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Üdvözöljük! 
A Lumis™ 100 VPAP ST és Lumis 150 VPAP ST eszközök kétszintű pozitív légúti nyomást biztosító 
eszközök. 
 

 VIGYÁZAT! 
• A készülék használata előtt olvassa el a teljes útmutatót. 
• A készüléket használja az ebben az útmutatóban ismertetett rendeltetése szerint. 
• A kezelést előíró tanácsát elsőbbségben kell részesíteni az útmutatóban ismertetett 

információval szemben. 
• A készülék nem alkalmas lélegeztetést igénylő betegeknél való alkalmazásra. 
 

Használati javallatok 
 

Lumis 100 VPAP ST 

A Lumis 100 VPAP ST device eszköz nem-invazív légzés nyújtására javallott 13 kg-nál nagyobb 
testsúlyú, légzési elégtelenségben vagy obstruktív alvási apnoéban (OSA) szenvedő betegeknél.  
Otthoni vagy kórházi használatra szolgál. 
 

A párásító otthoni környezetben egyetlen beteg általi használatra, kórházi/intézményi környezetben 
pedig újrafelhasználásra szolgál. 
 

Lumis 150 VPAP ST 

A Lumis 150 VPAP ST eszköz nem-invazív légzés nyújtására javallott 13 kg-nál nagyobb testsúlyú, 
illetve iVAPS üzemmód használata esetén 30 kg-nál nagyobb testsúlyú, légzési elégtelenségben vagy 
obstruktív alvási apnoéban (OSA) szenvedő betegeknél. Otthoni vagy kórházi használatra szolgál. 
 

A párásító otthoni környezetben egyetlen beteg általi használatra, kórházi/intézményi környezetben 
pedig újrafelhasználásra szolgál. 
 

Klinikai előnyök 
Az OSA kezelésének szempontjából a CPAP terápia és a két nyomásszintű kezelés klinikai előnyei 
közé tartozik az apnoék, a hypopnoék és a kóros álmosság csökkentése, valamint az életminőség 
javulása. A légzési elégtelenség kezelésének szempontjából a két nyomásszintű kezelés klinikai 
előnyei közé tartozhatnak a következők: a teljes túlélés, a nappali tünetek, a vérgázok, az 
egészségminőség és az alvásminőség javulása, továbbá a dyspnoék és a kórházba való felvételek 
számának csökkenése. 

A párásítás klinikai előnye a pozitív légúti nyomással kapcsolatos mellékhatások csökkentése. 

Célzott betegpopuláció/betegségek 
Obstuktív tüdőbetegségek (pl. krónikus obstruktív tüdőbetegség), restriktív tüdőbetegségek (pl. a 
tüdőparenchyma betegségei, a mellkasfal betegségei, neuromuszkuláris betegségek), központi 
légzésszabályozási betegségek, obstruktív alvási apnoe (OSA), illetve obesitas okozta hypoventilatiós 
syndroma (OHS). 
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Ellenjavallatok 
A pozitív légúti nyomású terápia ellenjavallt lehet egyes, a következő meglevő állapotokkal rendelkező 
betegek esetében: 

• súlyos bullosus tüdőbetegség 

• pneumothorax vagy pneumomediastinum 

• kórosan alacsony vérnyomás, különösen, ha intravaszkuláris térfogatcsökkenéssel párosul 

• dehidráció 

• likvorszivárgás, közelmúltban végzett koponyaműtét, vagy trauma. 
 
 

Mellékhatások 
A szokatlan mellkasi fájdalmat, erős fejfájást vagy fokozott légszomjat jelenteni kell a terápiát előíró 
kezelőorvosnak. Akut felső légúti fertőzés esetén a kezelés átmeneti megszakítása válhat 
szükségessé. 
 

A készülékkel végzett kezelés során a következő mellékhatások léphetnek fel: 

• az orr, száj vagy a torok szárazsága 

• orrvérzés 

• felfúvódás 

• fül- vagy arcüregproblémák 

• szemirritáció 

• bőrkiütések. 
 
 

Áttekintés 
A(z) Lumis a következőket tartalmazza: 

• Készülék 

• HumidAir™ párásító (ha mellékelve van) 

• Levegőcső 

• Tápegység 

• Utazótáska 

• SD kártya (már behelyezve). 
 

Kérjen információt az ápolási szolgáltatótól a készülékkel használható tartozékok választékáról, többek 
között a következőkről: 
 

• Levegőcső (fűtött és nem fűtött): ClimateLineAir™, ClimateLineAir Oxy, SlimLine™, Standard 

• HumidAir párásító 

• Oldalfedő használata a párásító nélkül 

• Szűrő: Hipoallergén szűrő, standard szűrő 

• Air10™ DC/DC konverter (12V/24V) 

• SD kártyaolvasó 

• Air10 oximéterhez szolgáló adapter 
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• Air10 USB-adapter 

• Power Station II 

• Air10 csővezeték könyökidom. 
 

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a készülékhez használt összes alkatrész és tartozék kompatibilis 
legyen. A kompatibilitásra vonatkozó információkat a www.resmed.com oldalon találja. 
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A készülékről 

 

1 Levegőkimenet 6 HumidAir párásító 

2 Levegőszűrő fedele 7 Képernyő 

3 Rögzítőkapocs  8 Adapter fedele 

4 Tápfeszültség bemenete 9 SD kártya fedele 

5 Sorozatszám és készülék száma 
 

 

A vezérlőpanelról 

 
Start/Stop gomb 

A kezelés elindításához/leállításához nyomja meg. 
Energiatakarékos üzemmódba való állításhoz nyomja 
meg, és tartsa lenyomva három másodpercig. 

 

Tárcsa 

A menüben való navigációhoz fordítsa el, valamelyik 
lehetőség kiválasztásához nyomja meg. 
A kiválasztott lehetőség módosításához fordítsa el, a 
módosítás mentéséhez nyomja meg. 

 
Home (Kezdőképernyő) gomb 

A Home (Kezdő) képernyőhöz való visszatéréshez nyomja 
meg. 

 

A képernyőn különböző időpontokban megjelenő különféle ikonok többek között a következők: 
 

 
Ramp Time (Felfutási idő) 

 
Vezeték nélküli jel erőssége (zöld) 

 
Humidity (Páratartalom) 

 

Vezeték nélküli adatátvitel nincs engedélyezve 
(szürke) 

 

Humidifier warming (Párásító 
melegszik)  

Nincs vezeték nélküli kapcsolat 

 

Humidifier cooling (Párásító 
hűl)  

Airplane Mode (Repülőgép-üzemmód) 
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Kezelési információ 

CPAP üzemmód 
CPAP üzemmódban rögzített nagyságú nyomás kerül leadásra. 
 

Kétszintű üzemmódok 
A(z) Lumis készülék azáltal segíti a spontán légzést, hogy két nyomásérték között vált fázist, 
válaszolva a páciensnél mérhető áramlásra vagy az előre beállított, rögzített időparaméterre. 

A belégzési pozitív légúti nyomás (IPAP, vagy az EPAP és a nyomástámogatási szint összege) segíti a 
belégzést. 

Az alacsonyabb kilégzési pozitív légúti nyomás (EPAP) kényelmesebb kilégzést biztosít, ugyanakkor 
sín segítségével nyitva tartja a felső légutat. 

A két nyomás közötti különbség – a nyomástámogatás (Pressure Support, PS) – hozzájárul a páciens 
légzésének javulásához. 

 
 

S (Spontán) üzemmód 

S üzemmódban két kezelési nyomás állítható be – egy a belégzéshez (IPAP) és egy a kilégzéshez 
(EPAP). A készülék érzékeli a páciens belégzését és kilégzését, és ennek megfelelően szolgáltatja a 
megfelelő nyomást. Az IPAP és az EPAP közötti különbség segít meghatározni a légzési térfogatot. 
 

ST (Spontán/Időzített) üzemmód 

ST üzemmódban a készülék a páciens által kezdeményezett összes légzést felerősíti, de további 
lélegeztetést is szolgáltat, ha a páciens légzésszáma a beállított biztonsági légzésszám alá esik. 
 

T (Időzített) üzemmód 

T üzemmódban a készülék rögzített légzésszámot szolgáltat és rögzített belégzési/kilégzési időt követ, 
tekintet nélkül a páciens erőfeszítésére. 
 

PAC (Pressure Assist Control) nyomástámogatott szabályozás üzemmód 

A belégzési idő előre beállított a PAC üzemmódban. Nincs spontán/áramlási fázisváltás. A páciens 
kiválthatja a belégzést, ha a légzésszám meghaladja az előzetesen beállított értéket, vagy a készülék 
időzített módon kiváltott légzést biztosít a beállított biztonsági légzésszámon. 
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iVAPS (intelligens térfogat-biztosított nyomástámogatás) üzemmód 

Az iVAPS üzemmód az előzetesen beállított célzott alveoláris perclégzés fenntartására szolgál a 
készülék által szolgáltatott lélegeztetés nyomon követése, a nyomástámogatás beállítása és az 
intelligens biztonsági légzés automatikus szolgáltatása révén. Az iVAPS kezelési mód a legalább 30 kg 
testsúlyú páciensek esetében javallott.  
 

Ezeket az üzemmódokat a következő diagram szemlélteti. 
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A(z) Lumis készülék különböző üzemmódjainak gyakori beállítható paramétereit az alábbi ábra mutatja. 
 

Paraméter Mode (Üzemmód) 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 

Set Pressure (Beállított nyomás)       

IPAP       

EPAP       

Min PS (Minimális PS)       

Max PS (Maximális PS)       

Min EPAP (Minimális EPAP)*       

Max EPAP (Maximális EPAP)*       

Resp. Rate (Légzésszám)        

Backup Rate (Biztonsági légzésszám)       

Target Pt Rate (Páciens célzott 
légzésszáma) 

 **     

Target Va (Célzott alveoláris légzés)       

Ti       

Ti Max (Maximális idő)       

Ti Min (Minimális idő)       

Rise Time (Növekedési idő)       

Trigger       

Cycle (Ciklus)       

Height (Magasság)       

 
 

*Csak akkor áll rendelkezésre, ha az AutoEPAP is engedélyezve van. 
**Csak akkor áll rendelkezésre, ha ST-módban az iBR engedélyezve van. 
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Részletesen az iVAPS-ről 
Célszerű meggyőződni róla, hogy a páciens lélegeztetési igényét állapota megváltozása esetén is fenn 
lehet tartani. Különféle „kettős üzemmódú” sémák léteznek; ezek célja, hogy a célzott nyomás és a 
célzott térfogat nyújtotta előnyöket ötvözzék. Legtöbbjük általánosan térfogat-biztosított 
nyomástámogatás (VAPS) üzemmódként sorolható be. 

Általában a VAPS készülékek alkalmazásával a légzéstámogatás (nyomástámogatás) arra törekszik, 
hogy automatikusan alkalmazkodjon a páciens állapotában idővel bekövetkező változásokhoz, és 
fenntartsa a légzési céltérfogatot. 

 

 

Az iVAPS a nyomástámogatás által nyújtott komfortot és szinkronitást kínálja, a térfogatcélérték által 
nyújtott garanciával. Az iVAPS a következő előnyöket kínálja a hagyományos VAPS sémákkal 
szemben: 

• Az iVAPS egyedülálló kombinált megoldást nyújt szervovezérelt lélegeztetőgépek esetén, mivel az 
iVAPS célja az alveoláris légzés egy előírt célértékre való szabályozása. 

• Az iVAPS egy intelligens bizt. légz. számmal (iBR) dolgozik, amely nem kerül alkalmazásra, ha a 
beteg lélegzik, azonban tartós apnoe esetén a beteg saját légzésszámát mimikálja. Ez hozzájárul az 
iVAPS azon képességéhez, hogy a lélegeztetési célértékeket fenntartsa és stabilizálja a vérgázokat 
még alvás közben is. 

• Az iVAPS alkalmazza a ResMed szivárgáskompenzáló algoritmusát (Vsync). Ez szignifikáns 
szivárgás esetén is segíti a szinkronitás és a komfort fenntartását. 
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Célzott alveoláris légzés 

Az iVAPS az alveoláris légzésre ír elő célzott értéket. Azért az alveoláris légzés lett kiválasztva, mert a 
gázcsere az alveolák szintjén történik. A teljes lélegzés magában foglalja a szállító légutak 
rendelkezésére bocsátott légzést, míg az alveoláris légzés képviseli legpontosabban a légzés hasznos 
mennyiségét, amely eléri az alveolákat. 

Az alveoláris légzés közvetlenül nem mérhető, így az iVAPS a magasság hozzávetőleges értéke 
alapján kiszámított anatómiai holttérfogat felhasználásával mindössze megbecsüli azt a lenti 
diagramnak megfelelően. Az anatómiai holttérfogat a lélegzetvétel azon része, amely a vezető 
légutakban marad, és nem éri el az alveolákat, így nem vesz részt a gázcserében. Közreműködése a 
légzésszámmal arányos. Ha a légzési térfogattal vagy a perclégzéssel ellentétben az alveoláris légzést 
alkalmazza szervovezérelt lélegeztetési célértékként, azzal közömbösíti a légzésszám változásának 
hatását a hatékony lélegzésre. 
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Intelligens biztonsági légzésszám (iBR) 
Csak ST és iVAPS üzemmódban 
 

Egy rögzített biztonsági légzésszám kijelölése helyett az intelligens biztonsági légzésszám (iBR) két 
határérték között változik automatikusan. 

Tartós apnoe során az iBR az előzetesen konfigurált Target Patient Rate (Páciens célzott légzésszáma) 
értéket alkalmazza. Ez a Target Patient Rate (Páciens célzott légzésszáma) megszabja az iBR felső 
határát. A Target Patient Rate (Páciens célzott légzésszáma) értéket úgy állítsa be, hogy megegyezzen 
a páciens átlagos spontán légzésszámával (a hagyományos biztonsági légzésszámmal ellentétben). 

Spontán légzés során az iBR a Target Patient Rate (Páciens célzott légzésszáma) érték 2/3-ára állítódik 
be, és a háttérben marad. Ez a „háttérbeli” biztonsági légzésszám alacsonyabb, mint a hagyományos 
S/T légzésszám, így maximális lehetőséget biztosít a páciensnek a spontán kiváltott lélegzetvételre. 

Amikor a spontán kiváltott lélegzetvétel abbamarad (pl. apnoe/hypopnoe jelentkezésekor), iVAPS 
üzemmódban az iBR a háttérértékről a Target Patient Rate (Páciens célzott légzésszáma) értékre áll át 
a leggyorsabban (4–5 légzés alatt), amikor a lélegeztetés mértéke a célként kitűzött érték alatt van. ST 
üzemmódban az iBR a Target Patient Rate (Páciens célzott légzésszáma) értékre áll át rögzítetten 5 
légzés alatt. 

A páciens egyetlen spontán kiváltott lélegzetvétele visszaállítja az iBR-t a háttérértékére (a Target 
Patient Rate [Páciens célzott légzésszáma] érték 2/3-ára). 
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AutoEPAP 
Csak iVAPS üzemmód 
 

Az AutoEPAP üzemmód célja a felső légút átjárhatóságának fenntartása. Az AutoEPAP üzemmód 
automatikusan beigazítja a nyomást a felső légút áramláskorlátozódására vagy elzáródására reagálva. 
Az EPAP a Min EPAP és a Max EPAP értékek közé van beállítva; a válasz a felső légút elzáródásának 
fokától függ. 

A nyomástámogatás beigazítása az AutoEPAP funkción túlmenően történik. A készülék által 
szolgáltatott maximális nyomás – vagyis az EPAP plusz nyomástámogatás érték – korlátja a készülék 
maximális nyomása. Ha az AutoEPAP és a nyomástámogatás összege meghaladja a maximális 
nyomás korlátját, akkor a készülék nem alkalmazza a nyomástámogatást a légút átjárhatóságának 
fenntartása érdekében (EPAP). A nyomástámogatás azonban nem csökken a beállított minimális 
nyomás (Min PS) alá. 

 

 

(a) Áramláskorlátozódás esetében az EPAP légzésenként legfeljebb 0,5 cm H2O (0,5 hPa) értékkel nő. 

(b) Obstruktív apnoe esetében az EPAP az apnoe befejeződése után másodpercenként kb. 1 cm H2O 
(1 hPa) értékkel nő.  

(c) Az EPAP a felső légút elzáródásának megszűnését követő első lélegzetvétel nyomán kezd 
csökkenni, és mindaddig lassan csökken, amíg a felső légút áramláskorlátozódása vagy elzáródása be 
nem következik, vagy a Min EPAP értéket el nem éri. 
 

Az AutoEPAP algoritmus nem érint semmilyen más titrálási célt, például a tüdő légtartóvá tételét az 
oxigénellátás javítására vagy az intrinsic PEEP kompenzálását. A légzési elégtelenség / az alsó légúti 
problémák folyamatos kezelésének biztosítása érdekében a Min EPAP értékét az EPAP-pal azonos 
értékre kell beállítani. 
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Ciklus kiváltása és ütemezése 
Csak S, ST és iVAPS üzemmódban 
 

A készülék cikluskiváltási és ciklusütemezési érzékenysége állítható, hogy az érzékelési szintet a 
beteg állapotának megfelelően lehessen optimalizálni. 

Normális körülmények között a ciklust a készülék váltja ki (kezdeményezi a IPAP-ot) és ütemezi 
(befejezi az IPAP-ot és EPAP-ra vált), ahogy érzékeli a betegnél mérhető áramlás változását. A beteg 
lélegzésének érzékelését hatékonyabbá teszi a ResMed VSync automatikus szivárgáskezelő 
rendszere. 

 

 

Megjegyzés: PAC üzemmódban csak a Triggering (Ciklus kiváltása) funkció áll rendelkezésre. 
 

TiControl – Belégzési idő szabályozása 
Csak S, ST és iVAPS üzemmódban 

A ResMed kétszintű készülékek egyedülálló funkciója, a TiControll™ lehetővé teszi az orvos számára, 
hogy beállítsa a készülék IPAP-ban töltött idejének alsó és felső határát. Az alsó és felső időhatárok a 
beteg ideális spontán belégzési idejének két oldalára vannak beállítva, ezzel lehetőséget nyújtva, 
„ablakot nyitva” a betegnek, hogy spontán módon váltson át EPAP-ra. 

Az alsó időhatár a Ti Min (Minimális idő) paraméter segítségével, a felső időhatár pedig a Ti Max 
(Maximális idő) paraméter segítségével állítható be. 

A TiControl Ti Max (Maximális idő) és Ti Min (Minimális idő) paraméterei jelentős szerepet játszanak a 
szinkronizáció maximalizálásában azáltal, hogy hatékonyan közbelépnek, ha a belégzési idő 
korlátozására vagy meghosszabbítására van szükség. Ez még jelentős száj- és/vagy maszkszivárgás 
esetén is biztosítja a szinkronizációt. 
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A következő táblázat útmutatást ad a Ti Max (Maximális idő) és a Ti Min (Minimális idő) azon 
értékeinek kiválasztáshoz, amelyek a legjobban megfelelnek a páciens légzésszámának és belégzési 
és kilégzési arányának, a légzési feltételektől függően. 
 

Beteg légzése 
(légzés/perc) 

Ttot = 
60/percenkénti 

légzésszám 
(másodperc) 

I:E = 1:2 
(Referencia) 

Elegendő belélegzési idő 
I:E = 1:1 

Biztosított 
kilégzési idő 

I:E = 1:3 
Ti Min (Minimális 

idő) 
Ti Max 

(Maximális idő) 
Ti Max 

(Maximális idő) 

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 

 
 

Rise Time (Növekedési idő) módosítása 
S, ST, T, PAC és iVAPS üzemmódban 
 

A Rise Time (Növekedési idő) funkcióval beállítható, mennyi idő alatt érje el a készülék az IPAP 
nyomásértékét. Minél nagyobb a növekedési idő értéke, annál hosszabb ideig tart a nyomás 
emelkedése EPAP-ról IPAP-ra. 

A nagy levegőigényű páciensek valószínűleg jobban szeretik a rövidebb növekedési időt, míg a lassú 
légzésűek előnyben részesíthetik a hosszabb növekedési időt. 

Megjegyzés: A hosszú növekedési idő gátolja a gyors nyomásnövekedést, ezért a növekedési időt 
nem szabad hosszabbra állítani a Ti Min értékénél vagy a páciens normális belégzési idejénél. 
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Szivárgáskezelés a VSync algoritmussal 
A(z) Lumis készülék a ResMed VSync algoritmusát használva figyeli, és az alapáramlás folyamatos és 
automatikus korrigálásával kompenzálja a szivárgást. Ez lehetővé teszi a kezelési nyomás megbízható 
szolgáltatását, és egyúttal a beteg és a készülék közötti szinkronitás fenntartását. 
 

Kényelmi funkciók 

Felfutás 
A felfutás, amelyet a kezelés kezdeti szakaszának kellemesebbé tételére terveztek, minden 
üzemmódban rendelkezésre áll. 
 

S, ST, T, PAC és iVAPS üzemmódban az EPAP fokozatosan nő a Start EPAP értékről az előírt kezelési 
nyomás értékére. A felfutási idő teljes tartama alatt a nyomástámogatás megmarad a kezeléshez 
beállított szinten. 
 

iVAPS üzemmódban a nyomástámogatást a minimális nyomástámogatás (Min PS) értékén tartja a 
készülék. 
 

CPAP üzemmódban a nyomás alacsony értékről [Start Pressure (Kiindulási nyomás)] emelkedik az 
előírt kezelési nyomásértékre. 
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Ramp Down (Lefutás) 
S, ST, T, PAC és iVAPS üzemmódban 
 

A kezelés leállításakor a Ramp Down (Lefutás) opció lehetőséget nyújt a páciensnek a 
nyomástámogatás és az EPAP fokozatos csökkentésére, és ezáltal kényelmesebb átmenetet biztosít 
a spontán légzésre. A Ramp Down (Lefutás) opció az aktuális nyomást rögzített, 15 perces időtartam 
alatt fokozatosan csökkenti a Start EPAP értékig. A készülék CPAP üzemmódban marad a Start EPAP 
értéken, egészen a Start/Stop gomb megnyomásáig, mely leállítja a kezelést. 

Az Essentials Plus (Alapvető plusz) szint révén engedélyezhető a páciens számára a hozzáférés a 
Ramp Down (Lefutás) funkcióhoz. 

 
 

Climate Control 
A Climate Control olyan intelligens rendszer, amely úgy szabályozza a párásítót és a(z) ClimateLineAir 
fűtött levegőcsövet, hogy azok állandó és kellemes hőmérséklet- és páratartalom-szintet biztosítsanak 
a kezelés során.  

A termék úgy lett kialakítva, hogy megakadályozza az orr és a száj kiszáradását, ezért alvás közben 
fenntartja a hőmérséklet és a relatív páratartalom beállított értékét. A Climate Control akár Auto 
(Automatikus), akár Manual (Kézi) állásba állítható, és csak akkor áll rendelkezésre, ha mind a(z) 
ClimateLineAir , mind a(z) HumidAir párásító csatlakoztatva van. 
 

Climate Control Auto (Automatikus Climate Control) 

A Climate Control Auto (Automatikus Climate Control) a javasolt alapbeállítás. A Climate Control Auto 
(Automatikus Climate Control) úgy van megtervezve, hogy a kezelés a lehető legegyszerűbb legyen, 
így nincs szükség a hőmérséklet- vagy páratartalom-beállítások változtatására. 

A Climate Control funkció úgy állítja be a párásító kimeneti paramétereit, hogy az állandó, kellemes, 
85%-os relatív páratartalomszintet tartson fenn, miközben a páralecsapódás (a levegőcsőben és a 
maszkban bekövetkező vízcseppképződés) ellen is véd. 
 

Tube Temperature (Csőhőmérséklet) 

Climate Control Auto (Automatikus Climate Control) üzemmódban nincs szükség a beállítások 
módosítására, de ha a páciens túlságosan melegnek vagy hidegnek érzi a levegőt a maszkban, akkor a 
cső hőmérséklete beállítható. A cső hőmérséklete 16 °C és 30 °C között tetszőleges értékre állítható, 
vagy teljesen ki is kapcsolható. 
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A ClimateLineAir fűtött levegőcső maszk felőli végénél elhelyezett hőmérséklet-érzékelő képessé 
teszi a rendszert a beteghez juttatott levegő hőmérsékletének automatikus szabályozására. Ezzel 
biztosítható, hogy a beteghez juttatott levegő hőmérséklete nem csökken a beállított minimális 
hőmérséklet alá, ezáltal a beteg számára a lehető legkellemesebbé tehető a lélegzés. 
 

Climate Control Manual (Kézi Climate Control) 

A Climate Control Manual (Kézi Climate Control), amely nagyobb rugalmasságot és ellenőrzést biztosít 
a beállítások kezelésében, lehetővé teszi, hogy a beteg a számára legnagyobb kényelmet nyújtó 
hőmérséklet- és páratartalom-értéket állítsa be. 

Climate Control Manual (Kézi Climate Control) állásban a Tube Temperature (Csőhőmérséklet) és a 
Humidity Level (Páratartalom) egymástól függetlenül állítható, azonban a páralecsapódás elleni 
védelem nem garantált. Ha valóban páralecsapódás történik, először próbálja emelni a 
csőhőmérsékletet. Ha a levegő túlságosan felmelegszik és a páralecsapódás folytatódik, próbálja 
csökkenteni a páratartalmat. 
 

Humidity level (Páratartalom) 

A párásító párásítja a levegőt, és arra szolgál, hogy kényelmesebbé tegye a kezelést. Ha a beteg orra 
vagy a szája kiszárad, állítsa magasabbra a páratartalmat. Ha a beteg maszkjában folyadék képződik, 
állítsa alacsonyabbra a páratartalmat. 
 

A Humidity Level (Páratartalom) Off (Ki) állásba kapcsolható, vagy 1 és 8 között állítható, ahol 1 a 
legalacsonyabb páratartalom és 8 a legmagasabb páratartalom beállítása. 
 

A párásító egyes beállításainál a Climate Control rendszer állandó mennyiségű vízgőzt szolgáltat, azaz 
állandó abszolút páratartalmat biztosít a beteg felső légutai számára. 
 

Automatikus beállítás 

A Climate Control algoritmus úgy szabályozza a párásítót és a(z) ClimateLineAir fűtött levegőcsövet, 
hogy a páratartalom és a hőmérséklet kimeneti paraméterei állandóak legyenek. A rendszer 
automatikusan kompenzálja: 

• a környezeti hőmérséklet- és páratartalom-értékek változásait 

• a nyomásváltozás okozta áramlásváltozást 

• a maszkon vagy szájon át történő szivárgás okozta áramlásváltozást. 
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Beállítás 

  

  

  
 

 FIGYELEM! 
Ne töltse túl a párásítót, mert a víz behatolhat a készülékbe és a levegőcsőbe. 

1. Az eszközt stabil, vízszintes felületre helyezve markolja meg az eszköz hátulján lévő rögzítőkapcsot, 
és felfelé húzva nyissa ki. Megjegyzés: A rögzítőkapocs a képen nyitott helyzetben látható. 

2. (a) Dugaszolja a tápcsatlakozót az eszköz csatlakozóaljzatába, majd (b) a rögzítőkapcsot lenyomva 
rögzítse a helyére. A hálózati tápkábel egyik végét csatlakoztassa a tápegységhez, a másik végét 
pedig a hálózati csatlakozóaljzatba. 

3. A levegőcsövet szorosan csatlakoztassa a készülék hátulján lévő levegőkimeneti nyíláshoz. 

4. Nyissa fel a párásítót, és töltse fel vízzel a maximális vízszint jelzéséig. 
Ne töltsön forró vizet a párásítóba. 

5. Csukja le a párásítót, és helyezze be a készülék oldalába. 

6. A levegőcső szabad végét szorosan csatlakoztassa az összeszerelt maszkhoz. 
A részletes információt lásd a maszk felhasználói útmutatójában. 

Az ajánlott maszkok a www.resmed.com weboldalon kaphatók. 
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Működés-ellenőrzés végrehajtása 
Hajtson végre működésvizsgálatot, amennyiben a következő körülmények egyike fennáll: 

• A készülék első használata előtt 

• A különböző betegek között 

• Hosszú távú alkalmazásra szoruló betegek esetén, a kórházon belüli irányelveknek megfelelően 
rendszeres időközönként 

Probléma esetén olvassa el a jelen használati kézikönyv Hibaelhárítás szakaszát. A többi mellékelt 
használati utasításban is nézzen utána a hibaelhárítással kapcsolatos információknak. 

1. A készülék kikapcsolt állapota mellett: 

• Ellenőrizze a készülék és a tartozékok állapotát. 

Ellenőrizze a készüléket és a hozzá tartozó összes tartozékot. Ha látható hibát észlel, ne 
használja a rendszert. 

• Ellenőrizze a levegőcső beállítását. 

Ellenőrizze a levegőcső épségét. A levegőcsövet szorosan csatlakoztassa a levegőkimeneti 
nyíláshoz és az esetleg alkalmazott egyéb tartozékokhoz. 

2. Kapcsolja be a készüléket. 

3. Ellenőrizze a HumidAir párásítót (ha használatban van). 

A Monitoring (Monitorozás) képernyőn a  ikon fog megjelenni a kijelző alján, ha a párásító 
használatban van. 

4. Ellenőrizze a pulzoximétert (ha használatban van). 

Csatlakoztassa a tartozékokat az oximéter adapter használati útmutatójában leírt beállítási 
utasításoknak megfelelően. A Monitoring (Monitorozás) menü segítségével navigáljon a 
Monitoring (Monitorozás) képernyőre. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e az SpO2 és a Pulse Rate 
(Pulzusszám) érték. 

5. Ellenőrizze az oxigén csatlakozását (ha használatban van). 

Csatlakoztassa a tartozékokat a megfelelő tartozék használati útmutatójában leírt beállítási 
utasításoknak megfelelően. Ellenőrizze az oxigén megfelelő áramlását a forrásától, valamint azt, 
hogy nincsenek törések vagy elzáródások a csövekben, illetve a csatlakozásoknál. 

6. Ellenőrizze a kezelés beállításait. 

A fenti lépések végrehajtása után nyissa meg a Clinical (Klinikai) menüt, és adja meg a beteg 
javallatának megfelelő beállításokat (lásd a jelen útmutató „A kezelés megkezdése” című 
szakaszát). Amikor végzett, nyomja meg a Start/Stop gombot a készüléken a kezelés elindításához. 
A megfelelő áramlási nyomás ellenőrzéséhez a kezével pár pillanatra zárja el a levegőcső végét. 
Figyelje meg a nyomásjelző sávot a készülék kijelzőjén, hogy a beavatkozásának megfelelően jelzi-
e a nyomás csökkenését, majd emelkedését. Ellenőrizze azt is, hogy a kiválasztott kezelési 
üzemmód megfelelően jelenik-e meg a Monitoring (Monitorozás) képernyőn. 



 Magyar 19 
 

 

Kiegészítő oxigén 
A készülék kialakításánál fogva lehetővé teszi a kiegészítő oxigén adását iVAPS üzemmódban 4 l/perc 
mennyiségig, minden más üzemmódban pedig 15 l/perc mennyiségig. 
 

A kiegészítő oxigén rögzített sebességű áramlása mellett a belélegzett oxigénmennyiség a 
nyomásbeállításoktól, a beteg légzési mintázatától, a kiválasztott maszktól és a szivárgási aránytól 
függően változik. 
 

Kiegészítő oxigént ClimateLineAir Oxy vagy oxigéncsatlakozó port segítségével lehet csatlakoztatni a 
készülékhez. A készülék kiegészítő oxigénnel való ellátására vonatkozó további információt lásd az 
említett tartozék felhasználói útmutatójában. 
 

Megjegyzések: 
 

• Az oxigén hozzáadása hatással lehet a leadott nyomásra, valamint a kijelzett és jelentett értékek 
(például szivárgás, perclégzés és AHI) pontosságára. 

 

• Az oxigén hozzáadása előtt ismerje meg és ismertesse meg a beteggel is a kiegészítő oxigén 
használatával kapcsolatos specifikus figyelmeztetéseket. Ezek az útmutató végén találhatók. 

 

Antibakteriális szűrők 
Az antibakteriális szűrők fokozzák a légzőkör ellenállását, és befolyásolhatják a kijelzett és a 
szolgáltatott nyomás pontosságát, különösen a magas áramlási értékeknél.  

A ResMed alacsony [pl. 60 l/perc térfogatáramon 2 cm H2O (2 hPa)] impedanciájú antibakteriális szűrő 
– például PALL (BB50T), Luer-záras nyílás nélküli GVS szűrő (4222/702) vagy 24966 sz. oldalnyílással 
rendelkező GVS szűrő (4222/701) – használatát javasolja. Ha az oldalnyílással rendelkező GVS szűrőt 
használja, oxigéncsatlakozó nyílás szükséges. 
 

Megjegyzés: A(z) SlimLine levegőcső 20 H2Ocm fölötti nyomáson való használata esetén lehet, hogy 
a készülék nem képes optimális teljesítmény nyújtani, ha antibakteriális szűrő is használatban van. A(z) 
SlimLine levegőcső és az antibakteriális szűrő együttes használatának előírását megelőzően ellenőrizni 
kell a készülék teljesítményét. 
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Belépés és kilépés a klinikai menübe ill. menüből 
A klinikai menüben a beteg kezelésével és készülékének konfigurációjával kapcsolatos különféle 
paramétereket hívhat elő, tekinthet meg és állíthat be. 
 

A klinikai menübe való belépéshez: 

 
 

• Nyomja le és három másodpercig tartsa lenyomva a tárcsát és a Home (Kezdő képernyő) gombot. 
Megjelenik a Home (Kezdő) képernyő, jobb felső sarkában a kioldó ikonnal . 

 

A klinikai menüből való kilépéshez: 

• Nyomja le és három másodpercig tartsa lenyomva a tárcsát és a Home (Kezdő képernyő) gombot. 

• Válassza ki az Exit Clinical Menu (Kilépés a klinikai menüből) opciót a Home (Kezdő) képernyőn. 

20 perces tétlenség után a készülék automatikusan kilép a klinikai menüből. 
 

A klinikai beállítások módosítása 

   
 
 

1. Lépjen be a klinikai menübe, jelölje ki a Settings (Beállítások) lehetőséget, és nyomja meg a 
tárcsát. 
Megjelenik a Settings (Beállítások) menü.  

2. A tárcsát elfordítva jelölje ki a módosítani kívánt beállítást, majd nyomja meg a tárcsát. 

3. A tárcsát elfordítva módosítsa a beállítást, majd nyomja meg a tárcsát, hogy mentse a módosítást. 
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A beállítások a képernyőtípustól függően különféleképpen változtathatók: 
 

   

Közvetlenül a menüben való 
szerkesztéshez fordítsa el a 
tárcsát. 

A beállítás módosításához 
fordítsa el a tárcsát. 

Válasszon a lehetőségek 
felsorolásából. 

 
 

A dátum és az időpont beállítása 

Mielőtt új beteget állít be és első alkalommal megkezdi a kezelést, győződjék meg arról, hogy 
helyesen állította be a helyi dátumot és időpontot a készüléken. Ha a kezelés megkezdése után állítja 
be a dátumot és az időpontot, lehet, hogy elveszíti a beteg adatait. 
 

   
 
 

1. A Settings (Beállítások) menüben válassza ki a Date (Dátum) lehetőséget, és állítsa be a helyes 
dátumot. 

2. Válassza ki a Time (Időpont) lehetőséget, és állítsa be a helyben érvényes időpontot. 

3. Ügyeljen arra, hogy a helyes helyi dátum és idő kerüljön beállításra. 
 

A(z) Lumis beállításait minden egyes betegre konfigurálni kell. Az optimális kezelés biztosítása 
érdekében rendszeresen felül kell vizsgálni a beállításokat. 
 

QuickNav (Gyors navigálás) 
A QuickNav (Gyors navigálás) funkció gyors navigálást biztosít a Monitoring (Nyomon követés) 
képernyők és a Settings (Beállítások) menü között. A páciens beállításai kezelés közben is 
módosíthatók. 
 

A QuickNav (Gyors navigálás) funkció használatához: 

• A Clinical (Klinikai) menüben a Home (Kezdőoldal) gomb kétszeri megnyomásával válthat a 
Monitoring (Nyomon követés) képernyők és a Settings (Beállítások) menü között. 
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Settings (Beállítások) menü 
A beteg kezelésével és készülékének konfigurációjával kapcsolatos minden paramétert a Settings 
(Beállítások) menüben állíthat be. 
 

Megjegyzés: Nem minden paraméter áll rendelkezésre minden régióban. Az alapértékek és a 
tartományok különbözők lehetnek a különféle üzemmódokban és régiókban. 
 

A Settings (Beállítások) menüben a paraméterek tartománya H2Ocm egységekben van megadva, ahol 
1 H2Ocm = 0,98 hPa. Az egységek a Configuration (Konfiguráció) menüben módosíthatók. 
 

Therapy (Kezelés) 

Paraméter Leírás Mode (Üzemmód) Tartomány 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

Mode 
(Üzemmód) 

A készüléken 
rendelkezésre álló 
kezelési üzemmód 
beállítása. 

       

Set Pressure 
(Beállított 
nyomás) 

A rögzített kezelési 
nyomás beállítása.       4–20 H2Ocm (4–20 hPa),  

0,2 H2Ocm (0,2 hPa) 
lépésekben 

IPAP A páciensnek akkor 
szolgáltatandó nyomás 
beállítása, amikor a 
készülék belégzést vált ki. 

      4–25 H2Ocm, 
0,2 H2Ocm lépésekben 

EPAP A betegnek akkor adandó 
nyomás beállítása, 
amikor a készülék a ciklus 
során a kilégzéshez 
érkezik. 

      2–[IPAP] H2Ocm 0,2 cm H2O 
(0,2 hPa) lépésekben  

Min PS 
(Minimális 
PS) 

Az eszköz által 
szolgáltatott legkisebb 
nyomástámogatás 
beállítása. 

      0–20 H2Ocm (0–20 hPa), 
0,2 H2Ocm (0,2 hPa) 
lépésközzel 

Max PS 
(Maximális 
PS) 

Az iVAPS üzemmódbeli 
maximális 
nyomástámogatás 
beállítása. 

      0–23 H2Ocm (0-23 hPa), 
0,2 H2Ocm (0,2 hPa) 
lépésközzel 

8–23 cm H2O (8–23 hPa), 
amikor az AutoEPAP 
engedélyezve van. 

Min EPAP 
(Minimális 
EPAP) 

A készülék által 
szolgáltatott legkisebb 
EPAP (minimális kilégzési 
nyomás) beállítása 

Akkor áll rendelkezésre, 
amikor az AutoEPAP 
engedélyezve van. 

      2–25 H2Ocm (2–25 hPa), 
0,2 H2Ocm (0,2 hPa) 
lépésközzel 
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Paraméter Leírás Mode (Üzemmód) Tartomány 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

Max EPAP 
(Maximális 
EPAP) 

A készülék által 
szolgáltatott legnagyobb 
EPAP beállítása.  
A Min EPAP (Minimális 
EPAP) értékétől függ. 

Akkor áll rendelkezésre, 
amikor az AutoEPAP 
engedélyezve van. 

      2–25 H2Ocm (2–25 hPa), 
0,2 H2Ocm (0,2 hPa) 
lépésközzel 

AutoEPAP AutoEPAP 
engedélyezése/letiltása.       Off (Ki) / On (Be) 

iBR Az intelligent Backup 
Rate (Intelligens 
biztonsági légzésszám, 
iBR) funkció 
engedélyezése/letiltása. 

      Off (Ki) / On (Be) (ST üzemmód) 
Mindig engedélyezve 
(iVAPS üzemmód) 

Resp. Rate 
(Légzésszám)  

A percenkénti légzésszám 
(BPM) beállítása. 

      5–50 légzés/perc 

Backup Rate 
(Biztonsági 
légzésszám) 

Rögzített biztonsági 
légzésszám beállítása. 

      5–50 légzés/perc 

Target Pt 
Rate (Páciens 
célzott 
légzésszáma) 

Az intelligens biztonsági 
légzésszám (iBR) 
bemeneti értékének 
beállítása. Ezt a páciens 
tényleges légzésszámára 
kell beállítani. 

      8–30 légzés/perc 

Target Va 
(Célzott 
alveoláris 
légzés) 

Az iVAPS algoritmushoz 
szükséges 
nyomástámogatás 
mértékének 
meghatározása. 

      1–30 l/perc, 0,1 l/perc 
lépésközzel 

Ti A belégzés időtartamának 
beállítása időzített 
légvételnél. 

      0,3  - 4,0 sec, 0,1 sec 
lépésekben 

A légzésszámtól függ. 

Ti Max 
(Maximális 
idő) 

A készülék IPAP-ban 
töltött ideje felső 
határának beállítása. 

      0,3 – 4,0 sec, 0,1 sec 
lépésekben 

A biztonsági légzésszámtól 
függ. 

Ti Min 
(Minimális 
idő) 

A készülék IPAP-ban 
töltött ideje alsó 
határának beállítása. 

      0,1–[Ti Max] mp, 0,1 mp 
lépésekben 

Ti-Max függő. 
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Paraméter Leírás Mode (Üzemmód) Tartomány 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

Rise Time 
(Növekedési 
idő) 

A nyomás EPAP-ról IPAP-
ra emelkedése 
időtartamának beállítása. 

A Rise Time (Növekedési 
idő) skálája körülbelül 
ezredmásodpercnek 
vehető (pl. 200 ≈ 200 ms) 

      Min / 150–900 ms, 50 ms 
lépésekben 

A Ti vagy Ti Max értéktől függ. 

Trigger Annak a belégzési 
áramlási szintnek a 
beállítása, amely fölött a 
készülék EPAP-ról IPAP-ra 
vált. 

      Nagyon alacsony / Alacsony / 
Közepes / Magas / 
Nagyon magas 

Cycle (Ciklus) Annak a belégzési 
áramlási szintnek a 
beállítása, amely alatt a 
készülék IPAP-ról EPAP-ra 
vált. 

      Nagyon alacsony / Alacsony / 
Közepes / Magas / 
Nagyon magas 

Height 
(Magasság) 

A testmagasság 
beállítása, mely a holttér 
meghatározásához 
szükséges. 

      110–250 cm, 5 cm lépésközzel 

Mask (Maszk) Válassza ki a beteg által 
használt maszktípust. 
Lásd a Maszk/készülék 
kompatibilitási listát a 
www.resmed.com 
webhelyen. 

      Teljes arc / Nazális / Párnák / 
Gyermekgyógyászati 

 
 

Comfort (Kényelem) 

Paraméter Leírás Mode (Üzemmód) Tartomány 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

Ramp Time 
(Felfutási idő) 

Ramp Time (felfutási idő) 
beállítása. 

      Off (Ki) / 5–45 perc 

Ramp Down 
(Lefutás) 

A Ramp Down (Lefutás) 
funkció 
engedélyezése/letiltása. 

     
 

Off (Ki) / On (Be) 

Start Pressure 
(Kiindulási 
nyomás) 

A felfutás kezdeténél 
alkalmazandó nyomás 
beállítása, legfeljebb a 
kezelési nyomás értékére. 

      4-től a beállított nyomásig, 
0,2 H2Ocm (0,2 hPa)s 
lépésekben 
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Paraméter Leírás Mode (Üzemmód) Tartomány 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

Start EPAP 
(Kiindulási 
EPAP) 

A felfutás kezdeténél 
alkalmazandó nyomás 
beállítása, legfeljebb a 
minimális kezelési 
nyomás értékére. 

      2–EPAP (vagy 2–Min EPAP, ha 
az AutoEPAP engedélyezve 
van), 0,2 cm H2O (0,2 hPa) 
lépésközzel  

Climate Ctrl 
(Climate 
Control) 

Akkor áll rendelkezésre, 
amikor a HumidAir 
párásító használatban 
van és a(z) ClimateLineAir 
fűtött levegőcső 
csatlakoztatva van. 

      Manual (Kézi) / Auto 
(Automatikus) 

Tube Temp. 
(Cső 
hőmérséklete) 

A fűtött levegőcsőben, 
például a(z) 
ClimateLineAir 
termékben vezetett 
levegő minimális 
hőmérsékletének 
beállítása. 

      Off (Ki) / 16–30 °C, 1° 
lépésenként 

Humidity 
level 
(Páratartalom) 

A páratartalom 
beállítása. 

      Off (Ki) / 1–8 

 
 

Accessories (Tartozékok) 

Paraméter Leírás Tartomány 

Tube (Cső) A beteg által használt levegőcsőtípus kiválasztása. A(z) 
ClimateLineAirlevegőcsövet a készülék automatikusan felismeri 
csatlakoztatáskor. 

SlimLine / Standard / 3m 

AB filter (AB 
szűrő) 

Ha antibakteriális szűrőt használ, válassza a Yes (Igen) választ. No (Nem) / Yes (Igen) 

Ext. 
humidifier 
(Külső 
párásító) 

Ha külső párásítót csatlakoztat, válassza az Yes (Igen) választ. No (Nem) / Yes (Igen) 

View 
oximeter 
(Oximéter 
megtekintése) 

Mindig megjelenik, amikor oximéter van csatlakoztatva. 18–300 légzés/perc* 
0–100% SpO2 

*Az ujj pulzoximéterrel kapott értékek 4 szívverés átlaga alapján vannak számolva. A ujj pulzoximéter csatlakozásának 
megszakítása vagy a készülékből érkező elégtelen jel eredményeként az SpO2 és pulzusszám paraméterekre a „--” érték 
jelenik meg a kijelzőn. 
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Options (Választási lehetőségek) 

Paraméter Leírás Tartomány 

Essentials 
(Alapvető) 

A beteg hozzáférési szintjének beállítása. On (Be) / Plus (Plusz) 

Leak Alert 
(Szivárgási 
riasztás) 

A Leak Alert (Szivárgási riasztás) funkció engedélyezése / letiltása. Ha a 
funkció engedélyezve van, a >20 másodpercig tartó 40>l/perc (0,7 l/s) 
erősségű szivárgások hallható riasztást váltanak ki, és „Erős szivárgás” 
üzenet jelenik meg. 

Off (Ki) / On (Be) 

Confirm Stop 
(Leállítás 
megerősítése) 

A Confirm Stop (Leállítás megerősítése) funkció engedélyezése/letiltása. 
Ha a funkció engedélyezve van, akkor a Start/Stop gomb kezelés közbeni 
megnyomására a Confirm Stop (Leállítás megerősítése) képernyő jelenik 
meg. YES (Igen) kiválasztása esetén a kezelés leáll. A NO (Nem) 
kiválasztása esetén a kezelés folytatódik. 

Off (Ki) / On (Be) 

SmartStart™ 
(Okos indulás) 

A SmartStart (Okos indulás) funkció engedélyezése / letiltása A SmartStart 
funkció engedélyezése esetén a készülék automatikusan elindul, amikor a 
beteg a maszkba lélegzik, és automatikusan leáll, amikor a beteg leveszi a 
maszkot. 

Off (Ki) / On (Be) 

Therapy LED 
(Kezelés LED) 

A Therapy LED (Kezelés LED) funkció engedélyezése/letiltása. Ha a funkció 
engedélyezve van, akkor a Home (Kezdőoldal) gomb a kezelés folyamán 
mindvégig világít. 

Off (Ki) / On (Be) 

Emlékeztetők 

Mask (Maszk) Ismétlődő emlékeztető beállítása, amely a beteget a maszk cseréjére 
emlékezteti. 

Off (Ki) / 1–24 hónap, egy 
hónapos lépésközzel 

Párásító Ismétlődő emlékeztető beállítása, amely a beteget a párásító cseréjére 
emlékezteti. 

Off (Ki) / 1–24 hónap, egy 
hónapos lépésközzel 

Tube (Cső) Ismétlődő emlékeztető beállítása, amely a beteget a levegőcső cseréjére 
emlékezteti. 

Off (Ki) / 1–24 hónap, egy 
hónapos lépésközzel 

Filter (Szűrő) Ismétlődő emlékeztető beállítása, amely a beteget a levegőszűrő cseréjére 
emlékezteti. 

Off (Ki) / 1–24 hónap, egy 
hónapos lépésközzel 

 
 

Configuration (Konfiguráció) 

Paraméter Leírás Selection (Kiválasztás) 

Language (Nyelv) A kijelző nyelvének beállítása. 

(Nem érhető el minden régióban minden nyelv.) 

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 
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Paraméter Leírás Selection (Kiválasztás) 

Date (Dátum) Aktuális dátum beállítása. 

Ha olyan új dátumot állít be, amely már elmúlt, hibaüzenet jelenik meg. 
Mielőtt ez a változtatás elvégezhető lenne, törölje a beteg-
együttműködésre vonatkozó adatokat, amelyek a Configuration 
(Konfiguráció) menüben érhetők el. 

NN Hhh ÉÉÉÉ 

Time (Időpont) Az aktuális időpont beállítása. 

Ha olyan új időpontot állít be, amely már elmúlt, hibaüzenet jelenik meg. 
Mielőtt ez a változtatás elvégezhető lenne, törölje a beteg-
együttműködésre vonatkozó adatokat, amelyek a Configuration 
(Konfiguráció) menüben érhetők el. 

24 óra 

Press. Units 
(Nyomásegységek) 
Units 

A nyomásértékek kijelzési egységének beállítása. H2O cm/ hPa 

Desat. Rule 
(Deszaturációs 
szabály) 

Az oxigéndeszaturációs küszöbérték beállítása az AASM-kritériumok 
alapján. 

3% / 4% 

Temp. (Hőm.) 
Units 

A hőmérsékletegység beállítása. °C 

Restore Defaults 
(Alapbeállítások 
visszaállítása) 

Alapbeállítások visszaállítása (a nyelv, a dátum és az időpont kivételével) Yes (Igen) / No (Nem) 

Erase Data 
(Adattörlés) 

A készülékben és az SD kártyán tárolt összes adat törlése. Nem érinti a 
beállításokat, a dátumot, az időpontot és a készülék üzemelési 
óraszámát. 

Yes (Igen) / No (Nem) 

About 
(Információk) 

Megtekinthető: üzemelési óraszám, SN, SW, szolgáltató, típus, a 
készülék szervizelése és jelerőssége, CX szám, párásító és belső modem. 

 

 

Az iVAPS konfigurálása 
Az iVAPS üzemmód kétféleképpen konfigurálható: 

• a Learn Targets (Célértékek tanulása) funkcióval, mely betanulja a páciens légzésmintáját, és 
automatikusan kiszámítja a célértékeket, vagy 

• a célértékek manuális megadásával. 
 

A Learn Targets (Célértékek tanulása) funkció használata 

A Learn Targets (Célértékek tanulása) funkció nyomon követi a páciens nyugalmi légzését, hogy 
betanulja a Target Alveolar Ventilation (Target Va, Célzott alveoláris légzés) és a Target Patient Rate 
(Target Pt Rate, Páciens célzott légzésszáma) értéket az iVAPS üzemmódra való előkészület céljából. 

Amikor végzett a légzőkör végleges konfigurálásával (mely kiterjed a páciens magasságának, az EPAP-
nak, a megfelelő maszk- vagy csőbeállításoknak és az esetlegesen adott kiegészítő oxigénnek a 
konfigurálására), hajtsa végre az alábbi eljárást. A Learn Targets (Célértékek tanulása) ciklus 
elindításához a készüléknek készenléti állapotban kell lennie. 
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A Learn Targets (Célértékek tanulása) ciklus folyamán a készülék minden egyes légzésre regisztrálja a 
Tidal Volume (Légzési térfogat) és a Respiratory Rate (Légzésszám) értéket. Ezt követően a készülék 
20 perc elteltével kiszámítja a Target Va (Célzott alveoláris légzés) értéket és a Target Pt Rate (Páciens 
célzott légzésszáma) értéket. Győződjön meg róla, hogy a páciens kényelme biztosított, légzése stabil, 
és a szivárgás minimális, különösen az utolsó öt percben. 
 

Megjegyzés: Az iVAPS és az AutoEPAP üzemmódbeli működést csak a Learn Targets (Célértékek 
tanulása) értékek elfogadása után kezdeményezi a készülék. 
 

A Learn Targets (Célértékek tanulása) használatához: 

   
 
 

1. A Settings (Beállítások) menüben jelölje ki az iVAPS üzemmódot, és hajtsa végre az összes 
szükséges paramétermódosítást. 

2. Jelölje ki a Learn Targets (Célértékek tanulása) pontot. Megkezdődik a Learn Targets (Célértékek 
tanulása) ciklus. 

3. Ha a célértékek elfogadhatók, jelölje ki az Accept (Elfogadás) pontot; ekkor megkezdődik a kezelés 
iVAPS üzemmódban. Ha a célértékek nem elfogadhatók, jelölje ki a Cancel (Mégse) pontot; ekkor 
a kezelés befejeződik. 

 
 

Amíg a készülék kiszámítja a Learn Targets (Célértékek tanulása) értékeket, Ön a Monitoring 
(Nyomon követés) képernyők és a Learn Targets (Célértékek tanulása) menü között navigálhat. 
Ezenkívül kiléphet a Clinical (Klinikai) menüből, és később visszaléphet, hogy megtekintse a Learn 
Targets (Célértékek tanulása) művelet eredményeit. 
 

A Learn Targets (Célértékek tanulása) művelet során a készülék kétféle nyomásértéket szolgáltat: az 
EPAP és a Pressure Support (Nyomástámogatás) értéket, biztonsági légzés nélkül (mint S (spontán) 
üzemmódban). Az EPAP értéke a Min EPAP beállításnak megfelelő lesz, ha az AutoEPAP funkció be 
van kapcsolva, a Pressure Support (Nyomástámogatás) értéke pedig a Min PS beállításnak megfelelő 
lesz. 
 

A célértékek manuális bevitele 

A Target Va (Célzott alveoláris légzés) érték is meghatározható a Target Pt Rate (Páciens célzott 
légzésszáma) érték megválasztásához; ehhez egy beállítható Target Va paramétert és a páciens 
magasságát kell használni. A Target Pt Rate (Páciens célzott légzésszáma) értéknek a páciens 
normális légzésszámán kell alapulnia. 
 

A célértékek beviteléhez: 

1. A Settings (Beállítások) menüben, iVAPS üzemmódban jelölje ki a Target Va (Célzott alveoláris 
légzés) értéket. 
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2. A tárcsát elfordítva állítsa be a Target Va (Célzott alveoláris légzés) értéket, majd nyomja meg a 

tárcsát az érték megerősítéséhez. 
Az ekvivalens MV, Vt és Vt/kg értékeket a készülék automatikusan kiszámítja és megjeleníti, majd 
a kijelölt Target Va (Célzott alveoláris légzés) értéket alkalmazza az iVAPS kezelési beállításokra. 

 
 

A kezelés megkezdése 
1. Utasítsa a beteget, hogy tegye fel a maszkot. 

Nézze meg a maszk útmutatójában a felhelyezésre vonatkozó utasításokat, vagy használja a Mask 
Fit (Maszk illeszkedése) funkciót a maszk illeszkedésének és zárásának ellenőrzésére. 

2. Utasítsa a beteget, hogy nyomja meg a Start/Stop gombot, vagy ha a SmartStop (Okos indítás) 
funkció engedélyezve van, utasítsa, hogy lélegezzen a maszkba. 

 
 

A kezelés megkezdődését a Monitoring (Monitor) képernyő megjelenése jelzi. 
 

 

A nyomásjelző sáv zöld színben mutatja a belégzési és kilégzési nyomást. A 
zöld sáv a beteg belégzésének és kilégzésének megfelelően kiterjed, illetve 
összehúzódik. 

 
 

Rövid idő múlva a képernyő automatikusan elsötétedik. Ha vissza akarja kapcsolni, nyomja meg a 
Home (Kezdőképernyő) gombot, vagy a tárcsát. Ha az áramellátás kezelés közben megszakad, a 
készülék automatikusan újraindítja a kezelést, amikor az áramellátás helyreáll. 
 

Az Lumis eszköz fényérzékelővel rendelkezik, mely a helyiség fényviszonyainak megfelelően állítja be 
a képernyő fényerejét. 
 

Mask Fit (Maszk illeszkedés) 
A Mask Fit (Maszk illeszkedése) arra szolgál, hogy segítsen felmérni és azonosítani a maszk körüli 
lehetséges levegőszivárgást. 

 

A maszk zárásának ellenőrzése: 

1. A maszk használati útmutatójában leírtak szerint helyezze fel a maszkot. 

2. A My Options (Választási lehetőségek) listán a tárcsát elfordítva jelölje ki a 
Run Mask Fit (Maszkellenőrzés) lehetőséget, majd nyomja meg a tárcsát. 
A készülék elkezd levegőáramot fújni. 

3. Addig igazgassa a maszkot, a maszk párnázását és a fejrészt, amíg Good 
(Jó) eredményt nem kap. 
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A Mask Fit (Maszk illeszkedése) leállításához nyomja meg a tárcsát vagy a Start/Stop gombot. Ha 
nem tudja elérni, hogy a maszk jól zárjon, ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű és/vagy típusú 
maszkot kapta-e, vagy forduljon a ResMed képviselőjéhez. 

A kezelés leállítása 
1. Utasítsa a beteget, hogy vegye le a maszkot. 

2. Utasítsa a beteget, hogy nyomja meg a Start/Stop gombot, vagy ha a SmartStart (Okos indulás) 
engedélyezve van, a kezelés néhány másodperc múlva automatikusan leáll. 

 

Megjegyzések: 
 

• Ha a Confirm Stop (Leállítás megerősítése) engedélyezve van, üzenet jelenik meg, mely arra 
kérdez rá, hogy le akarja-e állítani a kezelést. A tárcsát elfordítva válassza ki a Yes (Igen) beállítást, 
majd nyomja meg a tárcsát a kezelés leállításához. 

• Ha a Ramp Down (Lefutás) opció engedélyezve van, akkor a Start/Stop gomb megnyomására 
elindul a Ramp Down (Lefutás) művelet. 

 

A Sleep Report (Alvásjelentés) most összefoglalót ad a kezelésről. 
 

Az Sleep Report (alvásjelentés) megtekintése 
A Sleep Report (Alvásjelentés) képernyő a legutóbbi kezelés alvásminőségi és maszktömítési 
státusát mutatja. Részletesebb felhasználási adatok megtekintéséhez a tárcsát elfordítva görgesse 
lefelé a képernyőt. A kezelési üzemmódtól függően más és más paraméterek kerülnek kijelzésre. 
 

   
 
 

Sleep Report (Alvásjelentés) képernyő paraméterei 

Paraméter Leírás 

Usage Hours (Készülékhasználat 
órái) 

A készülékhasználat óráinak száma az utolsó kezelés során. 

Events (AHI) per hour [Események 
(AHI) óránkénti száma] 

Apnoék és hypopnoék óránkénti száma egy napra megadva. Apnoénak azt nevezzük, 
amikor a légzési áramlás legalább 10 másodpercen át több mint 75%-kal csökken. 
Hypopnoénak azt nevezzük, amikor a légzési áramlás legalább 10 másodpercen át több 
mint 50%-kal csökken. Az apnoe index (AI) és az apnoe-hypopnoe index (AHI) 
kiszámításához az összes előfordult esemény számát el kell osztani a terápiás időszak 
összes maszkban töltött óráinak számával. 
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Paraméter Leírás 

Mask Seal (Maszktömítés) 
 Jó – ha a 70-es percentilis szivárgás kisebb mint 24 l/perc. 

 A maszkot meg kell igazítani. 

Párásító 
 A párásító csatlakoztatva van és működik. 

 Hiba a párásítóban; lásd a hibaelhárítással foglalkozó fejezetet. 

More Info (További információ) 

Period (Időszak) A Sleep Report alvásjelentésben tárgyalt időintervallum beállítása 

A választási lehetőségek a következők: 1 Day (1 nap) / 1 Week (1 hét) / 1 Month 
(1 hónap) / 3 Months (3 hónap) / 6 Months (6 hónap) / 1 Year (1 év) 

Days Used (Készülékhasználat 
napjai) 

Azon napok száma, amelyeken a készüléket használták a kiválasztott időszak során, vagy 
a beteg-együttműködésre vonatkozó adatok utolsó újraindítása óta. 

Days 4hrs+ (4 óra+ napok) Azon napok száma, amelyeken a készüléket több mint 4 óra hosszat használták a 
kiválasztott időszak során, vagy beteg-együttműködésre vonatkozó adatok utolsó 
újraindítása óta. 

Avg. Usage (Átl. használat) Usage A készülékhasználat óráinak átlagos napi száma a kiválasztott időszakban. 

Used Hrs (Készülékhasználat 
órákban) 

A készülékhasználat óráinak száma a kiválasztott időszak során, vagy a beteg-
együttműködésre vonatkozó adatok utolsó újraindítása óta. 

Pressure (Nyomás) Átlagos belégzési nyomás a kiválasztott időszakban (95-ös percentilis mindegyik napra; a 
95-ös percentilis értékek átlaga >1 napos időszakokra). 

Exp. (kilégzés) Pressure (Nyomás) Átlagos kilégzési nyomás a kiválasztott időszakban ((95-ös percentilis mindegyik napra; a 
95-ös percentilis értékek átlaga >1 napos időszakokra). 

Szivárgás A légzési térfogat 95-ös percentilis értékeinek átlaga a kiválasztott időszakon belül, csak 
a készülékhasználat napjainak figyelembevételével. 

Vt A légzési térfogat 50-es percentilis értékeinek átlaga a kiválasztott időszakon belül, csak 
a készülékhasználat napjainak figyelembevételével. 

RR (légzésszám) Légzési frekvencia, a légzések percenkénti számával kifejezve (5 légzés változó átlaga) 

MV A perclégzés 50-es percentilis értékeinek átlaga a kiválasztott időszakon belül, csak a 
készülékhasználat napjainak figyelembevételével. 

Ti A belégzés (azaz a tüdőbe irányuló légzési áramlás) időtartama, másodpercekben 
kifejezve (5 légzés változó átlaga) 

I:E Az I:E a belégzési periódus és a kilégzési periódus aránya. 

Spont Trig (Spontán légzésindítás) A spontán indított légzések száma százalékban, az utolsó 20 légzés alapján számítva. 

Spont Cyc (Spontán ciklus) A spontán ütemezett légzések száma százalékban, az utolsó 20 légzés alapján számítva. 

AHI Apnoe-hypopnoe index (AHI) – átlagos AHI a kiválasztott időszakban. Az AHI és az AI 
csak az alacsony szivárgás idejére kerül kiszámításra. 
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Paraméter Leírás 

Total AI (Összes AI) Apnoe index – az összes AI átlaga a kiválasztott időszakban. 

 
 

Tisztítás és karbantartás 
Az optimális kezelés biztosításához fontos a(z) Lumis készülék rendszeres tisztítása. A következő 
fejezetek segítséget nyújtanak a készülék szétszereléséhez, tisztításához, ellenőrzéséhez és ismételt 
összeszereléséhez. 
 

 VIGYÁZAT! 
Rendszeres időközönként tisztítsa meg a csőrendszert, a párásítót és a maszkot; ez segít 
optimális terápiát biztosítani, és megelőzni az olyan kórokozók növekedését, amelyek károsan 
befolyásolhatják a beteg egészségét. 
 

Szétszerelés 

  

  
 
 

1. Fogja meg a párásító tetejét és alsó részét, óvatosan nyomja meg, és húzza el a készüléktől. 

2. Nyissa fel a párásítót, és öntse ki belőle a maradék vizet. 

3. Fogja meg a levegőcső mandzsettáját, és óvatosan húzza el a készüléktől. 
Fogja meg és húzza fel a megtartókapcsot a tápkábel rögzítésének kioldásához. 

4. Fogja meg egyik kezével a levegőcső mandzsettáját, a másikkal a maszk forgórészét, majd 
óvatosan húzza szét. 
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Tisztítás 
A készüléket hetente tisztítani kell a leírás szerint. A maszk tisztítására vonatkozó részletes 
utasításokat lásd a maszk használati útmutatójában. 
 

1. Meleg vízben, enyhe mosószerrel mossa el a párásítót és a levegőcsövet. 

2. Alaposan öblítse ki a párásítót és a levegőcsövet, és hagyja megszáradni közvetlen napfénytől 
és/vagy hősugárzástól védett helyen. 

3. Tisztítsa meg a készülék külsejét száraz törlőkendővel. 
 

Megjegyzések: 
 

• A párásító mosogatható a mosogatógép törékeny vagy üvegedényekhez való ciklusával (kizárólag a 
legfelső polcon). Nem szabad 65 ºC-nál magasabb hőmérsékleten mosogatni. 

• Ne mossa a levegőcsövet mosogatógépben vagy mosógépben. 
 

• Naponta ürítse ki a párásítót és alaposan törölje ki tiszta, eldobható törlőruhával. Közvetlen 
napfénytől és/vagy hősugárzástól védett helyen hagyja megszáradni. 

 

Ellenőrzés 
Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a párásító, a levegőcső és a levegőszűrő nem sérült-e meg. 

1. Ellenőrizze a párásítót: 

• Ha szivárog, vagy repedezetté, átlátszatlanná vagy gödörkéssé vált, cserélje ki. 

• Ha a tömítés megrepedt vagy elszakadt, cserélje ki. 

• Egy rész háztartási ecetből és 10 rész vízből készített oldat segítségével távolítson el minden 
fehér porlerakódást. 

2. Ellenőrizze a levegőcsövet, és ha lyukak, szakadások vagy repedések vannak rajta, cserélje ki. 

3. Ellenőrizze a levegőszűrőt, és legalább hathavonta cserélje ki. Ha lyukak, vagy szennyezés vagy por 
okozta elzáródások vannak rajta, cserélje ki gyakrabban. 

 

A levegőszűrő cseréje: 

  
 
 

1. Nyissa fel a levegőszűrő fedelét, és távolítsa el a régi levegőszűrőt. 
A levegőszűrő nem mosható és nem újrafelhasználható. 

2. Helyezzen új levegőszűrőt a levegőszűrő fedelére, majd csukja le. 
Gondoskodjon arról, hogy a készülékben állandóan legyen levegőszűrő a víz és por bejutásának 
megakadályozására. 

 



34 
 

 

Újra összeszerelés 
Ha a párásító és a levegőcső megszáradt, újra összeszerelheti az alkatrészeket. 

1. A levegőcsövet szorosan csatlakoztassa a készülék hátulján lévő levegőkimeneti nyíláshoz. 

2. Nyissa fel a párásítót, és töltse fel szobahőmérsékletű vízzel a maximális vízszint jelzéséig. 

3. Csukja le a párásítót, és helyezze be a készülék oldalába. 

4. A levegőcső szabad végét szorosan csatlakoztassa az összeszerelt maszkhoz. 
 

Regenerálás 
Ha az eszközt például alváslaborban, klinikán, kórházban vagy egészségügyi szolgáltatónál több 
betegnél is használják, akkor a tisztítható párásítót, a levegőkimenetet és a levegőcsövet az egyes 
betegek általi használat között újra kell tisztítani. 
 

Ha a tisztítható párásítót vagy a levegőcsövet egyetlen felhasználó használja otthonában, a tisztítási 
utasításokat lásd ebben az útmutatóban vagy a felhasználói útmutatóban. 
 

Ebben az útmutatóban a tisztítható párásítóra, a levegőkimenetre és a levegőcsőre vonatkozó, a 
ResMed által ajánlott és validált tisztítási és fertőtlenítési eljárások vannak leírva. A fertőtlenítés 
lépéseiben azonban regionális különbségek lehetnek, és minden egészségügyi intézménynek át kell 
tekintenie a saját eljárásait, mielőtt az útmutatóban leírt eljárásokat alkalmazza. 
 

 VIGYÁZAT! 
• A ResMed nem nyújthat biztosítékot arra, hogy az ebben az útmutatóban felsorolt 

eljárásoktól való eltérések és azoknak a termék teljesítőképességére gyakorolt hatása 
elfogadható eredményt ad. 

• Mosószerek, fertőtlenítőszerek és sterilizálószerek használatakor mindig kövesse a gyártó 
utasításait. 

• Vigyázzon, nehogy áramütés érje. Tilos a készüléket, a tápegységet vagy a hálózati tápkábelt 
vízbe meríteni! Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék ömlött, csatlakoztassa le a 
készüléket a hálózatról, és hagyja megszáradni az alkatrészeket. Tisztítás előtt mindig 
csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról, és győződjön meg arról, hogy az összes alkatrész 
száraz, mielőtt újra csatlakoztatná. 

 

A felszín fertőtlenítése 
1. Törölje át az eszköz külső részét ideértve a képernyőt, a kívülről hozzáférhető portokat, oldalsó 

burkolólemeza tápegységet és tar, tozékokat egy eldobható törlőkendővel és enyhe tisztítószerrel 
vagy alkoholos fertőtlenítőszerrel (lásd az alábbi felsorolást). 

2. A felesleges fertőtlenítőszert távolítsa el egy eldobható száraz törlőkendővel. 
 

A felszín fertőtlenítésére és tisztítására ajánlott tisztítószerek: 

• Meleg víz és enyhe tisztítószer, pl. a Teepol™ többcélú tisztítószer 

• Ablaktisztító vagy más előkevert felszíni tisztítószer 

• Metilalkohol oldat 

• 70%-os etilalkohol oldat 

• 70-90%-os izopropanol oldat 

• 10%-os klórtartalmú oldat 
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• Izopropil törlőkendők 

• CaviCide™ 

• Mikrozid® 

• Actichlor™ Plus 

• Terralin®. 
 

Megjegyzés: Nem minden tisztítószer kapható minden régióban. 
 

A levegőcső és az Air10 csőkönyökidom újrafelhasználásra való előkészítése 

Lecsatlakoztatás 

  
 
 

1. Fogja meg a levegőcső mandzsettáját, és óvatosan húzza el a készüléktől. 

2. Fogja meg egyik kezével a levegőcső mandzsettáját, a másikkal a maszk forgórészét, majd 
óvatosan húzza szét. 

 

Dekontaminálás 

A fertőtlenítő eljárás előtt minden alkatrészt meg kell tisztítani és el kell öblíteni úgy, hogy ne legyen 
rajtuk látható szennyeződés. 
 

1. Mosószeres oldatban áztatva, puha szálú kefével tisztítson egy percen át minden alkatrészt (lásd az 
alábbi táblázatot). Fordítson különös figyelmet minden résre és üregre. 

2. Ismételten folyassa át a mosószeres oldatot a levegőcsövön, addig, amíg már nem látható 
szennyeződés. 

3. Alaposan öblítse el mindegyik alkatrészt a mosószer gyártójának utasításai szerint. 
 
 

A ResMed kipróbálta a következő mosószereket a gyártó utasításai szerint: 
 

Mosószer Vízhőmérséklet SlimLine / 
Standard 

ClimateLineAir ClimateLineAir 
Oxy 

Air10 
csővezeték 
könyökidom 

Alconox™ (1%-ra 
hígítva) 

Forró víz (kb. 60 °C) 
Meleg víz (kb. 45 – 60 °C) 
Szoba-hőmérsékletű víz (kb. 21 °C) 

    

Neodisher MediZyme 
(2,0%-ra hígítva) 

Meleg víz  
(kb. 45 °C) 

     

Gigazyme® (1,0%-ra 
hígítva) 

Szoba-hőmérsékletű víz (kb. 21 °C)     
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Fertőtlenítés 

Az alábbi eljárásokban csak egy fertőtlenítő folyamatot kell elvégezni. 
 

Magas szintű termikus fertőtlenítés 

Alkatrész Validált ciklusszám 

Forró víz: 75 °C 30 percig VAGY 70 °C 100 percig. 

SlimLine 100 

ClimateLineAir 26 

ClimateLineAir Oxy 20 

Standard 100 

Air10 csővezeték könyökidom 26 
 
 

1. Merítse vízfürdőbe a levegőcsövet.  
Ügyeljen arra, hogy ne rekedjenek levegőbuborékok a levegőcső belsejében. 

2. Emelje a vízfürdő hőmérsékletét 70 ºC-ra 100 percre, vagy legfeljebb 75 ºC-ra 30 percre. Az ennél 
magasabb hőmérsékletek károsíthatják a csövet. 

3. Közvetlen napfénytől és/vagy hősugárzástól védett helyen, levegőn szárítsa. 
 

Magas szintű vegyszeres fertőtlenítés 

Alkatrész Validált ciklusszám  

CIDEX® OPA orto-ftálaldehid, 0,55%, 12 
percig Gigasept FF® 5%, 15 percig 

SlimLine 100 - 

ClimateLineAir 26 26 

ClimateLineAir 
Oxy 

20 20 

Standard 100 - 

Air10 csővezeték 
könyökidom 

26 26 

 
 

1. A levegőcsövet/Air10 csővezeték könyökidom  áztassa valamelyik, kereskedelmi forgalomban 
kapható vegyi fertőtlenítőszer oldatába.  
Ügyeljen arra, hogy ne rekedjenek levegőbuborékok a levegőcső belsejében. 

2. Ivóvíz minőségű vízben (egységenként öt literben) legalább egy percre teljesen alámerítve 
alaposan öblítse ki a levegőcsövet/Air10 csővezeték könyökidom.  

3. Még kétszer ismételje meg az öblítési eljárást friss vízzel, összesen három öblítést végezve. 

4. Közvetlen napfénytől és/vagy hősugárzástól védett helyen, levegőn szárítsa. 
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Sterilizálás 

A ResMed a következő alkatrészeket validálta a Sterrad NX/100S-sel történő használatra: 
 

Alkatrész Validált ciklusszám 

Sterrad NX 
Standard és Advanced (Speciális) ciklusok 

 

Sterrad 100S 
Short (Rövid) ciklus 

ClimateLineAir 26 26 

ClimateLineAir Oxy 26 26 

1. Sterilizálja a levegőcsövet a Sterrad használatával, a gyártó utasításait követve.  

2. Öblítse ki és rázza meg a levegőcsövet összetevőnként 5 liter ivóvíz minőségű, 15 °C–20 °C 
hőmérsékletű vízben 1 percig. 

3. Rázza meg a levegőcsövet a felesleges víz eltávolításához. 

4. Hagyja a levegőn megszáradni a levegőcsövet közvetlen napfénytől védett helyen. 

Ellenőrzés 

Szemrevételezéssel ellenőrizze az alkatrészeket. Ha az elhasználódás bármilyen szemmel látható jele 
megfigyelhető (lyukak, szakadások vagy repedések stb.), az alkatrészeket hulladékba kell helyezni és 
másikkal kell pótolni. Enyhe elszíneződés előfordulhat és elfogadható. 
 

A levegőcső visszacsatlakoztatása 

Ha a levegőcső megszáradt, újra csatlakoztathatja a készülékhez. 
 

1. A levegőcsövet szorosan csatlakoztassa a készülék hátulján lévő levegőkimeneti nyíláshoz. 

2. A levegőcső szabad végét szorosan csatlakoztassa az összeszerelt maszkhoz. 
 
 

Csomagolás és tárolás 

Száraz, pormentes környezetben, közvetlen napfénytől védve tárolandó.  

Tárolási hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig 
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A párásító és a levegőkimenet újratisztítása 

Szétszerelés 

A következő utasítások útmutatást adnak arra vonatkozóan, hogyan kell helyesen szétszerelni a 
tisztítható párásítót és a levegőkimenetet. 
 

  

  

  
 
 

1. Vegye ki a párásítót a készülékből, nyissa fel, és öntse ki az esetleg benne maradt vizet. 

2. Fogja meg a párásító alsó részét, majd teljesen nyissa fel és húzza el a párásító fedelét, így az 
könnyen elválik az alsó résztől. 

3. Távolítsa el a párásító tömítését a párásító tetejéről elfelé húzva azt. 

4. Úgy állítsa be a forgórészt, hogy a csatlakozónyílás a jobb oldalon legyen. Ha a forgórész nem 
ebben a helyzetben van, nem fogja tudni eltávolítani a levegőkimenetet. 

5. Keresse meg a levegőkimenetet a készülék belseje felől, és a kapocs határozott megnyomásával 
szabadítsa ki. 

6. Vegye ki a levegőkimenetet; ehhez húzza azt át a készülék hátulján lévő levegőkimeneti foglalaton. 
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Dekontaminálás 

A fertőtlenítő eljárás előtt minden alkatrészt meg kell tisztítani és el kell öblíteni úgy, hogy ne legyen 
rajtuk látható szennyeződés. 
 

1. Mosószeres oldatban áztatva, puha szálú kefével tisztítson egy percen át minden alkatrészt (lásd az 
alábbi táblázatot). Fordítson különös figyelmet minden résre és üregre. 

2. Alaposan öblítse el mindegyik alkatrészt a mosószer gyártójának utasításai szerint. 
 
 

A ResMed kipróbálta a következő mosószereket a gyártó utasításai szerint: 
 

Mosószer Vízhőmérséklet Tisztítható 
párásító 

Levegőkimenet 

Alconox (1%-ra hígítva) Forró víz (kb. 60 °C-os) 
Meleg víz (kb. 45–60 °C-os) 
Szoba-hőmérsékletű víz (kb. 21 °C-os) 

  

Gigazyme (1,0%-ra hígítva) Szoba-hőmérsékletű víz (kb. 21 °C-os)   

Aniosyme DD1    
 
 

Fertőtlenítés 

Az alábbi eljárásokban csak egy fertőtlenítő folyamatot kell elvégezni. 
 

Magas szintű termikus fertőtlenítés 

Rész Validált ciklusszám 

Forró víz: 90 °C 1 percen át, VAGY 75 °C 30 percen át, VAGY 70 °C 100 percen át. 

Specifikus regionális követelmények teljesítése céljából a ResMed párásítóit 
fertőtlenítésre (100 ciklus) tesztelték 93 °C-on 10 percen át 

Tisztítható párásító 130 

Levegőkimenet 130 
 

1. A szétszerelt alkatrészeket áztassa forró, pasztőröző hőmérsékletű vízfürdőbe.  
Ügyeljen arra, hogy az alkatrészekhez ne tapadjanak levegőbuborékok. 

2. Közvetlen napfénytől és/vagy hősugárzástól védett helyen, levegőn szárítsa. 
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Magas szintű vegyszeres fertőtlenítés 

Alkatrész Validált ciklusszám 

CIDEX OPA orto-ftálaldehid, 0,55%, 12 percig 
Gigasept FF, 5%, 15 percig 

Anioxide 

Tisztítható párásító 130 130 

Levegőkimenet 130 - 
 
 

1. A szétszerelt alkatrészeket áztassa valamelyik, kereskedelmi forgalomban kapható vegyi 
fertőtlenítőszer oldatába.  
Ügyeljen arra, hogy az alkatrészekhez ne tapadjanak levegőbuborékok. 

2. Ivóvíz minőségű vízben (egységenként öt literben) legalább egy percre teljesen alámerítve 
alaposan öblítse ki a tisztítható párásítót.  

3. Még kétszer ismételje meg az öblítési eljárást friss vízzel, összesen három öblítést végezve. 

4. Közvetlen napfénytől és/vagy hősugárzástól védett helyen, levegőn szárítsa. 
 
 

Sterilizálás 

A ResMed a következő alkatrészeket validálta a Sterrad NX/100S-sel történő használatra: 
 

Alkatrész Validált ciklusszám 

Sterrad NX 
Standard és speciális ciklusok 

 

Sterrad 100S 
Rövid ciklus 

Levegőkivezetés 130 130 

Párásító 130 - 

1. Sterilizálja a levegőkivezetést és a párásítót a Sterrad használatával, a gyártó utasításait követve.  

2. Öblítse ki és rázza meg a levegőkivezetést és a párásítót összetevőnként 5 liter ivóvíz minőségű, 
15 °C–20 °C hőmérsékletű vízben 1 percig. 

3. Rázza meg a levegőkivezetést és a párásítót a felesleges víz eltávolításához. 

4. Hagyja a levegőn megszáradni a levegőkivezetést és a párásítót közvetlen napfénytől védett 
helyen. 

 

Ellenőrzés 

Szemrevételezéssel ellenőrizze az összes alkatrészt. Ha az elhasználódás bármilyen szemmel látható 
jele megfigyelhető (repedés, hajszálrepedés, szakadások stb.), a víztartályt hulladékba kell helyezni és 
másikkal kell pótolni. A szilikon alkatrészek enyhe elszíneződése előfordulhat és elfogadható. 
 
 

Újra összeszerelés 

A következő utasítások útmutatást adnak arra vonatkozóan, hogyan kell helyesen újra összeszerelni a 
levegőkimenetet és a párásítót. 
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A levegőkimenet újra összeszerelése 

   

  
 
 

1. Tartsa a levegőkimenetet úgy, hogy a tömítés balra, a kapocs pedig előre nézzen. 

2. Győződjék meg arról, hogy a levegőkimenet megfelelően egy vonalba van állítva, és illessze be a 
levegőkimenetet a foglalatba. A helyére fog kattanni. 

3. Ellenőrizze, hogy a levegőkimenet helyesen van-e beillesztve, ahogy az ábra mutatja. 
 
 

A párásító tömítésének behelyezése: 

  
 
 

1. Helyezze a tömítést a fedélbe. 

2. Nyomja lefelé a tömítés széleit teljes hosszában addig, amíg szilárdan a helyére nem kerül. 
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A párásító fedelének újra összeszerelése: 

  
 
 

1. A víztartály fedelének egyik oldalát illessze be a víztartály alsó részének csapfuratába. 

2. A másik oldalát csúsztassa le a kiemelkedésen addig, amíg a helyére nem kattan. 
 
 

Csomagolás és tárolás 

Száraz, pormentes környezetben, közvetlen napfénytől védve tárolandó.  

Tárolási hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig 
 
 

Adatkezelés és a beteg együttműködése 
A kezelés felügyelete céljából a Lumis készülék a beteg terápiás adatait a készüléken tárolja, és képes 
lehet távolról továbbítani azokat az ápolási szolgáltatónak, ha rendelkezésre áll vezeték nélküli hálózat. 
Az adatokhoz ezután a ResMed AirView™ terápiakezelő megoldásán keresztül lehet hozzáférni. 

A Lumis készülék az SD kártyán is tárol adatokat. Ezek az adatok SD kártyaolvasó segítségével vihetők 
át a ResMed ResScan™ terápiakezelő rendszerébe. 
 

A terápiakezelés AirView vagy ResScan rendszeren keresztüli használatáról a szoftverhez mellékelt 
kézikönyvben talál további információkat. 
 

Távellenőrzés 
Ha rendelkezésre áll vezeték nélküli hálózat, az Lumiseszköz vezeték nélküli kommunikációra való 
képessége az összefoglaló és éjszakaiprofil-adatok rendszeres, automatikus továbbítására 
használható. Azt is lehetővé teszi, hogy Ön távolról megváltoztassa a beállításokat. 

A képernyő jobb felső sarkában a vezeték nélküli jel erősségének ikonja  jelzi a jelerősséget. 
Tanácsolja a betegnek, hogy ellenőrizze a készüléken a jelerősséget. 
 

Megjegyzések: 

• Nem biztos, hogy a kezelési adatok továbbítása megtörténik, ha a vásárlás országán vagy régióján 
kívül használja a készüléket. 

• A vezeték nélküli kommunikáció a hálózat rendelkezésre állásától függ. 

• Vezeték nélküli kommunikációval rendelkező eszközök nem feltétlenül kaphatók minden régióban. 
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SD kártya 
Mindegyik Lumis készüléket már behelyezett SD kártyával, használatra készen szállítjuk. Miután az 
adatokat SD kártyaolvasóval betöltötte a ResScan vagy az AirView rendszerbe, áttekintheti és 
elemezheti az adatokat, valamint frissítheti a kezelési beállításokat, és az SD kártya segítségével 
továbbíthatja ezeket a beteg készülékére. 
 

Az SD kártya kivétele: 

  
 
 

1. Nyissa fel az SD kártya fedelét. 

2. Nyomja be az SD kártyát, ezzel szabaddá teszi. Vegye ki az SD kártyát a készülékből. 
 
 

Ha az SD jelzőfény villog, ne vegye ki az SD kártyát a készülékből, mert az adatok kártyára írása 
ilyenkor folyamatban van. 
 

Az SD kártya behelyezése: 

1. Nyissa fel az SD kártya fedelét. 

2. Nyomja be az SD kártyát a készülékbe, addig, amíg nem kattan. 
A következő üzenet jelenik meg röviden: „Preparing SD card, do not remove power or your 
card” (SD kártya előkészítése folyamatban, ne kapcsolja ki az áramot és ne vegye ki a 
kártyát!)  

 

Adattárolás 
A Lumis készülék tárolja az összefoglaló adatokat, mint például az AHI (Apnoe/Hypopnoe index), a 
Total Hours Used (Összes használat órákban) és a Leak (Szivárgás) adatait. A részletes adatok, mint 
például a légzésszám és a légzési térfogat az SD kártyán vannak tárolva, és az AirView valamint a 
ResScan rendszerben tekinthetők meg. A nagy felbontású áramlási és nyomásadatok az SD kártyán 
vannak tárolva. 

Adatok továbbíthatók a terápiakezelő szoftverre akár távolról, vezeték nélküli kommunikáció révén, ha 
rendelkezésre áll vezeték nélküli hálózat, akár az SD kártyán keresztül. Az adatátvitel különböző 
módszereinek részletei az alábbi táblázatban találhatók. 
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A terápiakezelés AirView vagy ResScan rendszeren keresztüli használatáról a szoftverhez mellékelt 
kézikönyvben talál további információkat. 
 

Adattípus Adatátviteli módszer Tárolt kezelések 

 Vezeték 
nélküli átvitel 
az AirView-ba 

SD kártyáról a 
ResScanbe 

SD kártyáról 
az AirView-ba 

(kártyáról 
felhőbe) 

 

Összefoglaló adatok (beteg-
együttműködésre vonatkozó adatok) 

   365 

Részletes adatok    Korlátai: a használat 
intenzitása és az SD 
kártya tárolókapacitása 

Nagy felbontású áramlási és 
nyomásadatok (25 Hz – minden 40 ms) 

   
 

 

A részletes adatatok az SD kártyán vannak tárolva, és a ResScan vagy az AirView rendszerben 
tekinthetők meg. A rendelkezésre álló részletes adatokra néhány példa látható alább. 
 
 

Részletes adatok 
 
 

Paraméter Mintavételi gyakoriság 

 ResScan AirView 

Apnoe, hypopnoe vagy deszaturációs események aperiodikus aperiodikus 

Belégzési és kilégzési nyomás (cm H2O/hPa) 1/2 Hz (2 s) 1 perc 

Szivárgás (l/s) 1/2 Hz (2 s) 1 perc 

Légzésszám (BPM) 1/2 Hz (2 s) 1 perc 

Tidal volume (Légzési térfogat) (ml) 1/2 Hz (2 s) 1 perc 

Perclégzés (l/perc) 1/2 Hz (2 s) 1 perc 

Spontán kiváltás és ciklus - 1 perc 

Oxigéntelítettség (SpO2) – ha az oximéter-adapter csatlakoztatva van 1 Hz (1 s) 1 perc 
 

Szoftverfrissítés 
A készülék szoftverfrissítési funkcióval rendelkezik. Szoftverfrissítés során a képernyő kb. 10 percig 
villog. 
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A betegkezelés irányítása 
A következő fejezettel a betegek kezelésének irányításában kívánunk segíteni. 
 

Betegmenü 
A páciensmenüben kétféle hozzáférési szint található: Essentials (Alapvető) és Essentials Plus 
(Alapvető plusz). 

Az Essentials (Alapvető) arra szolgál, hogy megkönnyítse a páciens számára a készülékkel való 
kommunikációt és a menük közötti navigációt. Egyszerű választás olyan páciensek számára, akik nem 
akarnak a beállításokkal vagy a menük közötti navigációval bajlódni. Hozzáférést nyújt a legfontosabb 
kényelmi funkciókhoz, amelyek például: Ramp Time (Felfutási idő), Humidity Level (Páratartalom) (ha 
rendelkezésre áll párásító) és Run Mask Fit (Maszkellenőrzés). 

Azonban az Essentials Plus (Alapvető plusz) szint engedélyezésével további funkciókhoz biztosíthat 
hozzáférést az aktívan részt vevő páciensek számára, így több kezelési beállításukat tudják ellenőrizni, 
például módosítani tudják a maszktípus, a Ramp Down (Lefutás), a SmartStart (Okos indulás) és a Run 
Warmup (Bemelegítés – ha áll rendelkezésre párásító) beállításait. 

Az Essentials Plus (Alapvető plusz) a Settings (Beállítások) menü segítségével engedélyezhető. A 
páciensmenüre vonatkozó további információt lásd a felhasználói útmutatóban. 
 

Kezelési adatok 
Ha használni kívánja a vezeték nélküli kommunikációt, hívja fel a páciens figyelmét arra, hogy miután 
beállította otthonában a készüléket, ellenőrizze a vezeték nélküli jel erősségét jelző ikont . Az ikon a 
kijelzett vonalak számával jelzi a térerőt: minél több vonal látható, annál erősebb a jel. 
 

Utazás 
A betegek bárhová magukkal vihetik Lumis készüléküket. Tanácsolja a betegeknek a következőket: 
 

• Használja a mellékelt utazótáskát, hogy a készüléket megvédje a sérülésektől. 
 

• Ürítse ki a párásítót, és külön csomagolja el az utazótáskába. 
 

• Gondoskodjon arról, hogy a beteg rendelkezzen az úticélját képező régióban használatos, 
megfelelő hálózati tápkábellel. A beszerzésre vonatkozó információért forduljon a ResMed 
képviselőjéhez. 

 

• Ha külső akkumulátort használ, kapcsolja ki a párásítót, hogy az akkumulátor életidejét maximálisan 
kihasználja. Ehhez állítsa a Humidity Level (Páratartalom) beállítását Off (Ki) állásba. 

 

Utazás repülőgépen 

A(z) Lumis készülék kézipoggyászként a repülőgépre vihető. Az orvosi készülékek nem számítanak 
bele a kézipoggyász megengedett súlyába. 
 

A(z) Lumis készülék repülőgépen is használható, mivel megfelel az Egyesült Államok Szövetségi 
Légügyi Hatósága (Federal Aviation Administration, FAA) előírásainak. A légi utazásnak való 
megfelelőségre vonatkozó igazolások a www.resmed.com weboldalról letölthetők és kinyomtathatók. 
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Ha repülőgépen használja a készüléket: 

• Győződjön meg arról, hogy a párásító teljesen üres, és be van illesztve a készülékbe. A készülék 
nem működik, ha a párásító nincs beillesztve. 

• Kapcsolja be az Airplane Mode (Repülőgép-üzemmód) üzemmódot (az utasításokat lásd a 
felhasználói útmutatóban). 

 
 

 FIGYELEM! 
Ne használja a készüléket repülőgépen úgy, hogy víz van a párásítóban, nehogy turbulencia 
idején vizet lélegezzen be. 
 

Hibaelhárítás 
Ha probléma jelentkezik, próbálja ki a következő javaslatokat. Ha nem tudja megoldani a problémát, 
forduljon a helyi ResMed kereskedőhöz vagy ResMed irodához. Ne nyissa fel a készüléket! 
 

Általános hibaelhárítás 
Probléma / lehetséges ok Megoldás 

Levegő szivárog be a maszk körül 

A maszk helytelenül lehet felhelyezve. Győződjön meg arról, hogy a maszk helyesen van felhelyezve. 
Nézze meg a maszk felhasználói útmutatójában a 
felhelyezésre vonatkozó utasításokat, vagy használja a Mask 
Fit (Maszkellenőrzés) funkciót a maszk felhelyezésének és 
zárásának ellenőrzésére. 

A beteg orra kiszárad vagy eldugul 

A páratartalom túl alacsony értékre lehet állítva. Igazítson a páratartalom beállításán. 

Ha ClimateLineAir fűtött levegőcsövet használ, nézze meg a 
ClimateLineAir használati útmutatóját. 

Vízcseppek vannak a maszkban és a levegőcsőben 

A páratartalom túl magas értékre van beállítva. Igazítson a páratartalom beállításán. 

Ha ClimateLineAir fűtött levegőcsövet használ, nézze meg a 
ClimateLineAir használati útmutatóját. 

A beteg szája nagyon kiszárad 

Lehet, hogy elszökik a levegő a beteg száján keresztül. Növelje a páratartalmat. 

Lehet, hogy a betegnek állszíjra van szüksége, hogy csukva 
tartsa a száját, vagy teljes arcmaszkra. 

A beteg úgy érzi, hogy a készülékből túl sok levegő jön. 

A felfutás funkció ki lehet kapcsolva. Használja a Ramp Time (Felfutási idő) lehetőséget. 

A beteg úgy érzi, hogy a készülékből nem jön elég levegő. 

A felfutás éppen folyamatban lehet . 
Várjon, amíg a levegő nyomása meg nem emelkedik, vagy 
kapcsolja ki a Ramp Time (Felfutási idő) funkciót. 
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Probléma / lehetséges ok Megoldás 

A Ramp Down (Lefutás) éppen folyamatban lehet . 
Nyomja meg a Start/Stop gombot a kezelés leállításához, 
majd nyomja meg a Start/Stop gombot az újraindításhoz és a 
kezelés folytatásához. 

Nincs kijelzés 

A képernyő háttérvilágítása kikapcsolhatott. Rövid idő 
elteltével automatikusan kikapcsol. 

A visszakapcsolásához nyomja meg a Home (Kezdőképernyő) 
gombot vagy a tárcsát. 

Lehet, hogy a készülék nincs csatlakoztatva a hálózatra. Csatlakoztassa a tápforrást, és győződjön meg arról, hogy a 
dugasz teljesen be van dugva. 

Megjegyzés: a megtartókapocsnak nyitott helyzetben kell 
lennie a dugasz behelyezésekor. Az utasításokat a Beállítás c. 
szakasz ismerteti. 

A kezelés leállt, de a készülék még mindig levegőáramot fúj 

A készülék most hűl le. A készülék kis mennyiségű levegőt fúj, hogy megelőzze a 
páralecsapódást a levegőcsőben. 30 perc múlva 
automatikusan le fog állni. 

A párásító szivárog 

A párásítót nem lehet megfelelően összeszerelni. Ellenőrizze, hogy nem történt-e sérülés, és megfelelő módon 
szerelje újra össze a víztartályt. 

A párásító megsérülhetett vagy megrepedhetett. Cserélje ki a párásítót. 

A beteg kezelési adatainak rádió útján való továbbítása nem történt meg 

Elégtelen lehet a rádiós lefedettség. Tanácsolja a betegnek, hogy a készüléket olyan helyre 
helyezze, ahol van lefedettség (azaz az éjjeliszekrényre, nem 
pedig a fiókba vagy a padlóra).  
A rádiójel-ikon  akkor jelez jó lefedettséget, ha az összes 
sáv látható, elégtelen lefedettséget pedig akkor, ha kevesebb 
sáv látható. 

A képernyő jobb felső sarkában megjelenik az No wireless 
connection (Nincs rádiókapcsolat) ikonja . Nem áll 
rendelkezésre vezeték nélküli hálózat. 

Tájékoztassa a beteget, hogy a kezelési adatok az SD kártya 
segítségével elküldhetők. 
 

Lehet, hogy a készülék repülőgép-üzemmódban (Airplane 
Mode) van. 

Kapcsolja ki a repülőgép-üzemmódot (Airplane Mode), lásd az 
Utazás repülőgépen c. szakaszt. 

A SmartStart (Okos indítás) engedélyezve van, de a készülék nem indul el automatikusan, amikor a beteg a 
maszkba lélegzik 

A légzés nem elég mély ahhoz, hogy beindítsa a SmartStart 
(Okos indítás) funkciót. 

A kezelés elindításához a maszkon keresztül végezzen mély 
belégzést és kilégzést, mielőtt normálisan lélegzik. 

 Nyomja meg a Start gombot. 

Túlságosan nagy szivárgás áll fenn. Igazítsa meg a maszkot és a fejrészt. 

 A levegőcső csatlakozása nem megfelelő lehet. Szilárdan 
csatalakoztassa mindkét végét. 
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Probléma / lehetséges ok Megoldás 

A SmartStart (Okos indulás) engedélyezve van, de a készülék nem áll le automatikusan, amikor a beteg leveszi a 
maszkot 

Nem kompatibilis maszk van használatban. Csak a ResMed által javasolt felszerelést használja. 

Ha további információkra van szüksége, forduljon a ResMed 
vállalathoz, vagy látogassa meg a www.resmed.com 
webhelyet. 

 Ha a beteg orrpárnamaszkot használ 7 H2Ocm -nél 
alacsonyabb beállított nyomással, a SmartStart nem fog 
működni, és ki kell kapcsolni. 

Egy gyermekgyógyászati maszk kevesebb mint 8 cm H2O 
beállított nyomással használatos.  

A SmartStart funkció letiltása. 

 
 

A készülék üzenetei 
Készüléküzenet/lehetséges ok Megoldás 

High leak detected, connect your water tub or side cover (Erős szivárgás jelentkezett, csatlakoztassa a víztartályt 
vagy az oldalsó burkolólemezt) 

Lehet, hogy a párásító nincs megfelelően behelyezve. Győződjön meg arról, hogy a párásító megfelelően van 
behelyezve. 

A párásító tömítése nem megfelelően lehet behelyezve. Nyissa fel a párásítót, és győződjön meg arról, hogy a tömítés 
megfelelően van behelyezve. 

High leak detected, check your tubing (Nagyfokú szivárgás jelentkezett, csatlakoztassa a csővezetéket) 

A levegőcső csatlakozása nem megfelelő lehet. Ellenőrizze, hogy a levegőcső mindkét végén szorosan 
csatlakoztatva van-e. 

A maszk helytelenül lehet felhelyezve. Győződjön meg arról, hogy a maszk helyesen van felhelyezve. 
Nézze meg a maszk felhasználói útmutatójában a 
felhelyezésre vonatkozó utasításokat, vagy használja a Mask 
Fit (Maszkellenőrzés) funkciót a maszk felhelyezésének és 
zárásának ellenőrzésére. 

Tubing blocked, check your tubing (A csővezeték elzáródott, ellenőrizze a csővezetéket) 

A levegőcső el lehet záródva. Ellenőrizze a levegőcsövet, és szüntesse meg az elzáródás 
okát. A tárcsa megnyomásával törölje az üzenetet, majd 
nyomja meg a Start/Stop gombot a készülék újraindításához. 

Read only card, please remove, unlock and re-insert SD card (Csak olvasható kártya, vegye ki, oldja fel az 
írásvédelmet, és helyezze vissza az SD-kártyát) 

Az SD kártya kapcsolója írásvédett (csak olvasható) 
helyzetben lehet. 

Az SD kártya kapcsolóját állítsa az írásvédett helyzetből  
az írható helyzetbe , majd helyezze vissza a kártyát. 
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Készüléküzenet/lehetséges ok Megoldás 

Date and time can not be set in the past (Nem lehet múlt idejű dátumot és időpontot beállítani) 

A dátum és az időpont nem volt beállítva az adatrögzítés 
előtt. 

A Settings (Beállítások) képernyőn válassza ki az Erase Data 
(Adattörlés) funkciót. Miután az adatok törlése megtörtént, 
állítsa be a helyes helyi dátumot és időpontot. 

System fault, refer to user guide Error 004 (Rendszerhiba, lásd a 004. hibát a felhasználói útmutatóban) 

A készüléket forró környezetben hagyhatták. Ismételt használat előtt hagyja lehűlni. A készülék ismételt 
elindításához húzza ki, majd dugja vissza a hálózati 
csatlakozókábelt. 

A levegőszűrő el lehet záródva. Ellenőrizze a levegőszűrőt, és ha el van záródva, cserélje ki. A 
készülék ismételt elindításához húzza ki, majd dugja vissza a 
hálózati csatlakozókábelt. 

A levegőcső el lehet záródva. Ellenőrizze a levegőcsövet, és szüntesse meg az elzáródás 
okát. A tárcsa megnyomásával törölje az üzenetet, majd 
nyomja meg a Start/Stop gombot a készülék újraindításához. 

Víz kerülhetett a levegőcsőbe. Ürítse ki a vizet a levegőcsőből. A készülék ismételt 
elindításához húzza ki, majd dugja vissza a hálózati 
csatlakozókábelt. 
 

Minden más hibaüzenet, például „System fault, refer to user guide Error 0XX” (Rendszerhiba, lásd a 0XX. hibát a 
felhasználói útmutatóban) 

Helyrehozhatatlan hiba történt a készülékben. Forduljon a helyi ResMed forgalmazóhoz vagy ResMed 
irodához. Ne nyissa fel a készüléket! 
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Általános figyelmeztetések és óvintézkedések 

 VIGYÁZAT! 
• Győződjön meg arról, hogy a levegőcsövet úgy helyezte el, hogy ne tekeredjen a fej vagy a 

nyak köré. 
• Rendszeresen ellenőrizze az elektromos vezetékeket, kábeleket, és a tápforrást, hogy nem 

látható-e rajtuk sérülés vagy elhasználódás nyoma. Ha a készülék megrongálódott, ne 
használja tovább, hanem cserélje ki. 

• Az elektromos vezetéket tartsa távol a forró felületektől. 
• Ha bármilyen indokolatlan változást észlel a készülék teljesítményében, ha a készülék 

szokatlan hangokat ad ki, ha a készüléket vagy a tápforrást leejtették vagy nem 
előírásszerűen kezelték, vagy ha a burkolat eltört, függessze fel a készülék használatát, és 
forduljon az ápolási szolgáltatóhoz vagy a ResMed szervizközponthoz. 

• Ne nyissa fel és ne módosítsa a készüléket. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által 
javítható alkatrészeket. Javításokat és szervizelést kizárólag a ResMed hivatalos 
szervizszakembere végezhet. 

• Vigyázzon, nehogy áramütés érje. Tilos a készüléket, a tápegységet vagy a hálózati tápkábelt 
vízbe meríteni! Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék ömlött, csatlakoztassa le a 
készüléket a hálózatról, és hagyja megszáradni az alkatrészeket. Tisztítás előtt mindig 
csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról, és győződjön meg arról, hogy az összes alkatrész 
száraz, mielőtt újra csatlakoztatná. 

• Tilos az oxigén használata dohányzás közben vagy nyílt láng jelenléte esetén! 
• Az oxigénellátás bekapcsolása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék be van 

kapcsolva és légáramot generál. Mindig kapcsolja ki az oxigénellátást a készülék 
kikapcsolása előtt. Így a felhasználatlan oxigén nem halmozódik fel a készülék burkolatán 
belül, tűzveszélyt keltve. 

• Ne végezzen karbantartási munkálatokat a készülék működése közben. 
• A készüléket nem szabad közvetlenül más berendezések mellé, alá vagy tetejére helyezve 

használni. Ha a készüléket szükséges más berendezések mellett, alatt vagy fölött elhelyezve 
használni, akkor a készüléket meg kell figyelni annak igazolására, hogy normálisan működik 
abban a konfigurációban, amelyben használni fogják. 

• A meghatározottaktól eltérő tartozékoknak az eszközzel együttes használata nem ajánlott. 
Ezek az eszköz kibocsátási szintjének emelkedését vagy zavartűrésének csökkenését 
okozhatják. 

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy az antibakteriális szűrő mutat-e nedvességre vagy egyéb 
szennyezőanyagokra utaló jelet, különösen porlasztás vagy párásítás során. Ennek 
elmulasztása a lélegeztetőrendszer ellenállásának növekedését eredményezheti. 

• Az eszköz röntgen-, CT- vagy MRI-készülék közelében történő használatát még nem 
tesztelték, és az eszköz nincs ilyen használatra hitelesítve. Ne hozza az eszközt  4 méternél 
közelebb a röntgen- vagy CT-készülékhez. Soha ne hozza az eszközt MRI-környezetbe. 

• Kórházban lévő betegeknél a kezelési beállításokat nem szabad távolról megváltoztatni. 
Kórházi környezet esetén a távolról végzett változtatások bizonyos betegek esetén problémát 
okozhatnak, mivel előfordulhat, hogy a beállítások ilyen változtatásairól nem értesül a 
beteget kezelő személyzet minden tagja. A kórházi személyzetnek kapcsolatot kell tartania a 
beteg állandó ápolási szolgáltatójával annak érdekében, hogy a kezelés kívánt kimenetele 
megvalósuljon. 

• Ne használja a készüléket a jóváhagyott működési feltételektől eltérő körülmények között. Ha 
a készüléket 2591 m tengerszint fölötti magasság felett és/vagy az 5 °C – 35 °C hőmérséklet-
tartományon kívül használja, csökkenhet a kezelés hatásossága, és/vagy károsodhat a 
készülék. 

 



 Magyar 51 
 

 
 FIGYELEM! 

• A készülékhez kizárólag ResMed alkatrészeket és tartozékokat használjon. A nem ResMed-
gyártotta alkatrészek csökkenthetik a kezelés hatékonyságát és/vagy károsíthatják a 
készüléket. 

• Ehhez a készülékhez kizárólag a ResMed vagy a felíró orvos által ajánlott, szellőző maszkokat 
használja. Ha a maszkot anélkül helyezik fel, hogy a készülék levegőt fújna, ez a kilélegzett 
levegő újra belélegzéséhez vezethet. Győződjön meg arról, hogy a maszk szellőzőnyílásai 
tisztán és szabadon vannak tartva, hogy képesek legyenek fenntartani a friss levegő 
beáramlását a maszkba. 

• Ügyeljen arra, hogy ne állítsa a készüléket olyan helyre, ahol valaki fellökheti, vagy ahol 
valaki valószínűleg megbotolhat a tápkábelben. 

• A készülék levegőcsövének és/vagy levegőbemenetének eltakarása a működtetés során a 
készülék túlhevüléséhez vezethet. 

• Tartsa a készülék körüli területet szárazon és tisztán, és ne tartson ott semmi olyan tárgyat 
(pl. ruhát vagy ágyneműt), amely eltakarhatja a levegőbemenetet, vagy letakarhatja a 
tápegységet. 

• Ne állítsa a készüléket az oldalára, mert víz juthat a készülékbe. 
• A hibás rendszerbeállítás a maszknyomás leolvasott értékének pontatlanságát 

eredményezheti. Ügyeljen rá, hogy a rendszer beállítása megfelelően történjen. 
• Ne használjon fehérítőt, klórt, alkoholt vagy aromás oldószert tartalmazó oldatot, hidratáló 

vagy baktériumölő szappant, vagy illatosított olajokat a készülék, a víztartály és a levegőcső 
tisztításához. Ezek az oldatok károsíthatják a párásítót, vagy befolyásolhatják annak 
teljesítményét, és csökkenthetik a termékek élettartamát. 

• Ha használja a párásítót, mindig helyezze a készüléket a beteg fejénél alacsonyabban lévő, 
vízszintes felületre, nehogy a maszk és a levegőcső megteljen vízzel. 

• Ne töltse túl a víztartályt, mert a víz behatolhat az eszközbe és a levegőcsőbe. 
• A víztartályt tíz percig hagyja hűlni, mielőtt hozzányúl, hogy a víz lehűljön, és győződjön meg 

arról, hogy a víztartály nem túl forró ahhoz, hogy megérinthesse. 
• A készülék szállítása előtt győződjön meg arról, hogy a víztartály üres. 

Megjegyzés: A készülék használatával kapcsolatban bekövetkezett bármely súlyosabb balesetet 
jelenteni kell a ResMed vállalatnak, valamint az adott országban illetékes hatósági szervnek. 
 
 
 

Műszaki jellemzők 
H2Ocm és hPa egységekben. 1 H2Ocm 0,98 hPa-lal egyenlő. 
 

90 wattos tápegység 
Váltóáramú bemeneti tartomány: 100–240V, 50–60Hz 1,0–1,5A, II. osztály 

115 V, 400 Hz 1,5 A, II. osztály (nominális értékek 
repülőgépen való használatra) 

Egyenáramú kimenet: 24 V   3,75A 
Tipikus teljesítményfelvétel: 53 W (57 VA) 
Maximális teljesítményfelvétel: 104 W (108 VA) 
 
 

Környezeti körülmények  
Üzemelési hőmérséklet: +5 °C-tól +35 °C-ig 
 Megjegyzés: A terápiás készülék által a légzéshez 

biztosított légáram hőmérséklete meghaladhatja a 
helyiségbeli hőmérsékletet. Szélsőséges környezeti 
hőmérsékleti feltételek esetén (40 ºC) a készülék biztonságos 
marad. 
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Üzemi páratartalom: 10–95% relatív páratartalom, nem lecsapódó 
Üzemi tengerszint feletti magasság: Tengerszinttől 2591 m-ig; légnyomástartomány 1013 hPa-tól 

738 hPa-ig 
Tárolási és szállítási hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig 
Tárolási és szállítási páratartalom: 5–95% relatív páratartalom, nem lecsapódó 
Elektromágneses összeférhetőség 
A(z) Lumis megfelel az elektromágneses összeférhetőségre (EMC) vonatkozó összes érvényben lévő előírásnak az IEC 60601-
1-2:2014 szabvány szerint, otthoni, kereskedelmi és könnyűipari környezetekben. A mobil kommunikációs eszközök és a 
készülék között javasolt legalább 1 m-es távolságot tartani. 
 
 

Besorolás: EN 60601-1:2006/A1:2013  
II. osztályú (kettős szigetelésű), BF típusú, beszivárgás elleni védelem: IP22. 
 
 

Érzékelők 
Nyomásérzékelő: A készülék belsejében, a levegőkimeneti nyílásnál található, 

analóg manométer típusú, 0-től 40  H2Ocm-ig (0-től 40 hPa) 
Áramlásérzékelő: A készülék belsejében, a légbeszívó nyílásnál található, 

digitális tömegáramlás típusú, -70-től +180 l/perc értékig 
 
 

Egyetlen meghibásodás esetén kialakuló maximális egyensúlyi nyomás 
A készülék egyetlen meghibásodás esetén kikapcsol, ha az egyensúlyi nyomás túllépi a következő értékeket: 
30 H2Ocm (30 hPa) több mint 6 másodpercen át, vagy 40 H2Ocm (40 hPa) több mint 1 másodpercen át. 
 
 

Hang 
Az ISO 80601-2-70:2015 szabvány szerint mért nyomásszint (CPAP üzemmódban): 
SlimLine: 25 dBA, 2 dBA bizonytalansággal 
Standard: 25 dBA, 2 dBA bizonytalansággal 
SlimLine vagy Standard, párásítással: 27 dBA, 2 dBA bizonytalansággal 
Az ISO 80601-2-70:2015 szabvány szerint mért teljesítményszint (CPAP üzemmódban): 
SlimLine: 33 dBA, 2 dBA bizonytalansággal 
Standard:  33 dBA, 2 dBA bizonytalansággal 
SlimLine vagy Standard, párásítással: 35 dBA, 2 dBA bizonytalansággal 
Közzétett kettős zajkibocsátási értékek az ISO 4871:1996 szerint. 
 
 

Fizikai jellemzők – készülék és párásító 
Méretek (h x sz x m): 116 mm x 255 mm x 150 mm  
Levegőkivezetés (megfelel az ISO 5356-1:2015 szabványnak): 22 mm 
Súly (készülék és tisztítható párásító): 1246 g 
Burkolat kialakítása: Lángálló, hőre lágyuló műszaki műanyag 
Vízbefogadó képesség: A maximumot jelző vonalig feltöltve 380 ml 
Tisztítható párásító – anyag: Fröccsöntött műanyag, rozsdamentes acél és szilikon tömítés 
 
 

Hőmérséklet 
A fűtőlap maximális hőmérséklete: 68 °C 
Kikapcsolási hőmérséklet: 74 °C 
Maximális gázhőmérséklet: ≤ 41 °C 
 
 

Levegőszűrő 
Standard: Anyag: Poliészter anyagú nem szőtt szál 

Átlagos visszatartó képesség: >~7 mikronos porra 75% 
Hipoallergén: Anyag: Akril és polipropilén anyagú szálak polipropilén 

hordozóanyagban 
Hatékonyság: >~7–8 mikronos porra 98%; >~0,5 mikronos 
porra 80% 
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Használat repülőgépen 
A ResMed igazolja, hogy a készülék megfelel az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hatósága (Federal Aviation 
Administration, FAA) előírásainak (RTCA/DO-160, 21. szakasz, M kategória) a légi utazás összes fázisára. 
Rádióadó-vevő modul 
Alkalmazott technológia: 2G GSM, 3G, 4G (LTE) 
A készülék és a test között működés közben legalább  2 cm távolságot javasolt fenntartani. Maszkokra, csövekre és 
tartozékokra nem vonatkozik. Nem minden technológia áll rendelkezésre minden régióban. 
 
 

Megfelelőségi nyilatkozat (a rádióberendezésekre vonatkozó irányelvnek való megfelelésről szóló nyilatkozat) 

 
A ResMed kijelenti, hogy a(z) Lumis készülék (285xx típusok) megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és 
ezen irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a Resmed.com/productsupport 
honlapon 
Ez a készülék minden európai országban korlátozások nélkül használható. 

Minden ResMed készülék orvostechnikai eszköznek minősül az orvostechnikai eszközökről szóló irányelv értelmében. A 

terméken vagy a nyomtatott kísérőanyagaiban szereplő minden 0123 jelölés a Tanács 93/42/EGK irányelvére 
vonatkozik, az orvostechnikai eszközökre vonatkozó kiegészítést (2007/47/EK) is beleértve. 
 
 

Üzemi nyomástartomány 
S, ST, T, PAC, iVAPS: 2–25  cmH2O (2–25 hPa) 
CPAP 4–20   cmH2O (4–20 hPa) 
Légzési térfogat rendeltetés szerinti céltartománya 100–2500 ml 
 
 

Kiegészítő oxigén 
Maximális áramlás: 15 l/perc (S, ST, T, PAC, CPAP), 4 l/perc (iVAPS) 
 
 

A levegő áramlási útja 

 

1. Áramlásérzékelő 
2. Fújó 
3. Nyomásérzékelő 
4. Mask (Maszk) 
5. Levegőcső 
6. Párásító 
7. Készülék 
8. Bemeneti szűrő 

 
 

Tervezett élettartam 
Készülék, tápegység: 5 év 
Tisztítható párásító: 2,5 év 
Levegőcső: 6 hónap 
 

A párásító teljesítménye 
Maszknyomás 
 cmH2O (hPa) 

Kimenet névleges relatív páratartalma, % A rendszer névleges teljesítménye AH1, 
BTPS2 

4. beállítás 8. beállítás 4. beállítás 8. beállítás 
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 – abszolút páratartalom mg/l egységekben 
2 BTPS – testhőmérsékletű és telített gőznyomású 
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Levegőcső 

Levegőcső Anyag Hossz Belső átmérő 
ClimateLineAir Hajlékony műanyag és elektromos komponensek 2 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Hajlékony műanyag és elektromos komponensek 2 m 15 mm 
SlimLine Hajlékony műanyag 1,8 m 15 mm 
Standard Hajlékony műanyag 2 m 19 mm 
3 m Hajlékony műanyag 3 m 19 mm 
Fűtött levegőcső kikapcsolási hőmérséklete:  ≤ 41 °C 
 
 

Megjegyzések:  
• A gyártó fenntartja a jogot a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. 
• A fűtött levegőcső elektromos csatlakozó felőli vége csak a készülék végén lévő levegőkimeneti nyílással kompatibilis, és 

nem szabad a maszkra illeszteni. 
• Ne használjon elektromosan vezető vagy antisztatikus levegőcsöveket. 
• A kijelzett hőmérséklet- és relatív páratartalom beállítások nem mért értékek. 
 

Kijelzett értékek 

Érték Tartomány Kijelzés felbontása 
Nyomásérzékelő a levegőkimeneti nyílásnál: 
Maszknyomás 2–25 cmH2O (2–25 hPa) 0,1 cmH2O (0,1 hPa) 
Térfogatáramból származtatott értékek: 
Leak (Szivárgás) 0–120 l/perc 1 l/perc 
Tidal volume (Légzési térfogat) 0–4000 ml 1 ml 
Respiratory rate (Légzésszám) 0–50 légzés/perc 1 légzés/perc 
Minute ventilation (Perclégzés) 0–30 l/perc 0,1 l/perc 
Ti 0,1–4,0 s 0,1 s 
I:E arány 1:100–2:1 0,1 
Érték Accuracy (Pontosság)1 
Pressure measurement (Nyomásmérés)1: 
Mask pressure (Maszk nyomása)2 ±[0,5 cmH2O (0,5 hPa)  + a mért érték 4%-a] 
Flow and flow derived values (Térfogatáram és térfogatáramból származtatott értékek)1: 
Flow (Térfogatáram) ±6 l/perc vagy a leolvasott érték 10%-a, a kettő közül a nagyobbik, 0–150 l/perc 

pozitív térfogatáramnál 
Leak (Szivárgás)2 ±12 l/perc vagy a leolvasott érték 20%-a, a kettő közül a nagyobbik, 0–60 l/perc 
Tidal volume (Légzési térfogat)2,3 ±20% 
Respiratory rate (Légzésszám)2,3 ±1,0 légzés/perc 
Minute ventilation (Perclégzés)2,3 ±20% 
1 Az eredmények STPD (standard hőmérsékleten és nyomáson, szárazon mért) körülmények között értendők (101,3 kPa 20 °C üzemi hőmérséklet 
mellett, száraz körülmények között). Ha az áramlási paramétereket BTPS (testhőmérsékletű és telített gőznyomású) értékre konvertálják, a 
vízpára akár 13% extra térfogatot is jelenthet. 
2Szivárgások jelenléte, kiegészítő oxigén, <100 ml-es légzési térfogat vagy <3 l/perces perclégzés esetén a pontosság csökkenhet. 
3 A mérési pontosságot „A házi ápolásban használt légzéstámogató eszközök” c. EN ISO 10651-6:2009kiadvány (101. ábra és 101. táblázat) 
alapján igazolták, a ResMed maszknyílások névleges áramlási értékeinek használatával. 
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A mérési rendszer bizonytalanságai 
Az ISO 80601-2-70:2015 szabványnak megfelelően a gyártó tesztberendezésének mérési bizonytalansága a következő: 
Áramlásmérésre ±1,5 l/perc vagy a leolvasott érték ±2,7%-a (a kettő közül a nagyobbik) 
Térfogatmérésre (< 100 ml) ± 5 ml vagy a leolvasott érték 6%-a (amelyik nagyobb) 
Térfogatmérésre (≥ 100 ml) ± 20 ml vagy a leolvasott érték 3%-a (amelyik nagyobb) 
A dinamikus nyomás mérésére ± 0,15 cmH2O (0,15 hPa) 
Idő mérése során ± 10 ms 
 
 

Nyomás pontossága – CPAP 

Maximális statikus nyomás változása 10 H2Ocm (10 hPa) értéken az ISO 80601-2-70:2015 szabvány szerint 
 

Standard levegőcső SlimLine levegőcső 
Párásítás nélkül ± 0,5  H2Ocm (± 0,5 hPa) ± 0,5  H2Ocm (± 0,5 hPa) 
Párásítással ± 0,5  H2Ocm (± 0,5 hPa) ± 0,5  H2Ocm (± 0,5 hPa) 

Maximális dinamikus nyomás változása az ISO 80601-2-70:2015 szabvány szerint 

Készülék párásítás és Standard levegőcső nélkül / Készülék párásítással és Standard levegőcsővel 
Nyomás [[1]H2Ocm (hPa)] 10 légzés/perc 15 légzés/perc 20 légzés/perc 
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 
Készülék párásítás és SlimLine levegőcső nélkül / Készülék párásítással és SlimLine levegőcsővel 
Nyomás [[1]H2Ocm (hPa)] 10 légzés/perc 15 légzés/perc 20 légzés/perc 
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 
 
 

Nyomás pontossága – kétszintű 
Maximális dinamikus nyomás változása az ISO 80601-2-70:2015 szabvány szerint 
Készülék párásítás és Standard levegőcső nélkül / Készülék párásítással és Standard levegőcsővel 
Légzés- 
szám 

Belégzési nyomás ( cmH2O [hPa]) (középérték, szórás) 
6 10 16 21 25 

10 légzés/perc -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 légzés/perc 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 légzés/perc 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 

Légzés- 
szám 

Kilégzési nyomás ( cmH2O [hPa]) (középérték, szórás) 
2 6 12 17 21 

10 légzés/perc -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 légzés/perc -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 légzés/perc -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 



56 
 

 
Készülék párásítás  és SlimLine levegőcső nélkül / Készülék párásítással és SlimLine levegőcsővel 
Légzés- 
szám 

Belégzési nyomás ( cmH2O [hPa]) (középérték, szórás) 
6 10 16 21 25 

10 légzés/perc -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 légzés/perc -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 légzés/perc -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 

Légzés- 
szám 

Kilégzési nyomás ( cmH2O [hPa]) (középérték, szórás) 
2 6 12 17 21 

10 légzés/perc -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 légzés/perc -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 légzés/perc 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 

Megjegyzés: A fenti táblázat a belégzési fázis időtartamának 60,1 és 88,8%-a közti, illetve a kilégzési fázis 66,1 és 93,4%-a közti részét lefedő 
adatokon alapul. Ezek az adat-időintervallumok közvetlenül a kezdeti túllövő/alullövő tranziens szakasz után kezdődnek, és annál a pontnál 
fejeződnek be, ahol az áramlás a kezdőponttal azonos abszolút értékűre csökken a légzési fázis vége felé (ennek felelnek meg az imént 
megadott százalékérték-tartományok). 
 

Áramlás (maximum) beállított nyomásértékeken 

A megadott levegőcső végénél a következők mérhetők az ISO 80601-2-70:2015 szabvány szerint: 
Nyomás 
cmH2O (hPa) 

Lumis és Standard 
l/perc 

Lumis, párásítás és 
Standard 
l/perc 

Lumis és SlimLine 
l/perc 

Lumis, párásítás és 
ClimateLineAir 
l/perc 

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 
 
 

Légáramlási ellenállás 
A táblázat bemutatja a levegőt vezető csövek légáramlási ellenállását: 
Levegőt vezető 
csövek 

Az alábbi 
légáramlásnál 
(l/perc),  
20 H2Ocm 
nyomás mellett 

Légáramlási ellenállás (H2Ocm/l/perc) 
Levegőt vezető 
csövek 
antibakteriális 
szűrővel (PALL 
BB50T) 

Levegőt vezető 
csövek 
antibakteriális 
szűrővel 
(4222/701, 
4222/702) 

Levegőt vezető 
csövek 
csőkönyökelemekkel 

Csak 
levegőcsövek 

Normál méret 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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Megfelelőség 
A táblázat bemutatja a levegőt vezető csövek megfelelőségét: 
Levegőt vezető 
csövek 

Megfelelőség (H2Ocm/l/perc) 60 H2Ocm nyomás mellett 
Levegőt vezető 
csövek 
antibakteriális 
szűrővel (PALL 
BB50T) 

Levegőt vezető 
csövek 
antibakteriális 
szűrővel (4222/701, 
4222/702) 

Levegőt vezető 
csövek 
csőkönyökelemekkel 

Csak levegőcsövek 

Normál méret 1,193 1,111 1,074 1,056 
SlimLine 0,550 0,487 0,467 0,454 
ClimateLineAir - - - 0,482 
ClimateLineAir Oxy - - - 0,729 

Útmutató és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses kibocsátás és 
zavartűrés 
Az elektromos gyógyászati berendezések az elektromágneses összeférhetőség tekintetében speciális 
óvintézkedéseket igényelnek, és az ebben a dokumentumban megadott, elektromágneses 
összeférhetőségre vonatkozó információknak megfelelően kell azokat telepíteni és üzembe helyezni. 
 

A(z) Lumis eszközt úgy tervezték, hogy megfeleljen az elektromágneses összeférhetőség (EMC) 
szabványainak. Ha azonban felmerül annak gyanúja, hogy a készülék teljesítményét (pl. a nyomást 
vagy az áramlást) valamilyen más berendezés befolyásolja, helyezze át az eszközt a zavar lehetséges 
forrásától távolabbra. 
 

Útmutató és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses kibocsátás 

Ezt a készüléket az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra 
tervezték. A készülék megvásárlójának vagy használójának kell gondoskodnia arról, hogy a készüléket 
ilyen környezetben használják. 

Kibocsátási vizsgálat Terápia 
betartása 

Elektromágneses környezet – útmutató 

CISPR 11 szerinti rádiófrekvencia-kibocsátás 1. csoport A készülék rádiófrekvenciás energiát kizárólag saját, 
belső működéséhez használ. Ezért a rádiófrekvenciás 
kibocsátása igen alacsony, és valószínűtlen, hogy az 
bármilyen interferenciát okozna a közelében lévő 
elektromos berendezésekkel. 

CISPR 11 szerinti rádiófrekvencia-kibocsátás „B” osztály A készülék minden létesítményben használható, 
beleértve a lakókörnyezetet, valamint a lakossági 
célokat szolgáló épületeket ellátó, alacsony 
feszültségű, nyilvános hálózatra közvetlenül csatlakozó 
környezeteket is. 

Harmonikus kibocsátások  
IEC 61000-3-2 

„A” osztály  

Feszültségingadozások/feszültségrezgések 
IEC 61000-3-3 

Megfelel  
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Útmutató és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses zavartűrés 

Ezt a készüléket az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra 
tervezték. A készülék megvásárlójának vagy használójának kell gondoskodnia arról, hogy a készüléket 
ilyen környezetben használják. 

Zavartűrési 
vizsgálat 

IEC60601-1-2-es 
vizsgálati szint 

Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet – útmutató 

Elektrosztatikus 
kisülés 
IEC 61000-4-2 

±6 kV érintéskor 
±8 kV levegőn 
keresztül 

±8 kV érintéskor 
±15 kV levegőn 
keresztül 

A padlóburkolatnak fának, betonnak vagy 
kerámialapnak kell lennie. Ha a padlóburkolat 
műanyag, akkor a relatív páratartalomnak legalább 
30%-nak kell lennie. 

Gyors elektromos 
tranziens/lökés 
IEC 61000-4-4 

±2 kV hálózati kábel 
esetében 
±1 kV 
bemeneti/kimeneti 
vezetékek esetében 

±2 kV 
 
±1 kV 
bemeneti/kimeneti 
vezetékek esetében 

A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi 
környezetre jellemző minőségű legyen. 

Túlfeszültség  
IEC 61000-4-5 

±1 kV differenciál 
módusú 
±2 kV közös módusú 

±1 kV differenciál 
módusú 
±2 kV közös módusú 

A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi 
környezetre jellemző minőségű legyen. 

Feszültségesések, 
rövid kimaradások 
és 
feszültségváltozások 
a bemeneti hálózati 
feszültségben 
IEC 61000-4-11 

<5%<5% Ut (>Ut 
(95% esés az Ut 
értékben) 0,5 ciklus 
időtartamára 
40% Ut (60% esés 
az Ut értékben) 
5 ciklus időtartamára 
70% Ut (30% esés 
az Ut értékben) 
25 ciklus 
időtartamára 
<5%<5% Ut (>Ut 
(95% esés az Ut 
értékben) 
5 másodpercig 

100 V 
 
240 V 

A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi 
környezetre jellemző minőségű legyen. 
Ha a készülék használója a hálózati feszültség 
kimaradása esetén is igényli a készülék folyamatos 
működését, akkor szünetmentes tápegység használata 
javasolt. 

Hálózati frekvenciás 
(50/60 Hz) 
mágneses mező 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m A hálózati frekvenciás mágneses mező erőssége a 
kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző 
szintnek feleljen meg. 

Vezetett 
rádiófrekvencia (RF) 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz – 80 MHz 

3 Vrms 
150 kHz – 80 MHz 

Hordozható és mobil rádiófrekvenciás készülékeket 
nem szabad a készülék bármelyik részéhez (beleértve a 
kábeleket is) az adó frekvenciájára alkalmazható 
egyenlettel számított, javasolt izolációs távolságnál 
közelebb használni. 
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Zavartűrési 
vizsgálat 

IEC60601-1-2-es 
vizsgálati szint 

Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet – útmutató 

Sugárzott 
rádiófrekvencia (RF) 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz – 2,5 GHz 

10 V/m 
80 MHz – 2,5 GHz 

Javasolt izolációs távolság 
d = 0,35 √P 
d = 0,35 √P 80 MHz – 800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz – 2,5 GHz 
ahol „P” az adónak a gyártó által megadott, névleges 
maximális kimeneti teljesítménye wattban (W), és „d” 
a javasolt izolációs távolság méterben (m). A helyhez 
kötött rádiófrekvenciás adók elektromágneses 
helyszínfelmérésea során megállapított 
elektromágneses térerősségének minden 
frekvenciatartományban kisebbnek kell lennie a 
határértéknél. b A következő szimbólummal ellátott 
berendezések közelében interferencia léphet fel:  

a A helyhez kötött adók (például (mobil/vezeték nélküli) rádiótelefonok bázisállomásai, hordozható rádiók, amatőr rádióadók, 
AM és FM rádió-műsorszórás és televízió-műsorszórás) elektromágneses térerejét nem lehet elméleti úton pontosan 
előrejelezni. A helyhez kötött rádiófrekvenciás adók által létrehozott elektromágneses környezet becsléséhez célszerű 
elektromágneses helyszínfelmérést végezni. Ha a készülék használati helyén mért térerősség túllépi a vonatkozó fenti RF 
megfelelőségi határértéket, akkor ellenőrizni kell, hogy a készülék képes-e a normális működésre. Ha rendellenes működést 
észlel, akkor további intézkedésekre lehet szükség, például a készüléket más irányba kell állítani vagy át kell helyezni. 
b A 150 kHz – 80 MHz frekvenciatartományban a térerősségnek 3 V/m-nél kisebbnek kell lennie. 
Megjegyzések: 

• Az Ut a hálózati váltóáramú feszültség értéke a mérőszint alkalmazása előtt. 

• 80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartomány érvényes. 

• Ezek az irányelvek nem minden esetben használhatók. Az elektromágneses hullámok terjedését 
befolyásolja az építmények, tárgyak és emberek elnyelő és visszaverő hatása. 

 

A készülék, valamint a hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések 
közötti ajánlott izolációs távolság 

A készülék használata olyan környezetben ajánlott, ahol a rádiófrekvenciás zavarsugárzás szabályozott. 
A készülék vásárlója vagy használója úgy előzheti meg az elektromágneses interferenciát, hogy 
betartja a készülék, valamint a hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések 
(adók) közötti alábbi (a kommunikációs berendezések maximális kimeneti teljesítményének megfelelő) 
minimális távolságot. 

Az adó névleges 
maximális kimeneti 
teljesítménye (W) 

Izolációs távolság az adó frekvenciájának függvényében (m) 
150 kHz – 80 MHz 
d = 0,35 √P 

80 MHz – 800 MHz 
d = 0,35 √P 

800 MHz – 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 
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Az olyan adók esetében, amelyek névleges maximális kimeneti teljesítménye nincs felsorolva 
fentebb, a „d” javasolt izolációs távolságot az adó frekvenciájára vonatkozó egyenlettel lehet 
méterben (m) kiszámítani, ahol „P” az adónak a gyártó által megadott névleges maximális kimeneti 
teljesítménye wattban (W). 
Megjegyzések: 

• 80 MHz-en és 800 MHz-en a nagyobb frekvenciatartományhoz tartozó izolációs távolság érvényes. 

• Ezek az irányelvek nem minden esetben használhatók. Az elektromágneses hullámok terjedését 
befolyásolja az építmények, tárgyak és emberek elnyelő és visszaverő hatása. 

 

Szimbólumok 

A következő szimbólumok szerepelhetnek a terméken vagy annak csomagolásán. 
 

 Használat előtt olvassa el az utasításokat.  „Vigyázat” vagy „Figyelem” szintű figyelmeztetést 

jelez.  Használat előtt kövesse az utasításokat.  Gyártó.  Európai hivatalos képviselő. 

 Gyártási tétel kódja.  Katalógusszám.  Sorozatszám.  Készülék száma.  Be / Ki. 

 Készülék tömege.  A készülék védve van az ujjak vagy a hasonló méretű tárgyak bejutása, 

valamint a megadott orientációhoz képest legfeljebb 15 fokban megbillentett helyzetben a csöpögő 

víz ellen.  Egyenáram.  BF típusú alkalmazott alkatrész.  II. osztályú berendezés. 

 Páratartalomra vonatkozó korlátozás.  Hőmérsékletre vonatkozó korlátozás.  Nem ionizáló 

sugárzás.  Kínai szennyezésszabályozási logó 1.  Kínai szennyezésszabályozási logó 2. 

 Kizárólag orvosi rendelvényre kapható (Az Egyesült Államokban a szövetségi törvények 

értelmében ezek a készülékek csak orvos által vagy orvosi rendelvényre értékesíthetők). 

 Maximális vízszint.  Kizárólag desztillált vizet használjon.  Üzemi tengerszint 

feletti magasság.  Légköri nyomásra vonatkozó korlátozás.  Megfelel az RTCA DO-160 21. 

szakasz, M kategória előírásainak.  Nem MRI-biztonságos (MRI készülék közelében használni 

tilos!).  Gyártás dátuma.  Riasztás tiltása (a Low SpO2 (Alacsony SpO2) riasztás nem érhető el). 

 Beszállító.  Orvostechnikai eszköz. 
 

A szimbólumok jegyzékét lásd: ResMed.com/symbols. 

 Környezeti információk 

Ezeket a készülékeket az ömlesztett háztartási hulladéktól elkülönítetten kell kidobni. A készülék 
leselejtezéséhez használja a régiójában rendelkezésre álló megfelelő gyűjtő és újrahasznosító 
rendszereket. Ezeknek a gyűjtő és újrahasznosító rendszereknek a működése azt a célt szolgálja, hogy 
csökkenjen a természetes erőforrásokra nehezedő nyomás, és megelőzhetővé váljon a veszélyes 
anyagok okozta környezetkárosodás. 

Ha a leselejtezési rendszerekkel kapcsolatos információra van szüksége, akkor forduljon a helyi 
hulladékkezelő szervekhez. Az áthúzott szemétgyűjtő jelzés a leselejtezési rendszerek használatára 
hívja fel a figyelmét. Ha a ResMed készülékek összegyűjtésével és hulladékként való kezelésével 
kapcsolatos információkra kíváncsi, forduljon a ResMed irodához, a helyi forgalmazóhoz vagy 
látogasson el a www.resmed.com/environment honlapra. 
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Szervizelés 
A(z) Lumis készüléket úgy tervezték, hogy a ResMed utasításainak megfelelő működtetés esetén 
működése biztonságos és megbízható legyen. A ResMed azt ajánlja, hogy a(z) Lumis készülék 
működése során elhasználódásra vagy hibás működésre utaló bármilyen jel esetén a készüléket 
hivatalos ResMed szervizközpontban vizsgáltassa meg és szervizeltesse. Egyébként sem a 
szervizelés, sem az ellenőrzés nem válik szükségessé a termékek tervezett öt éves élettartama alatt. 
 

Korlátozott szavatosság 
A ResMed Pty Ltd (a továbbiakban „ResMed”) garantálja, hogy az Ön ResMed termékében nem 
fordul elő anyaghiba vagy gyártási hiányosság a vásárlás napjától számítva az alábbiakban megjelölt 
ideig. 

Termék Jótállási időszak 

• Maszkrendszerek (benne: a maszk váza, párnázás, fejpánt és csővezeték) – az 
egyszer használatos eszközök kivételével 

• Tartozékok – az egyszer használatos eszközök kivételével 

• Hajlékony típusú, ujjra helyezhető pulzusérzékelők 

• Párásító víztartályai 

90 nap 

• A ResMed belső és külső akkumulátorrendszereiben használatos akkumulátorok 6 hónap 

• Csipeszes, ujjra helyezhető pulzusérzékelők 

• A CPAP és a két nyomásszintű készülék adatmoduljai 

• Oximéterek, a CPAP és a két nyomásszintű készülék oximéter adapterei 

• Párásítók és a párásítók tisztítható víztartályai 

• Titrálási kontrollkészülékek 

1 év 

• CPAP, két nyomásszintű és lélegeztető készülékek (beleértve a külső tápegységeket) 

• Akkumulátortartozékok 

• Hordozható diagnosztikai/szűrővizsgálati készülékek 

2 év 

 

Ez a garancia kizárólag az első vásárlóra vonatkozik. Nem átruházható. 

Ha a termék normál használata során meghibásodik, a ResMed vállalja a hibás termék vagy bármely 
alkatrészének javítását vagy cseréjét (a ResMed döntése alapján).  

A Korlátozott garancia nem vonatkozik a következőkre: a) bármilyen sérülés, amely a termék nem 
megfelelő használata, megrongálása, módosítása vagy megváltoztatása miatt történik; b) olyan javítás, 
amelyet a ResMed által erre kifejezetten nem feljogosított szerviztársaság végzett; c) cigaretta, pipa, 
szivar vagy egyéb füst miatti rongálódás vagy szennyeződés; és d) az elektronikus készülékbe vagy 
annak felületére kerülő víz miatti károsodás. 

A garancia érvényét veszti az eredeti vásárlás helyének régióján kívül eladott vagy újraértékesített 
termékek esetében. 

A meghibásodott termékre vonatkozó garanciális igények érvényesítése az első vevő által a vásárlás 
helyén történhet. 

Ez a garancia helyébe lép minden más kifejezett vagy beleértett garanciának, ideértve az 
eladhatóságra és az egy adott célra való alkalmasságot is. Bizonyos régiók és államok nem 
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engedélyezik a törvényi szavatosság időtartamára vonatkozó korlátozásokat, így ezeken a helyeken a 
fenti korlátozások nem érvényesek. 

A ResMed nem vállal felelősséget semmilyen járulékos vagy következményes kárért, amely a 
követelés szerint valamilyen ResMed termék eladásából, telepítéséből vagy használatából ered. 
Bizonyos régiók és államok nem engedélyezik a járulékos vagy következményes károk kizárását vagy 
az azokra vonatkozó korlátozásokat, így előfordulhat, hogy ezeken a helyeken a fenti korlátozások nem 
vonatkoznak önre.  

Ez a garancia meghatározott törvényi jogokat biztosít a vásárló számára, ezenfelül lehetnek még 
egyéb jogai is, amelyek régiónként különböznek. A garanciális jogokra vonatkozó további 
információkat a helyi ResMed kereskedőtől vagy ResMed irodától kaphat. 

 



ResMed.com

ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive 
Bella Vista NSW 2153 Ausztrália

A világ többi részén található ResMed irodák a ResMed.com weboldalon találhatók. Air10, az Lumis, a ClimateLine, a SlimLine, a HumidAir, a 
SmartStart, a ResScan, az AirView és VPAP a ResMed cégcsalád védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei. A szabadalmi és egyéb szerzői jogvédelmi 
információt lásd: ResMed.com/ip. Az Actichlor az Ecolab US Inc. védjegye. Az Alconox az Alconox Inc. védjegye. A Cavicide a Metrex Research, LLC. 
bejegyzett védjegye. A CIDEX az Advanced Sterilization Products, Division of Ethicon US, LLC. bejegyzett védjegye. A Mikrozid és a Terralin a Schülke 
& Mayr GmbH védjegyei. A Neodisher MediZym a Chemische Fabrik Dr Weigert GmbH & Co. KG védjegye. A Sterrad a Johnson & Johnson védjegye. 
Az SD jel az SD-3C, LLC védjegye. A Teepol a Shell Chemical Co. védjegye.  © 2019 ResMed Pty Ltd.  288210/3 2019-10
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