloori, alkoholi 

või aromaatsete ainete baasil lahuseid, niisutavaid ja bakterivastaseid seepe või lõhnastatud 
õlisid. Need lahused võivad põhjustada kahjustusi või häirida niisuti tööd ja vähendada 
toodete eluiga. 

• Kui kasutate niisutit, asetage seade alati tasasele pinnale patsiendi peast madalamale maski 
ja õhuvooliku veega täitumise vältimiseks. 

• Ärge täitke veeanumat üle märgitud piiri, kuna vesi võib seadmesse või õhuvoolikusse 
siseneda. 

• Laske veeanumal ennem selle käsitlemist kümne minuti jooksul jahtuda, kuni vesi on 
jahtunud ja veeanum ei ole liig kuum puudutmiseks. 

• Enne seadme transportimist veenduge, et veeanum on tühi. 

Märkus. Kõigist selle seadmega seoses toimuvatest rasketest intsidentidest tuleb teavitada ettevõtet 
ResMed ja riiklikku pädevat asutust. 

 
 
 

Tehnilised andmed 
Ühikuid on väljendatud väärtustel cm H2O ja hPa. 1 cm H2O on võrdne 0,98 hPa-ga. 
 

90 W toiteplokk 
Vahelduvvoolu sisendvahemik: 100–240 V; 50–60 Hz; 1,0–1,5 A; 2. klass 

115 V; 400 Hz; 1,5A; 2. klass (nimivool lennukis kasutamiseks) 
Alalisvoolu sisend 24 V  3,75 A 
Tüüpiline voolutarve 53 W (57 VA) 
Tippvoolutarve: 104 W (108 VA) 
 
 

Keskkonnatingimused  
Töötemperatuur: +5 °C kuni +35 °C 
 Märkus: Raviseadme poolt toodetud hingamisõhuvool võib 

olla suurem kui toatemperatuur. Ekstreemse 
välistemperatuuri tingimustes (40 ºC) jääb seade ohutuks. 

Tööniiskus: suhteline niiskus 10 kuni 95%, mittekondenseeruv 
Töökõrgus: merepinnast kuni 2591 m; õhurõhu vahemik 1013 hPa kuni 

738 hPa 
Temperatuur hoiustamisel ja transportimisel -20 °C kuni +60 °C 
Niiskus hoiustamisel ja transportimisel suhteline niiskus 5 kuni 95%, mittekondenseeruv 
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Elektromagnetiline ühilduvus 
Lumis vastab kõikidele kohalduvatele elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele vastavalt standardile IEC 60601-1-2:2014 elu- 
ja äriruumide ning kergetööstuse keskkonnale. Soovitatav on hoida mobiilsideseadmed seadmest vähemalt 1 m kaugusel. 
 
 

Klassifikatsioon: EN 60601-1:2006/A1:2013  
II klass (topeltisolatsioon), tüüp BF, sissetungi vastane kaitseaste IP22. 
 
 

Andurid 
Rõhuandur Integreeritud seadme väljalaskeava juurde, 

analoogmanomeetri tüüpi, 0 kuni 40 cm H2O (0 kuni 40 hPa) 
Vooluandur: Integreeritud seadme sisselaskeava juurde, 

digitaalmassivoolu tüüpi,  –70 kuni +180 l/min 
 
 

Maksimaalne üksiktõrke püsirõhk 
Seade lülitub üksiktõrke korral välja, kui püsirõhk ületab: 
30 cm H2O (30 hPa) rohkem kui 6 sekundi või 40 cm H2O (40 hPa) rohkem kui 1 sekundi jooksul. 
Heli 
Rõhutase mõõdetuna ISO 80601-2-70:2015 järgi (CPAP-režiim): 
SlimLine: 25 dBA määramatusega 2 dBA 
Standard: 25 dBA määramatusega 2 dBA 
Slimline või Standard ja niisutus: 27 dBA määramatusega 2 dBA 
Võimsustase mõõdetuna ISO 80601-2-70:2015 järgi (CPAP-režiim): 
SlimLine: 33 dBA määramatusega 2 dBA 
Standard:  33 dBA määramatusega 2 dBA 
Slimline või Standard ja niisutus: 35 dBA määramatusega 2 dBA 
Deklareeritud kahenumbrilised mürataseme väärtused ISO 4871:1996 järgi. 
 
 

Füüsilised – seade ja niisuti 
Mõõtmed (K x P x L): 116 mm x 255 mm x 150 mm  
Õhu väljalaskeava (vastab standardile ISO 5356-1:2015): 22 mm 
Kaal (seade ja puhastatav niisuti): 1248 g 
Korpuse konstruktsioon: Tehniline tulekindel termoplastik 
Veemaht: kuni maksimaalse täitejooneni 380 ml 
Puhastatav niisuti – materjal: survevalu plastmass, roostevaba teras ja silikoontihend 
 
 

Temperatuur 
Maksimaalne soojendusplaadil: 68 °C 
Väljalülitus: 74 °C 
Gaasi maksimaalne temperatuur: ≤ 41 °C 
 
 

Õhufilter 
Standard: Materjal: polüestrist lauskiud 

Keskmine kinnipidavus: >75% väärtusel u 7 mikronit tolmu 
Hüpoallergeeniline: Materjal: akrüül- ja polüpropüleenkiud polüpropüleenist 

alusel 
Efektiivsus: >98% väärtusel u 7–8 mikronit tolmu; >80% 
väärtusel u 0,5 mikronit tolmu 

 
 

Kasutamine õhusõidukis 
ResMed kinnitab, et antud seade vastab föderaalse lennuameti (Federal Aviation Administration – FAA) nõuetele (RTCA/DO-
160, jaotis 21, kategooria  M) kõigi õhusõidukites reisimise etappide jaoks. 
 
 

Juhtmevaba ühenduse moodul 
Kasutatavad tehnoloogiad: 2G GSM, 3G, 4G (LTE) 
Seade tuleks töö ajal hoida kehast vähemalt 0,8" (2 cm) kaugusel. Ei ole kohaldatav maskide, torude ega tarvikute suhtes. 
Tehnoloogia ei pruugi kõikides piirkondades saadaval olla. 
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Vastavusdeklaratsioon (raadioseadmete direktiivis sätestatud nõuetele vastavuse avaldus)  

ResMed kinnitab, et Lumis seade (mudelid 285xx) vastab direktiivi 2014/53/EL (raadioseadmete direktiivi) põhinõuetele ja 
muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia on saadaval veebilehel Resmed.com/productsupport 
Seda seadet saab kasutada kõikides Euroopa riikides ilma piiranguteta. 

Kõiki ResMedi seadmeid liigitatakse meditsiiniseadmeteks meditsiiniseadmete direktiivi alusel. Iga toote ja trükitud materjali 

sildistamist, näidates 0123, käsitleb nõukogu direktiiv 93/42/EMÜ, sealhulgas meditsiiniseadmete direktiivi muudatus 
(2007/47/EÜ). 

Töörõhu vahemik 
S, ST, T, PAC, iVAPS: 2 kuni 25  cm H2O (2 kuni 25  hPa) 
CPAP 4 kuni 20  cm H2O (4 kuni 20 hPa) 
Kavandatud hingamismahu vahemik 100–2500 ml 
 
 

Lisahapnik 
Maksimaalne vooluhulk: 15 l/min (S, ST, T, PAC, CPAP), 4 l/min (iVAPS) 
 
 

Õhuvoolu tee 

 

1. Vooluandur 
2. Ventilaator 
3. Rõhuandur 
4. Mask 
5. Õhuvoolik 
6. Niisuti 
7. Seade 
8. Sisselaskefilter 

 
 

Arvutuslik kasutusiga 
Seade, toiteplokk: 5 aastat 
Puhastatav niisuti 2,5 aastat 
Õhuvoolik 6 kuud 
 
 

Niisuti tööparameetrid 

Maski rõhk 
cm H2O (hPa) 

RH nimiväljundi % Süsteemi nimiväljund AH1, BTPS2 
Säte 4 Säte 8 Säte 4 Säte 8 

3 85 100 6 >10 
4 85 100 6 >10 
10 85 100 6 >10 
20 85 90 6 >10 
25 85 90 6 >10 
1 AH – absoluutne õhuniiskus, mg/l 
2 BTPS – Body Temperature Pressure Saturated (küllastatud rõhk kehatemperatuuril) 
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Õhuvoolik 

Õhuvoolik Materjal Pikkus Siseläbimõõt 
ClimateLineAir Elastne plastik ja elektrikomponendid 2 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Elastne plastik ja elektrikomponendid 1,9 m 19 mm 
SlimLine Elastne plastik 1,8 m 15 mm 
Standard Elastne plastik 2 m 19 mm 
3 m Elastne plastik 3 m 19 mm 
Soojendusega vooliku temperatuuripiirik: ≤ 41 °C 
 
 

Märkused.  
• Tootja jätab endale õiguse neid andmeid etteteatamata muuta. 
• Soojendusega õhuvooliku elektrikonnektoriga ots on ühilduv ainult õhu väljalaskeavaga seadme otsas ning seda ei tohi 

maskile kinnitada. 
• Ärge kasutage elektrit juhtivat või antistaatilist õhuvoolikut. 
• Kuvatavad temperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse sätted ei ole mõõdetud väärtused. 
 

Kuvatavad väärtused 

Väärtus Vahemik Kuvaväärtuse eraldusvõime 
Rõhuandur õhu väljalaskeava juures: 
Maski rõhk 2–25 cm H2O (2–25 hPa) 0,1 cm H2O (0,1 hPa) 
Vooluhulga tuletatud väärtused 
Leak (leke) 0–120 l/min 1 l/min 
Tidal volume (hingamismaht) 0–4000 ml 1 ml 
Respiratory rate (hingamissagedus) 0–50 bpm 1 bpm 
Minute ventilation (minutiventilatsioon) 0–30 l/min 0,1 l/min 
Ti 0,1–4,0 s 0,1 s 
I:E ratio (I:E suhe) 1:100 –2:1 0,1 
Väärtus Täpsus1 
Rõhu mõõtmine1 
Maski rõhk2 ±[0,5 cm H2O (0,5 hPa) + 4% mõõdetud väärtusest] 
Vooluhulk ja sellest tuletatud väärtused 1: 
Flow (vooluhulk) ±6 l/min või 10% näidust, neist suurem, positiivse voolu väärtusel 0 kuni 150 l/min 
Leak (leke)2 ±12 l/min või 20% näidust, neist suurem, positiivse voolu väärtusel 0 kuni 60 l/min 
Tidal volume (hingamismaht)2,3 ±20% 
Respiratory rate (hingamissagedus)2,3 ±1,0 bpm 
Minute ventilation (minutiventilatsioon) 
2,3 

±20% 

1 Tulemused on näidatud tingimustes STPD (Standard Temperature and Pressure, Dry (standardne temperatuur ja rõhk, kuiv)) (101,3 kPa 
töötemperatuuril 20 °C, kuiv). Vooluparameetrite teisendamisel BTPS-ks (küllastatud rõhk kehatemperatuuril) võib veeaur tekitada lisamahu 
kuni 13%. 
2 Täpsus võib väheneda lekete korral, lisahapniku kasutamisel, hingamismahul <100 ml või minutiventilatsioonil <3 l/min. 
3 Mõõtmistäpsus on kontrollitud vastavalt standardile EN ISO 10651-6:2009 koduste hingamist toetavate seadmete jaoks (joonis 101 ja tabel 
101), kasutades ResMedi maski ventilatsioonava nimivoolusid. 
 

Mõõtmissüsteemi määramatused 

Vastavalt standardile ISO 80601-2-70:2015 on tootja katseseadmete mõõtmismäramatus järgmine. 
Voolumõõtmiste jaoks ± 1,5 l/min või ± 2,5% näidust (neist suurem) 
Mahumõõtmiste jaoks ± 2 ml 
Rõhumõõtmiste jaoks ± 0,15 cm H2O (0,15 hPa) 
Ajamõõtmiste jaoks ± 10 ms 
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Rõhu täpsus – CPAP 

Maksimaalne staatilise rõhu hälve rõhul 10 cm H2O (10 hPa) ISO 80601-2-70:2015 järgi 
 

Õhuvoolik Standard Õhuvoolik SlimLine 
Ilma niisutuseta ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hPa) ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hPa) 
Niisutusega ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hPa) ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hPa) 

Maksimaalne dünaamilise rõhu hälve ISO 80601-2-70:2015 järgi 

Ilma niisutuseta ja Standard-õhuvoolikuga seade  / niisutusega ja Standard-õhuvoolikuga seade 
Rõhk (cm H2O (hPa)) 10 BPM  

(hingamistsüklit minutis) 
15 BPM 20 BPM 

4 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
8 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
12 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
16 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
20 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
Ilma niisutuseta ja SlimLine-õhuvoolikuga seade/ niisutusega ja SlimLine-õhuvoolikuga seade 
Rõhk (cm H2O (hPa)) 10 BPM  

(hingamistsüklit minutis) 
15 BPM 20 BPM 

4 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
8 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
12 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
16 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
20 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
 
 

Rõhu täpsus – kahetasandiline 

Maksimaalne dünaamilise rõhu kõikumine ISO 80601-2-70:2015 järgi. 
Ilma niisutuseta ja Standard-õhuvoolikuga seade  / niisutusega ja Standard-õhuvoolikuga seade 
Hingamise 
sagedus 

Inspiratoorne rõhk (cm H2O [hPa]) (keskmine, standardhälve) 
6 10 16 21 25 

10 BPM  
(hingamistsüklit 
minutis) 

-0,09, 0,01 / -0,22, 
0,01 

-0,01, 0,07 / -0,22, 
0,01 

0,07, 0,05 / -0,24, 
0,01 

-0,03, 0,09 / -0,29, 
0,03 

0,12, 0,01 / -0,26, 
0,02 

15 BPM 0,02, 0,08 / -0,22, 
0,01 

0,12, 0,01 / -0,22, 
0,01 

0,15, 0,01 / -0,26, 
0,01 

0,15, 0,01 / -0,31, 
0,02 

0,16, 0,12 / -0,30, 
0,02 

20 BPM 0,17, 0,01 / -0,23, 
0,01 

0,21, 0,01 / -0,28, 
0,01 

0,25, 0,01 / -0,34, 
0,01 

0,21, 0,17 / -0,38, 
0,02 

0,32, 0,02 / -0,40, 
0,03 

Hingamise 
sagedus 

Ekspiratoorne rõhk (cm H2O [hPa]) (keskmine, standardhälve) 
2 6 12 17 21 

10 BPM  
(hingamistsüklit 
minutis) 

-0,14, 0,01 / -0,27, 
0,01 

-0,16, 0,01 / -0,29, 
0,02 

-0,11, 0,10 / -0,34, 
0,02 

-0,16, 0,05 / -0,33, 
0,01 

-0,17, 0,05 / -0,33, 
0,02 

15 BPM -0,16, 0,01 / -0,25, 
0,01 

-0,20, 0,01 / -0,33, 
0,02 

-0,20, 0,05 / -0,35, 
0,01 

-0,21, 0,05 / -0,38, 
0,02 

-0,23, 0,08 / -0,38, 
0,02 

20 BPM -0,27, 0,01 / -0,37, 
0,01 

-0,26, 0,02 / -0,34, 
0,01 

-0,25, 0,01 / -0,38, 
0,01 

-0,29, 0,01 / -0,43, 
0,02 

-0,31, 0,01 / -0,45, 
0,03 
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Ilma niisutuseta ja SlimLine -õhuvoolikuga seade  / niisutusega ja SlimLine -õhuvoolikuga seade 
Hingamise 
sagedus 

Inspiratoorne rõhk (cm H2O [hPa]) (keskmine, standardhälve) 
6 10 16 21 25 

10 BPM  
(hingamistsüklit 
minutis) 

-0,26, 0,01 / -0,52, 
0,01 

-0,25, 0,02 / -0,53, 
0,02 

-0,24, 0,02 / -0,53, 
0,01 

-0,25, 0,02 / -0,54, 
0,02 

-0,20, 0,02 / -0,51, 
0,02 

15 BPM -0,26, 0,01 / -0,51, 
0,01 

-0,25, 0,01 / -0,54, 
0,01 

-0,26, 0,01 / -0,56, 
0,01 

-0,31, 0,03 / -0,58, 
0,02 

-0,30, 0,05 / -0,60, 
0,03 

20 BPM -0,25, 0,02 / -0,52, 
0,01 

-0,29, 0,02 / -0,58, 
0,01 

-0,34, 0,02 / -0,62, 
0,01 

-0,36, 0,02 / -0,67, 
0,02 

-0,36, 0,03 / -0,69, 
0,02 

Hingamise 
sagedus 

Ekspiratoorne rõhk (cm H2O [hPa]) (keskmine, standardhälve) 
2 6 12 17 21 

10 BPM  
(hingamistsüklit 
minutis) 

-0,28, 0,01 / -0,43, 
0,01 

-0,30, 0,03 / -0,50, 
0,01 

-0,30, 0,01 / -0,54, 
0,01 

-0,33, 0,01 / -0,58, 
0,01 

-0,34, 0,01 / -0,60, 
0,02 

15 BPM -0,24, 0,02 / -0,37, 
0,01 

-0,29, 0,02 / -0,47, 
0,01 

-0,35, 0,01 / -0,55, 
0,01 

-0,38, 0,01 / -0,62, 
0,02 

-0,42, 0,02 / -0,66, 
0,01 

20 BPM 0,05, 0,21 / -0,38, 
0,01 

-0,31, 0,02 / -0,50, 
0,02 

-0,37, 0,02 / -0,57, 
0,02 

-0,43, 0,02 / -0,65, 
0,02 

-0,48, 0,02 / -0,68, 
0,02 

Märkus: eeltoodud tabel põhineb andmetel, mis hõlmavad 60,1– 88,8% inspiratoorse faasi ja 66,1–93,4%  ekspiratoorse faasi kestusest. Need 
perioodid algavad vahetult pärast algset ajutist üle-/alavoolu perioodi ja lõpevad punktis, mil vool väheneb selle alguspunktiga samaväärse 
absoluutväärtuseni enne hingamisfaaside lõppu (see vastab vahetult ülal esitatud %-vahemike väärtusele). 
 

(Maksimaalne) vool määratud rõhkudel 

Järgmised väärtused on mõõdetud ISO 80601-2-70:2015 järgi kindlaksmääratud õhuvooliku otsast: 
Pressure (rõhk) 
cm H2O (hPa) 

Lumis ja Standard 
l/min 

Lumis, niisuti ja 
Standard 
l/min 

Lumis ja SlimLine 
l/min 

Lumis, niisuti ja 
ClimateLineAir 
l/min 

4 180 143 162 151 
8 168 135 151 142 
12 157 136 140 135 
16 144 134 128 121 
20 131 123 117 109 
25 120 115 96 84 
 
 

Takistus voolule 

Alljärgnev tabel annab ülevaate õhuvooliku voolule avalduvast takistusest. 
Õhuvoolik Vool (l/min) rõhul 

20 cm H2O 
Takistus voolule (cm H2O/l/min) 
Antibakteriaalse 
filtriga (PALL 
BB50T) 
õhuvooliku 
kasutamisel 

Antibakteriaalse 
filtriga 
(4222/701, 
4222/702) 
õhuvooliku 
kasutamisel 

Torupõlvega 
õhuvooliku 
kasutamisel 

Üksnes 
õhuvooliku 
kasutamisel 

Standard 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLineAir 30 – – – 0,011 
  15 – – – 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 – – – 0,004 
  15 – – – 0,002 
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Elastne deformeeritavus 

Alljärgnev tabel annab ülevaate õhuvooliku elastsest deformeeritavusest. 
Õhuvoolik Elastne deformeeritavus (cm H2O/l/min) rõhul 60 cm H2O 

Antibakteriaalse 
filtriga (PALL BB50T) 
õhuvooliku 
kasutamisel 

Antibakteriaalse 
filtriga (4222/701, 
4222/702) õhuvooliku 
kasutamisel 

Torupõlvega 
õhuvooliku 
kasutamisel 

Üksnes õhuvooliku 
kasutamisel 

Standard 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLineAir – – – 0,482 
ClimateLineAir Oxy – – – 0,729 

Juhised ja tootja deklaratsioon elektromagnetiliste emissioonide ja 
immuunsuse kohta 
Elektrilised meditsiiniseadmed vajavad seoses elektromagnetilise ühilduvusega erilisi 
ettevaatusabinõusid ning need tuleb paigaldada ja kasutusele võtta käesolevas dokumendis 
elektromagnetilise ühilduvuse kohta esitatud teabe põhjal. 
 

Seade Lumis on konstrueeritud kooskõlas elektromagnetilise ühilduvuse nõuetega. Kui teil aga tekib 
kahtlus, et muud seadmed mõjutavad seadme tööomadusi (nt rõhk või voolu), viige seade võimalikust 
häiringu allikast eemale. 
 

Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetilised emissioonid 

Seade on mõeldud kasutamiseks allpool täpsustatud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või 
seadme kasutaja peab tagama seadme kasutamise sellises keskkonnas. 

Kiirgustest Vastavus Elektromagnetiline keskkond – juhend 
Raadiosageduslik kiirgus CISPR 11 1. grupp Seade kasutab raadiosageduslikku energiat ainult 

sisemiseks toimimiseks. Seetõttu on selle 
raadiosageduslik kiirgus väga väike ja tõenäoliselt ei 
põhjusta häiringuid lähedal asuvatele 
elektroonikaseadmetele. 

Raadiosageduslik kiirgus CISPR 11 Klass B Seade sobib kasutamiseks kõigis rajatistes, sealhulgas 
elamud ja rajatised, mis on otse ühendatud eluhooneid 
varustavasse riiklikku madalpinge toitevõrku. 

Harmooniline kiirgus  
IEC 61000-3-2 

Klass A  

Pinge kõikumised / värelus IEC 61000-3-3 Vastab  
 
 

Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline immuunsus 

Seade on mõeldud kasutamiseks allpool täpsustatud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või 
seadme kasutaja peab tagama seadme kasutamise sellises keskkonnas. 

Immuunsustest IEC60601-1-2 
testi tase 

Vastavustase Elektromagnetiline keskkond – juhend 

Elektrostaatiline lahendus (ESD) 
IEC 61000-4-2 

kontaktil ±6 kV 
õhus ±8 kV 

kontaktil ±8 kV 
õhus ±15 kV 

Põrandad peavad olema puidust, betoonist või 
kaetud keraamiliste plaatidega. Kui põrandad on 
kaetud sünteetilise materjaliga, peab suhteline 
õhuniiskus olema vähemalt 30%. 
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Immuunsustest IEC60601-1-2 

testi tase 
Vastavustase Elektromagnetiline keskkond – juhend 

Vastuvõtlikkus kiiretele 
pingemuutustele/pingelainetele 
IEC 61000-4-4 

toiteliinidel 
±2 kV 
sisend-
/väljundliinidel 
±1 kV 

±2 kV 
sisend-
/väljundliinidel  
 
±1 kV 

Toitevõrk peaks omadustelt sarnanema tüüpilise 
kaubandusliku või haiglakeskkonna elektrivõrguga. 

Liigpinge  
IEC 61000-4-5 

erifaasne ±1 kV 
tavarežiim ±2 kV 

erifaasne ±1 kV 
tavarežiim ±2 kV 

Toitevõrk peaks omadustelt sarnanema tüüpilise 
kaubandusliku või haiglakeskkonna elektrivõrguga. 

Pingelohud, lühikatkestused ja 
aeglased pingemuutused 
toitevõrgu sisendliinidel 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95% 
pingelohk) 
0,5 tsüklit 
40% Ut (60% 
pingelohk) 
5 tsüklit 
70% Ut (30% 
pingelohk) 
25 tsüklit 
<5% Ut (>95% 
pingelohk) 5 sek 

100 V 
 
 
240 V 

Toitevõrk peaks omadustelt sarnanema tüüpilise 
kaubandusliku või haiglakeskkonna elektrivõrguga. 
Kui seadme kasutaja peab jätkama tööd 
voolukatkestuse ajal, soovitatakse kasutada toidet 
pidevast toiteallikast. 

Võrgusageduse (50/60 Hz) 
magnetväli IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m Võrgusageduse magnetväljad peaksid olema 
tasemetel, mis on iseloomulikud tavapärasele 
asukohale tavalises büroo või haigla keskkonnas. 

Edastatav raadiosagedus 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz kuni 
80 MHz 

3 Vrms 
150 kHz kuni 
80 MHz 

Portatiivseid ja mobiilseid raadiosageduslikke 
sideseadmeid ei tohiks kasutada seadme ühelegi 
osale, sealhulgas kaablitele, lähemal kui 
soovitatud kaugusel, mis on arvutatud kasutatava 
saatja sageduse suhtes kohaldatavat võrrandit 
kasutades. 

Kiiratav raadiosagedus 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz kuni 
2,5 GHz 

10 V/m 
80 MHz kuni 
2,5 GHz 

Soovitatav vahekaugus 
d = 0,35 √P 
d = 0,35 √P 80 MHz kuni 800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz kuni 2,5 GHz 

kus P on saatja maksimaalne väljundvõimsus 
vattides (W) vastavalt saatja tootjale ja d on 
soovitatav minimaalne vahekaugus meetrites (m). 
Kindla raadiosagedusega saatjate väljatugevused, 
nagu määratud kohapealse elektromagnetilise 
mõõtmisegaa, peaksid olema väiksemad kui 
vastavustase igas sagedusvahemikusb. Häired 
võivad tekkida seadme naabruses, millel on 

tähistus järgmise sümboliga:  
a Väljatugevusi fikseeritud saatjatelt, nagu (mobiil-/juhtmeta) raadiotelefonide ja maismaa mobiilsete raadiote, 
amatöörraadiote, AM- ja FM-raadiosaadete ja TV-ülekannete baasjaamad, ei saa teoreetiliselt õigesti ette näha. Et hinnata 
elektromagnetilist keskkonda fikseeritud raadiosagedussaatjate tõttu, tuleb arvestada kohapealset elektromagnetilist 
mõõtmist. Kui mõõdetud väljatugevus kohas, kus seadet kasutatakse, ületab kehtiva ülalnimetatud raadiosageduse 
vastavustaseme, tuleb seadet jälgida, et kontrollida selle normaalset tööd. Kui täheldatakse ebanormaalseid tööomadusi, 
võivad osutuda vajalikuks täiendavad meetmed, nagu seadme ümberorienteerimine või -paigutamine. 
b Sagedusvahemikus 150 kHz kuni 80 MHz peavad väljatugevused olema alla 3 V/m. 
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Märkused. 

• UT on vahelduvvoolu pinge enne kasutamist testimisel. 

• 80 MHz ja 800 MHz juures rakendub kõrgem sagedusvahemik. 

• Need juhised ei pruugi kehtida kõikides olukordades. Elektromagnetilist levi võivad mõjutada 
neeldumine ja peegeldumine ehitistelt, objektidelt ja inimestelt. 

 

Soovitatavad vahekaugused portatiivsete ja mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete ning 
seadme vahel 

Seade on mõeldud kasutamiseks keskkonnas, kus kiirgunud raadiosageduslikud häired on kontrolli all. 
Klient või seadme kasutaja saab aidata vältida elektromagnetilist häiringut, säilitades minimaalse 
vahekauguse portatiivsete ja mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete (saatjad) ja seadme vahel, 
nagu soovitatud allpool vastavalt sideseadmete maksimaalsele väljundvõimsusele. 

Saatja mõõdetud 
maksimaalne 
väljundvõimsus (W) 

Vahekaugus vastavalt saatja sagedusele (m) 
150 kHz kuni 80 MHz 
d = 0,35 √P 

80 MHz kuni 800 MHz 
d = 0,35 √P 

800 MHz kuni 2,5 GHz 
d = 0,7 √P 

0,01 0,035 0,035 0,070 
0,1 0,11 0,11 0,22 
1 0,35 0,35 0,70 
10 1,1 1,1 2,2 
100 3,5 3,5 7,0 

 
Saatjatele, mille maksimaalset väljundvõimsust ei ole eespool esitatud, saab määrata soovitatava 
vahekauguse d meetrites (m), kasutades saatja sagedusele kehtivat võrrandit, kus P on saatja 
maksimaalne väljundvõimsus vattides (W) saatja tootja andmeil. 

Märkused. 

• 80 MHz ja 800 MHz juures rakendub kõrgema sagedusvahemiku vahekaugus. 

• Need juhised ei pruugi kehtida kõikides olukordades. Elektromagnetilist levi võivad mõjutada 
neeldumine ja peegeldumine ehitistelt, objektidelt ja inimestelt. 

 

Sümbolid 

Tootel ja pakendil võivad esineda järgmised sümbolid. 
 

 Enne kasutamist lugege juhiseid.  Tähistab hoiatust või ettevaatusnõuet.  Enne kasutamist 

järgige juhiseid.  Tootja.  Volitatud esindaja Euroopas.  Partii kood. 

 Katalooginumber.  Seerianumber.  Seadme number.  Sees / Väljas.  Seadme 

kaal.  Kaitstud sõrmesuuruste objektide ja tilkuva vee eest kallutamisel kuni 15 kraadi võrra 

ettemääratud asendist.  Alalisvool.  BF-tüüpi kokkupuutuv osa.  II klassi seadmed. 

 Niiskuse piirang.  Temperatuuripiirang.  Mitteioniseeriv kiirgus.  Hiina saastekontrolli 

logo 1.  Hiina saastekontrolli logo 2.  Ainult retsepti alusel (USA-s on antud seadmete 

müük fõderaalseadusega lubatud ainult arstidele või arsti korraldusel).  Maksimaalne 

veetase.  Kasutage joogiveega vôrdväärset vett.  Töökõrgus.  Õhurõhu piirang. 

 Vastab RTCA DO-160 jaotise 21 kategooriale M.  MRT-uuringus kasutamine ei ole ohutu (mitte 

kasutada MRT-seadme läheduses).  Tootmiskuupäev.  Häire pärssimine (madal SpO2 häire ei 

ole saadaval).  Importija.  Meditsiiniseade. 
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Tutvuge sümbolite legendiga veebilehel ResMed.com/symbols. 

 
 

 Keskkonnaalane teave 

Antud seade tuleb kõrvaldada eraldi teistest sorteerimata olmejäätmetest Oma seadme kasutamiselt 
kõrvaldamiseks peaksite kasutama teie piirkonnas kasutusel olevaid asjakohaseid kogumise, 
taaskasutamise ja ringluse süsteeme. Nende kogumise, taaskasutamise ja ringluse süsteemide 
kasutamine on kavandatud loodusressurssidele avalduva surve vähendamiseks ja keskkonna 
kahjustamise takistamiseks ohtlike ainete poolt. 

Kui te vajate teavet nende jäätmekõrvaldussüsteemide kohta, võtke ühendust oma kohaliku 
jäätmekäitluse ettevõttega. Ristatud prügikastidega sümbol soovitab teil neid 
jäätmekõrvaldussüsteeme kasutada. Kui te vajate teavet oma ResMedi seadme jäätmekogumiseks 
andmise ja kasutamiselt kõrvaldamise kohta, võtke ühendust oma ResMedi harukontori või kohaliku 
turustajaga või külastage veebisaiti www.resmed.com/environment. 
 

Hooldus 
Seade Lumis on mõeldud ohutuks ja töökindlaks tööks, kui seda kasutatakse kooskõlas ettevõtte 
ResMed poolt antud juhistega. Mis tahes kulumismärkide esinemisel või seadme töökorra kahtluse 
korral soovitab ResMed seadme Lumis kontrollimist ja hooldamist ResMedi volitatud esindustes. 
Üldiselt ei tohiks vajalik olla seadmete tehniline hooldamine ja kontrollimine kavandatud kasutusea 
kestel. 
 

Piiratud garantii 
ResMed Pty Ltd (edaspidi „ResMed”) garanteerib materjali- ja teostusdefektide puudumise teie 
ResMedi tootes alltoodud aja jooksul alates ostukuupäevast. 

Toode Garantiiperiood 

• Maskisüsteemid (sh maski raam, padjand, pearihm ja voolik) – v.a ühekordseks 
kasutamiseks mõeldud seadmed 

• Lisaseadmed – v.a ühekordseks kasutamiseks mõeldud seadmed 

• Painutatavat tüüpi sõrmepulsisensorid 

• Niisuti veeanumad 

90 päeva 

• Akud kasutamiseks ResMedi sise- ja välisaku süsteemidega 6 kuud 

• Klambertüüpi sõrmepulsisensorid 

• CPAP ja kahetasemelise seadme andmemoodulid 

• Oksümeetrid ning CPAP ja kahetasemelise seadme oksümeetri adapterid 

• Niisutid ja niisutite puhastatavad veeanumad 

• Tiitrimise juhtseadmed 

1 aasta 

• CPAP, kahetasemelised ja ventileerimise seadmed (sh välistoiteplokid) 

• Aku lisaseadmed 

• Kaasaskantavad diagnostika-/uuringuseadmed 

2 aastat 

Käesolev garantii on saadaval ainult esialgse kliendi jaoks. See ei ole võõrandatav. 

Tavakasutuse tingimustes toote tõrke esinemisel , ResMed parandab puudustega toote, vahetab selle 
mis tahes komponendi või asendab selle (vastavalt tema valikule).  

Käesoleva piiratud garantii alla ei kuulu: a) kõik toote mittenõuetekohasest kasutusest, 
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väärkasutusest, modifikatsioonidest või muudatustest põhjustatud kahjud; b) ResMedi poolt selleks 
otseselt volitamata teenindusorganisatsiooni poolt teostatud remont; c) sigareti, piibu, sigari või 
mistahes muust suitsust põhjustatud kahju või saastumine ja d) kõik elektronseadmele või -
seadmesse sattunud veest põhjustatud kahjud. 

Garantii ei kehti, kui toodet müüakse või müüakse edasi väljaspool esmakordse ostu piirkonda. 

Puudustega tooteid puudutavad garantiinõuded peab esitama esialgne ostja müügikohas. 

Käesolev garantii asendab kõik muud selgesõnalised või kaudsed tagatised, sh mis tahes kaudsed 
turustatavuse või kasutatavuse tagatised. Mõned piirkonnad või riigid ei luba piirata seda, kui kaua 
kaudne tagatis kestab, mistõttu ülalmainitud piirangud ei pruugi teie suhtes kohalduda. 

ResMed ei ole vastutav mis tahes kaasnevate või tulenevate kahjude suhtes, mille on väidetavalt 
põhjustanud mis tahes ResMedi toote müük, paigaldamine või kasutamine. Mõned piirkonnad või 
riigid ei luba kaasnevate või tulenevate kahjunõuete välistamist või piiramist, mistõttu ülalmainitud 
piirangud ei pruugi teie suhtes kohalduda.  

Käesolev garantii annab teile kindlad õiguslikud õigused ning teil võib olla ka muid õigusi, mis erinevad 
piirkonniti. Täiendava teabe saamiseks oma garantiiõiguste kohta võtke ühendust oma ResMedi 
edasimüüja või ResMedi harukontoriga. 
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