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Tervetuloa 
Lumis™ VPAP ST-A on kaksoispainehoitolaite 
 

 VAROITUS 
• Lue tämä koko opas ennen kuin alat käyttää laitetta. 
• Käytä laitetta tässä oppaassa tarkoitettuun käyttöön. 
• Sinua hoitavan lääkärin neuvoja on noudatettava ensisijaisesti ja tämän oppaan neuvoja 

niiden jälkeen. 
 
 

Käyttöaiheet 

Lumis 150 VPAP ST-A 

Lumis 150 VPAP ST-A -laite on tarkoitettu noninvasiiviseen ventilaatioon potilaille, jotka painavat 
yli 13 kg, tai iVAPS-toimintamuodossa yli 30 kg painaville potilaille, joilla on hengityksen vajaatoiminta 
tai obstruktiivinen uniapnea (OSA). Laite on tarkoitettu koti- ja sairaalakäyttöön. 

Lumis 100 VPAP ST-A 

Lumis 100 VPAP ST-A -laite on tarkoitettu noninvasiiviseen ventilaatioon potilaille, jotka painavat yli  
13 kg ja joilla on hengityksen vajaatoiminta tai obstruktiivinen uniapnea (OSA). Laite on tarkoitettu koti- 
ja sairaalakäyttöön. 
 

Kostutin on tarkoitettu vain yhden potilaan käyttöön kotiympäristössä sekä useiden potilaiden 
käyttöön sairaala- tai laitosympäristössä. 
 

Kliiniset hyödyt 
Obstruktiivisen uniapnean hoidossa käytetyn CPAP- ja kaksoipainelaitehoidon kliininen hyöty perustuu 
siihen, että apneat, hypopneat ja uneliaisuus vähenevät ja elämänlaatu paranee. Hengitysvajauksen 
hoidossa käytetyn kaksoispainelaitehoidon kliinisiin hyötyihin voi kuulua seuraavia: 
kokonaiselossaoloennusteen, päiväaikaisten oireiden, veren kaasujen, terveyteen liittyvän 
elämänlaadun ja unen laadun paraneminen sekä sairaalassaolokertojen ja hengenahdistuksen 
väheneminen. 

Kostutuksen kliininen hyöty perustuu siihen, että sitä käyttäen voidaan vähentää hengitysteiden 
ylipainehoitoon liittyviä sivuvaikutuksia. 

Potilaat/sairaudet, joiden hoitoon maski on tarkoitettu 
Obstruktiiviset keuhkosairaudet (esim. keuhkoahtaumatauti), restriktiiviset keuhkosairaudet (esim. 
keuhkoparenkyymisairaudet, rintakehän sairaudet, neuromuskulaariset sairaudet), sentraaliset 
hengityksensäätelysairaudet, obstruktiivinen uniapnea ja obesiteetti-hypoventilaatio-oireyhtymä (OHS). 

Kontraindikaatiot 
Hengitysteiden ylipainehoito ei ehkä sovellu käytettäväksi potilailla, joilla on ennestään jokin 
seuraavista: 

• vakava keuhkorakkulasairaus 

• ilmarinta tai ilmavälikarsina 

• patologisen alhainen verenpaine, erityisesti jos se liittyy suonensisäisen tilavuuden pienenemiseen 

• dehydraatio 

• aivoselkäydinnesteen vuoto, hiljattain suoritettu kallokirurginen toimenpide tai kallovamma. 
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Haittavaikutukset 
Potilaiden on ilmoitettava epätavallisesta rintakivusta, kovasta päänsärystä tai lisääntyneestä 
hengästymisestä hoidosta vastaavalle lääkärille. Ylähengitysteiden tulehdussairauden aikana voi olla 
syytä keskeyttää hoito joksikin aikaa. 
 

Laitteella annettavan hoidon aikana voi esiintyä seuraavia sivuvaikutuksia: 

• nenän, suun tai nielun kuivumista 

• nenäverenvuotoa 

• turvotusta 

• epämiellyttävää tunnetta korvissa tai poskionteloissa 

• silmien ärsytystä 

• ihoärsytystä. 
 
 

Laitteisto lyhyesti 
Lumis-laitteistoon kuuluvat seuraavat välineet: 

• laite 

• HumidAir™-kostutin (jos se on toimitettu) 

• ilmaletku 

• virtalähdeyksikkö 

• kuljetuslaukku 

• SD-kortti (jo paikalleen asennettuna). 
 

Ota yhteys hoidosta vastaavaan saadaksesi tietoja käytettävissä olevista laitteen lisävarusteista, esim. 
seuraavista: 
 

• ilmaletku (lämmitettävä ja ei-lämmitettävä): ClimateLineAir™, ClimateLineAir Oxy, SlimLine™, 
Standard 

• HumidAir-kostutin 

• Sivuseinämä, jota käytetään ilman kostutinta 

• Suodatin: hypoallergeeninen suodatin, tavallinen suodatin 

• Air10™-tasavirta-/tasavirtamuunnin (12 V/24 V) 

• SD-kortinlukija 

• Air10-oksimetrisovitin 

• Air10-USB-sovitin 

• Power Station II. 

• Air10-letkun kulmakappale 
 

Huomautus: Varmista, että kaikki laitteen kanssa käytettävät osat ja lisävarusteet ovat yhteensopivia. 
Katso yhteensopivuustietoja verkko-osoitteesta www.resmed.com. 
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Tietoja laitteestasi 

 
 

1 Ilmantuloaukko 6 HumidAir-kostutin 

2 Ilmansuodattimen kansi 7 Näyttö 

3 Kiinnityspidike  8 Sovittimen suojus 

4 Virrantuloaukko 9 SD-kortin suojus 

5 Sarja- ja laitenumero 10 Hälytyksen LED-merkkivalo 
 
 

Tietoja ohjauspaneelista 

 
Käynnistys-/pysäytyspainike 

Aloita tai lopeta hoito painamalla painiketta. 
Voit siirtyä virransäästötilaan painiketta painamalla ja 
pitämällä sitä alhaalla kolme sekuntia. 

 

Säädin 

Siirry valikossa säädintä kääntämällä ja valitse vaihtoehto 
säädintä painamalla. 
Säädä valittua vaihtoehtoa säädintä kääntämällä ja tallenna 
tekemäsi muutos painamalla. 

 
Koti-painike Palaa Koti-näyttöön painiketta painamalla. 

 

 

Näytössä voivat näkyä eri aikoina eri kuvakkeet, esim. seuraavat: 
 

 
Viiveaika 

 
Langattoman signaalin voimakkuus (vihreä) 

 
Kosteus 

 
Langatonta siirtoa ei ole otettu käyttöön (harmaa) 

 
Kostuttimen lämmitys 

 
Ei langatonta yhteyttä 

 
Kostuttimen jäähdytys 

 
Lentokonetila 

 
Hälytys vaimennettu   
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Hoitotiedot 

CPAP-toimintamuoto 
CPAP-toimintamuodossa annetaan vakiopainetta. 
 

Kaksoispainetoimintamuodot 
Lumis-laite helpottaa spontaania hengitystä jaksottamalla kahden paineen välillä vasteena potilaan 
ilmavirtaukseen tai ennaltamääritettyyn kiinteään aikaan. 

Sisäänhengityksen aikainen positiivinen hengitystiepaine (IPAP eli EPAP-paineen ja painetuen tason 
summa) helpottaa sisäänhengitystä. 

Alempi uloshengityksen aikainen positiivinen hengitystiepaine (EPAP) tekee uloshengityksestä 
miellyttävämmän ja tukee samalla ylähengitysteiden avoimena pitämistä. 

Näiden kahden paineen välinen ero (painetuen (PS) taso) vaikuttaa potilaan parantuneeseen 
ventilaatioon. 

 
 

S (spontaani) -toimintamuoto 

S-toimintamuodossa voit valita kaksi hoitopainetta – toinen sisäänhengitystä varten (IPAP) ja toinen 
uloshengitystä varten (EPAP). Laite havaitsee, kun potilas hengittää sisään ja ulos, ja antaa sopivat 
paineet sen mukaisesti. IPAP- ja EPAP-tasojen välinen ero auttaa kertahengitystilavuuden 
määrittämistä. 
 

ST (spontaani/ajastettu) -toimintamuoto 

ST-toimintamuodossa laite avustaa kaikkia potilaan aloittamia hengenvetoja sekä antaa tarvittaessa 
lisähengenvetoja, mikäli potilaan hengitystaajuus laskee alle asetetun taustataajuuden. 
 

T (ajastettu) toimintamuoto 

T-toimintamuodossa hengitystaajuus on ennalta-asetettu ja sisäänhengitys-/uloshengitysaika on 
ennalta-asetettu potilaan hengitystyöstä riippumatta. 
 

PAC (avustettu paineohjattu) -tila 

PAC-toimintamuodossa sisäänhengitysaika on valmiiksi asetettu. Spontaania / virtaukseen perustuvaa 
jaksotusta ei ole. Potilas voi itse aloittaa sisäänhengityksen, kun hengitystaajuus ylittää esiasetetun 
arvon, tai laite antaa ajastetun hengenvedon taustataajuuden mukaisesti. 
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iVAPS (älykäs tilavuuden varmistava painetuki) -toimintamuoto 

iVAPS on suunniteltu ennalta asetetun alveolaarisen minuuttitavoiteventilaation ylläpitämiseen, joka 
tehdään annettua ventilaatiota seuraamalla, painetukea mukauttamalla ja älykästä taustahengitystä 
automaattisesti antamalla. iVAPS-hoitomuoto on tarkoitettu potilaille, jotka painavat 30 kg tai sitä 
enemmän. 

Nämä toimintamuodot esitetään seuraavassa kaavakuvassa. 
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Lumis-laitteen eri toimintamuotojen tavalliset säädettävät parametrit esitetään alla. 
 

Parametri Toim. 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 

Asetuspaine       

IPAP       

EPAP       

Min PS       

Max PS       

Min EPAP*       

Max EPAP*       

Hengitystaajuus        

Taustataajuus       

Tavoitetaajuus  **     

Tavoite-Va       

Ti       

Ti Max       

Ti Min       

Nousuaika       

Trigger       

Cycle       

Pituus       

 
 

*Käytettävissä vain, kun AutoEPAP on otettu käyttöön. 

**Käytetävissä vain, kun IBR on otettu käyttöön ST-toimintamuodossa. 
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Lisätietoja iVAPS:sta 
Halutaan ehkä varmuutta siitä, että potilaan ventilaatiotarpeisiin vastataan, jos hänen tilansa vaihtelee. 
On useita erilaisia ”kaksoistilan” ohjelmia, joiden tarkoitus on yhdistää tavoitepaineen ja 
tavoitetilavuuden edut. Useimmat näistä tiloista voidaan yleensä luokitella tilavuuden varmistavan 
painetuen (VAPS) toimintamuodoiksi. 

Yleisesti VAPS-laitteissa ventilaatioavustuksen (painetuen) tarkoituksena on mukautua automaattisesti 
muutoksiin potilaan tilassa ajan kuluessa, tyypillisesti tavoitteena olevan kertahengitystilavuuden 
ylläpitämiseksi. 

 

 

iVAPS mahdollistaa painetuen mukavuuden ja synkronoinnin, mutta yhdessä tilavuustavoitteen 
tarjoaman lisävarmuuden kanssa. Seuraavassa luetellaan iVAPS:n edut perinteisiin VAPS-järjestelmiin 
verrattuna: 

• iVAPS on ainutkertainen yhdistelmä servo-ohjattua ventilaattoria varten siinä mielessä, että 
iVAPS:n tavoitteena on säädellä alveolaarista ventilaatiota määrättyyn tavoitteeseen. 

• iVAPS:ssa on älykäs taustataajuus (iBR), joka pyrkii pysymään pois tieltä silloin, kun potilas 
hengittää, mutta yrittää kuitenkin jatkuvan apnean aikana matkia potilaan omaa hengitystaajuutta. 
Tämä myötävaikuttaa iVAPS:n kykyyn ylläpitää ventilaatiotavoitetta ja näin ollen stabiloida veren 
kaasuja jopa potilaan nukkuessa. 

• iVAPS:ssa on ResMedin vuotokompensointialgoritmi (Vsync). Se edistää synkronointia ja 
mukavuutta jopa huomattavan vuodon aikana. 
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Alveolaarinen tavoiteventilaatio 

iVAPS:in kohteena on alveolaarinen ventilaatio. Alveolaarinen ventilaatio valittiin, koska kaasujen vaihto 
tapahtuu alveolitasolla. Kokonaisventilaatio sisältää ventilaation, joka tapahtuu johtavissa 
hengitysteissä, kun taas alveolaarinen ventilaatio edustaa parhaiten sitä ventilaation käyttökelpoista 
osaa, joka saavuttaa alveolit. 

Alveolaarista ventilaatiota ei voida mitata suoraan, joten iVAPS arvioi sitä käyttämällä pituuteen 
perustuvaa anatomisen kuolleen tilan likimääräistä arvoa, kuten alla olevassa kuvaajassa esitetään. 
Anatominen kuollut tila on se hengitysmäärä, joka jää johtaviin hengitysteihin, joka ei saavuta alveoleja 
ja joka ei vaikuta kaasujen vaihtoon. Sen vaikutus on suhteessa hengitystaajuuteen. 
Hengitystaajuuden muuttumisen vaikutus tehokkaaseen ventilaatioon vältetään käyttämällä 
servoventilaation kohteena alveolaarista ventilaatiota kertahengitystilavuuden tai minuuttiventilaation 
sijasta. 
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älykäs taustataajuus (iBR) 
Vain ST- ja iVAPS-toimintamuodot 
 

Kiinteän taustataajuuden määräämisen sijasta älykäs taustataajuus (iBR) siirtyy automaattisesti kahden 
rajan välillä. 

Pitkittyneen apnean aikana iBR mukautuu potilaan ennalta asetettuun tavoitetaajuuteen. Tämä 
potilaan tavoitetaajuus määrittää iBR:n ylärajan. Aseta potilaan tavoitetaajuus samaksi kuin potilaan 
keskimääräinen spontaani hengitystaajuus (toisin kuin perinteinen taustataajuus). 

Spontaanin ventilaation aikana iBR mukautuu pysymään taustalla, kahdessa kolmasosassa potilaan 
tavoitetaajuudesta. Tämä ’taustalla oleva’ taustataajuus on pienempi kuin perinteinen S/T-taajuus, 
joten se antaa potilaalle maksimaalisen mahdollisuuden spontaaniin laukaisuun. 

Kun spontaani laukaisu loppuu (esim. apnean/hypopnean alkaessa), iBR mukautuu taustalla olevasta 
taajuudestaan potilaan tavoitetaajuuteen iVAPS-toimintamuodossa. iBR mukautuu nopeimmin (4–5 
hengenvedon aikana), kun ventilaatio on pienempi kuin tavoiteventilaatio. ST-toimintamuodossa iBR 
mukautuu potilaan tavoitetaajuuteen kiinteästi 5 hengenvedon aikana. 

Yksi spontaanisti laukaistu hengenveto asettaa iBR:n takaisin taustalla olevaan taajuuteensa (kaksi 
kolmasosaa potilaan tavoitetaajuudesta). 
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AutoEPAP 
Vain iVAPS-toimintamuoto 
 

Auto EPAP -toiminnon tarkoituksena on pitää ylähengitystiet avoimina. Auto EPAP säätää 
automaattisesti paineen reaktiona virtauksen rajoittumiseen tai ylähengitysteiden tukkeutumiseen. 
EPAP säädetään Min EPAP- ja Max EPAP -asetusten väliin, ja vaste on ylähengitysteiden tukoksen 
asteen mukainen. 

Painetuki säädetään Auto EPAP -toiminnon päälle. Suurin annettava paine, EPAP ja painetuki yhteensä, 
on rajoitettu laitteen enimmäispaineeseen. Jos Auto EPAP -paineen ja painetuen summa ylittää 
paineen enimmäisrajan, painetuki uhrataan hengitysteiden avoimuuden säilyttämiselle (ts. 
EPAP-tuelle). Painetuki ei kuitenkaan laske asetetun vähimmäispaineen (Min PS) alapuolelle. 

 

 

(a) Virtauksen rajoittuessa EPAP nousee enimmäisnopeudella 0,5 cm H2O (0,5 hPa) hengenvetoa 
kohden. 

(b) Obstruktiivisessa apneassa EPAP nousee noin nopeudella 1 cm H2O (1 hPa) sekunnissa apnean 
päättymiseen asti.  

(c) EPAP alkaa laskea ensimmäisestä hengenvedosta sen jälkeen, kun ylähengitysteiden tukos on 
korjautunut, ja jatkaa laskemistaan hitaasti, kunnes joko toinen ylähengitysteiden virtauksen 
rajoittuminen / tukos tapahtuu tai kunnes Min EPAP saavutetaan. 
 

AutoEPAP-algoritmi ei koske mitään muuta titraatiotavoitetta, kuten keuhkojen rekrytointia 
happeutumisen parantamiseksi tai sisäisen PEEP:n korjausarvoa. Min EPAP tulisi asettaa hoitamaan 
alahengitysteiden sairauksia. 
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Trigger- ja cycle-toiminnot 
Vain S-, ST- ja iVAPS-toimintamuodot 
 

Laitteessa on säädettävä trigger-/cycle-herkkyys, jotta havaitsemisen taso voidaan optimoida 
potilaiden sairauksien mukaan. 

Tavallisissa olosuhteissa laite käyttää trigger-toimintoa (aloittaa IPAP-paineen) ja cycle-toimintoa 
(lopettaa IPAP-paineen ja siirtyy EPAP-paineeseen), kun laite havaitsee muutoksen potilaan 
ilmavirtauksessa. ResMedin automaattinen vuotojen hallinta-algoritmi VSync tehostaa potilaan 
hengityksen havaitsemista. 

 

 

Huomautus: PAC-toimintamuodossa vain Trigger-toiminto on käytettävissä. 
 

TiControl – sisäänhengitysajan ohjaus 
Vain S-, ST- ja iVAPS-toimintamuodot 
 

TiControl™ on ResMedin kaksitasolaitteiden ainutlaatuinen ominaisuus, jolla lääkäri voi asettaa 
vähimmäis- ja enimmäisrajat sille ajalle, jonka laite on IPAP-vaiheessa. Vähimmäis- ja enimmäisajan 
rajat asetetaan potilaan ihanteellisen spontaanin sisäänhengitysajan kummallekin puolelle. Näin 
potilaalle luodaan "mahdollisuuksien ikkuna", jossa voidaan siirtyä spontaanisti EPAP-paineeseen. 

Vähimmäisaikaraja asetetaan Ti Min -parametrin kautta, ja enimmäisaikaraja asetetaan Ti Max 
-parametrin kautta. 

TiControl-ominaisuuden Ti Max- ja Ti Min -parametreilla on suuri merkitys synkronoinnin 
maksimoinnissa, sillä sisäänhengitysaikaa voidaan tarvittaessa rajoittaa tai pidentää tehokkaasti. Tämä 
varmistaa synkronoinnin jopa merkittävän suusta ja/tai maskista tapahtuvan vuodon esiintyessä. 
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Seuraava taulukko opastaa niiden Ti Max- ja Ti Min -arvojen valitsemisessa, jotka parhaiten vastaavat 
potilaan hengitystaajuutta sekä sisään- ja uloshengityksen suhdetta (hengityssairaudesta riippuen). 
 

Potilaan 
hengenveto 

(BPM) 

Ttot = 60/BPM 
(s) 

I:E = 1:2 
(Viite) 

Riittävä sisäänhengitysaika 
I:E = 1:1 

Turvallinen 
uloshengitysaika 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nousuajan säätö 
S-, ST-, T-, PAC- ja iVAPS-toimintamuodot 
 

Nousuaika asettaa ajan, joka laitteelta kestää IPAP-paineen saavuttamiseen. Mitä suurempi nousuajan 
arvo, sitä pitempään kestää paineen nouseminen EPAP-paineesta IPAP-paineeseen. 

Potilaat, joilla on voimakas ventilaatiotarve, saattavat pitää lyhyempää nousuaikaa parempana. Sitä 
vastoin potilaat, jotka ovat hitaita hengittäjiä, saattavat pitää pitempää nousuaikaa parempana. 

Huomautus: Pidennetty nousuaika estää nopean paineistuksen. Siten nousuaikaa ei pidä asettaa 
pidemmäksi kuin Ti Min tai potilaan normaali sisäänhengitysaika. 
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Vuodon hallinta VSync-algoritmin avulla 
Lumis -laite seuraa VSync-algoritmin avulla vuotoa ja kompensoi sitä jatkuvasti ja automaattisesti 
perustasovirtausta säätämällä. Tämä mahdollistaa hoitopaineen luotettavan antamisen, samalla kun 
potilaan ja laitteen välinen synkronointi säilytetään. 
 

Mukavuusominaisuudet 

Viive 
Tarkoituksena on tehdä hoidon alku potilaalle miellyttävämmäksi. Viive on käytettävissä kaikissa 
toimintamuodoissa. 
 

S-, ST-, T-, PAC- ja iVAPS-toimintamuodoissa EPAP nousee asteittain Alku-EPAP-paineesta määrättyyn 
hoitopaineeseen. Painetuki säilytetään koko viiveen ajan samalla tasolla kuin hoitoasetus. 
 

iVAPS-toimintamuodossa painetuki säilytetään vähimmäispainetuessa (Min PS). 
 

CPAP-toimintamuodossa paine nousee matalasta paineesta (alkupaine) potilaalle määrättyyn 
hoitopaineeseen. 
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Viive alas 
S-, ST-, T-, PAC- ja iVAPS-toimintamuodot 
 

Kun hoito lopetetaan, Viive alas -toiminnon avulla potilas voi pienentää asteittain painetukea ja 
EPAP-painetta, jolloin muutos spontaaniin hengitykseen on miellyttävämpää. Viive alas -toiminto 
pienentää nykyistä painetta kiinteän 15 minuutin jakson ajan, kunnes Alku-EPAP on saavutettu. Laite 
pysyy CPAP-toimintamuodossa Alku-EPAP-paineessa, kunnes käynnistys/pysäytys-painiketta 
painetaan hoidon lopettamiseksi. 

Potilas voi päästä Viive alas -asetukseen Essentials Pois -valinnan kautta. 

 
 

Climate Control 
Climate Control on älykäs järjestelmä, joka ohjaa kostutinta ja lämmitettävää ClimateLineAir-ilmaletkua 
niin, että lämpötila ja kosteustasot pysyvät miellyttävinä hoidon ajan.  

Koska järjestelmä on kehitetty estämään nenän ja suun kuivumista, se säilyttää asetetun lämpötilan ja 
suhteellisen kosteuden unen aikana. Climate Control voidaan asettaa joko automaattiseksi tai 
manuaaliseksi (Auto tai Manual), ja toiminto on käytettävissä vain silloin, kun ClimateLineAir ja 
HumidAir-kostutin on yhdistetty laitteeseen. 
 

Climate Controlin Auto-asetus 

Climate Controlin Auto-asetus on suositeltava asetus ja oletusasetus. Climate Controlin Auto-asetus 
on suunniteltu niin, että hoito tehtäisiin mahdollisimman helpoksi eikä lämpötila- tai kosteusasetuksia 
tarvitsisi muuttaa. 

Climate Control säätää kostuttimen tehoa. Näin säilytetään kiinteä, miellyttävä 85 %:n suhteellisen 
kosteuden taso, samalla kun järjestelmä suojataan veden pisarointia (vesipisarat ilmaletkussa ja 
maskissa) vastaan. 
 

Letkun lämpötila 

Climate Controlin Auto-asetuksessa mitään asetuksia ei ole tarpeen muuttaa, mutta jos ilma maskissa 
on potilaalle liian lämmin tai kylmä, letkun lämpötilaa voidaan säätää. Letkun lämpötila voidaan asettaa 
mihin tahansa välillä 16–30 °C tai kääntää lämmitys kokonaan pois päältä. 
 

Lämmitettävän ClimateLineAirilmaletkun maskin puoleisessa päässä sijaitseva lämpötila-anturi 
mahdollistaa sen, että järjestelmä voi ohjata automaattisesti potilaalle annettavan ilman lämpötilaa. 
Tämä varmistaa, että potilaalle annettavan ilman lämpötila ei pienene asetettua vähimmäislämpötilaa 
pienemmäksi. Näin potilaan hengityksen miellyttävyys maksimoidaan. 
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Climate Controlin Manual-asetus 

Climate Controlin Manual-asetus on suunniteltu antamaan lisää joustavuutta ja ohjausta asetuksiin. 
Potilas voi säätää lämpötilan ja kosteuden siihen asetukseen, joka on hänelle miellyttävin. 

Climate Controlin Manual-asetuksessa letkun lämpötila ja kosteustaso voidaan asettaa toisistaan 
riippumatta. Suojausta pisaroinnilta ei kuitenkaan taata. Jos pisarointia ilmenee, yritä ensin suurentaa 
letkun lämpötilaa. Jos ilman lämpötila muuttuu liian lämpimäksi ja pisarointi jatkuu, yritä pienentää 
kosteutta. 
 

Kosteustaso 

Kostutin kostuttaa ilman. Kostuttimen tarkoituksena on tehdä hoidosta miellyttävämpää. Jos potilaan 
nenä tai suu kuivuu, lisää kostutuksen määrää. Jos potilaan maskiin muodostuu kosteutta, vähennä 
kostutuksen määrää. 
 

Voit asettaa kosteustason asetukseen Pois tai välille 1–8, jolloin 1 on pienin kosteusasetus ja 8 on 
suurin kosteusasetus. 
 

Climate Control -järjestelmä antaa kutakin kostutinasetusta kohden kiinteän määrän vesihöyryä tai 
absoluuttista kosteutta (AH) potilaan ylähengitysteihin. 
 

Automaattinen mukautuminen 
Climate Control -algoritmi ohjaa kostutinta ja lämmitettävää ClimateLineAir-ilmaletkua niin, että 
lämpötila ja kosteustasot pysyvät vakioina hoidon ajan. Järjestelmä mukautuu automaattisesti 
seuraaviin muutoksiin: 

• ympäristön huonelämpötila ja kosteustasot 

• painemuutoksista johtuva virtaus 

• maski- tai suuvuodosta johtuva virtaus. 
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Asennus 

  

  

  
 
 

 HUOMIO 
Älä täytä kostutinta liian täyteen, koska vesi voi päästä laitteeseen ja ilmaletkuun. 
 

1. Pidä laite vakaalla tasaisella pinnalla. Tartu laitteen takaosassa olevaan kiinnityspidikkeeseen ja avaa 
vetämällä ylöspäin. Huomautus: Kuvassa kiinnityspidike esitetään avoimessa asennossa. 

2. (a) Kytke virtaliitin laitteen virrantuloaukkoon ja (b) kiinnitä paikalleen kiinnityspidikettä alaspäin 
työntämällä. Yhdistä virtajohdon toinen pää virtalähdeyksikköön ja toinen pää pistorasiaan. 

3. Liitä ilmaletku tiukasti laitteen takaosassa sijaitsevaan ilmantuloaukkoon. 

4. Avaa kostutin ja täytä se vedellä enintään veden enimmäistason merkkiin asti. 
Kostutinta ei saa täyttää kuumalla vedellä. 

5. Sulje kostutin ja aseta se paikalleen laitteen sivulle. 

6. Liitä ilmaletkun vapaa pää ja koottu maski tiukasti toisiinsa. 
Katso tarkemmat tiedot maskin käyttöoppaasta. 

Suositellut maskit löydät verkkosivulta www.resmed.com. 
 

Huomautus: Varmista, että laite asetetaan siten, että hälytysten LED-merkkivalo näkyy selvästi. 
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Toiminnallisen testin suorittaminen 
Suorita toiminnallinen testi kaikissa seuraavissa tilanteissa: 

• ennen laitteen käytön aloittamista 

• kun laite annetaan seuraavan potilaan käyttöön 

• pitkäaikaispotilailla ajoittain sairaalan käytännön mukaisesti 

Mikäli ilmenee ongelmia, katso tämän käyttöohjeen vianmäärityskohtaa. Katso vianmääritystietoja 
myös muista mukana tulleista käyttöohjeista. 

1. Kun laitteessa ei ole virta päällä: 

• Tarkasta laitteen ja lisävarusteiden kunto. 

Tarkasta laite ja kaikki mukana tulleet lisävarusteet. Jos niissä on minkäänlaisia näkyviä vikoja, 
laitteistoa ei saa käyttää. 

• Tarkasta ilmaletkujen kokoonpano. 

Tarkasta, ettei ilmaletkustossa ole ilmavuotoja. Liitä ilmaletkusto ilmantuloaukkoon ja 
lisävarusteisiin, jos sellaisia on käytössä. 

2. Laita laite päälle ja tarkista hälytykset. 

Katso hälytysten testausta koskevat ohjeet tämän käyttöohjeen Hälytysten testaus kohdasta. 

3. Tarkasta HumidAir-kostutin (jos käytössä). 

Valvonta-näytön alareunassa näkyy  -symboli, jos kostutin on käytössä. 

4. Tarkasta pulssioksimetri (jos käytössä). 

Liitä lisävarusteet oksimetrisovittimen käyttöohjeessa olevien liittämisohjeiden mukaisesti. Siirry 
Valvonta-valikosta Valvonta-näytölle. Tarkista, että SpO2:n ja sykkeen arvot näkyvät. 

5. Tarkasta happiliitäntä (jos käytössä). 

Liitä lisävarusteet kunkin lisävarusteen käyttöohjeessa olevien liittämisohjeiden mukaisesti. 
Varmista, että happea virtaa hapen lähteestä ja ettei happiliitännöissä tai -letkuissa ole taitoksia tai 
tukoksia. 

6. Tarkista hoito. 

Kun olet suorittanut edellä selostetut vaiheet, siirry kliiniseen valikkoon ja syötä sinne potilaan 
hoitomääräyksen mukaiset asetukset (katso tämän käyttöohjeen Hoidon aloittaminen -osio). Kun 
olet valmis, aloita hoito painamalla laitteen käynnistys/pysäytys-painiketta. Varmista paineistetun 
ilman virtaus sulkemalla ilmaletkun pää hetkeksi kädelläsi. Katso laitteen näytöllä näkyvää 
painepalkkia ja varmista, että paine nousee ja laskee vastaavasti. Varmista myös, että valittu 
hoitomuoto näkyy oikein Valvonta-näytöllä. 
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Lisähapen käyttö 
Laite on suunniteltu sopivaksi lisähapen antamiseen enintään määrässä 4 l/min 
iVAPS-toimintamuodossa tai enintään 15 l/min kaikissa muissa toimintamuodoissa. 
 

Lisähapen virtauksen vakionopeudessa sisäänhengitetty happipitoisuus vaihtelee paineasetuksien, 
potilaan hengitysmallin, maskivalinnan ja vuotomäärän mukaisesti. 
 

Voit liittää lisähapen laitteeseen yhdistämällä joko ClimateLineAir Oxy:n tai happiliitinportin. Saat 
lisätietoja lisähappea käyttävän laitteen käyttöönotosta kyseisen lisävarusteen kanssa toimitetusta 
käyttöoppaasta. 
 

Huomautukset: 
 

• Hapen lisääminen voi vaikuttaa annettuun paineeseen sekä esitettyjen ja raportoitujen arvojen 
(esim. vuoto, minuuttiventilaatio ja AHI) tarkkuuteen. 

 

• Tutustu lisähapen käyttöön liittyviin erityisvaroituksiin ja perehdytä myös potilaasi niihin ennen 
hapen lisäämistä. Varoitukset löytyvät tämän oppaan lopusta. 

 

Antibakteeriset suodattimet 
Antibakteeriset suodattimet lisäävät ilmaletkuston vastusta ja voivat vaikuttaa esitetyn ja annetun 
paineen tarkkuuteen, erityisesti suurissa virtauksissa.  

ResMed suosittelee sellaisen antibakteerisen suodattimen käyttämistä, jossa on pieni impedanssi 
[esim. 2 cm H2O (2 hPa) nopeudessa 60 l/min], kuten PALL (BB50T), GVS-suodatin ilman luer-porttia 
(4222/702) tai GVS-suodatin, jossa on sivuportti 24966 (4222/701). Jos käytetään GVS-suodatinta, 
jossa on sivuportti, tarvitaan happiliittimen portti. 
 

Huomautus: Kun käytetään SlimLine-ilmaletkua yli 20 cm H2O:ssa (20 hPa:ssa), laitteen optimaalista 
suorituskykyä ei ehkä saavuteta, jos laitetta käytetään antibakteerisen suodattimen kanssa. Laitteen 
suorituskyky täytyy tarkistaa, ennen kuin SlimLine-ilmaletkua määrätään käytettäväksi antibakteerisen 
suodattimen kanssa. 
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Kliiniseen valikkoon siirtyminen ja siitä poistuminen 
Kliinisestä valikosta voit päästä potilaan hoidon ja laitekokoonpanon parametreihin sekä näiden 
tarkasteluun ja asettamiseen. 
 

Kliiniseen valikkoon siirtyminen: 

 
 

• Paina säädintä ja Koti-painiketta ja pidä alhaalla kolmen sekunnin ajan. 
Näytössä näkyy Koti-näyttö, jonka oikeassa yläosassa näkyy avatun lukon kuvake . 

 

Kliinisestä valikosta poistuminen: 
• Paina säädintä ja Koti-painiketta ja pidä alhaalla kolmen sekunnin ajan. 

• Valitse Koti-näytöstä vaihtoehto Pois kliin. valikosta. 

Laite poistuu Kliinisestä valikosta automaattisesti 20 minuutin joutilaisuuden jälkeen. 
 

Kliinisten asetusten säätäminen 

   
 
 

1. Siirry Kliiniseen valikkoon, korosta Asetukset ja paina säädintä. 
Asetukset-valikko tulee näkyviin.  

2. Korosta säädettäväksi haluttu asetus säädintä kääntämällä. Paina sitten säädintä. 

3. Säädä asetus säädintä kääntämällä ja tallenna muutos säädintä painamalla. 
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Asetuksia voidaan muuttaa eri tavoilla näyttötyypin mukaisesti: 
 

   

Muokkaa asetusta suoraan 
valikosta säädintä 
kääntämällä. 

Muuta asetus säädintä 
kääntämällä. 

Valitse vaihtoehtojen 
luettelosta. 

 
 

Päivämäärän ja ajan asettaminen 

Ennen kuin asetat uuden potilaan ja aloitat hoidon ensimmäistä kertaa, varmista oikean paikallisen 
päivämäärän ja ajan asettaminen laitteeseen. Jos asetat päivämäärän ja ajan hoidon aloittamisen 
jälkeen, voit menettää potilastietoja. 
 

   
 

 

1. Valitse Asetukset-valikosta Pvm ja muuta asetus oikeaan päiväykseen. 

2. Valitse Kello ja muuta se oikeaan paikallisaikaan. 

3. Tarkista, että oikea paikallisaika ja päivämäärä on asetettu. 
 

Lumis -laitteen asetukset täytyy määrittää kullekin yksittäiselle potilaalle. Asetuksia täytyy arvioida 
uudelleen säännöllisesti, jotta optimaalinen hoito varmistetaan. 
 

QuickNav 
QuickNav on ominaisuus, jonka avulla mahdollistetaan nopea siirtyminen Valvonta-näyttöjen ja 
Asetukset-valikon välillä. Potilaan asetuksiin voidaan tehdä muutoksia, samalla kun potilas saa hoitoa. 
 

QuickNav-ominaisuuden käyttö: 
• Paina kliinisestä valikosta Koti-painiketta kaksi kertaa, jotta voit vaihdella edestakaisin 

Valvonta-näyttöjen ja Asetukset-valikon välillä. 
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Asetukset-valikko 
Voit asettaa kaikki potilaan hoitoon ja laitekokoonpanoon liittyvät parametrit Asetukset-valikosta. 
 

Huomautus: Kaikkia parametreja ei ole käytettävissä kaikissa maissa. Oletus- ja raja-arvot saattavat 
vaihdella toimintamuotojen ja maiden mukaan. 
 

Asetukset-valikossa olevien parametrien asteikko ilmaistaan arvoina cm H2O, jossa 1 cm H2O vastaa 
arvoa 0,98 hPa. Yksiköt voidaan muuttaa kohdasta Määritykset. 
 

Hoito 

Parametri Kuvaus Toim. Alue 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

Toim. Asettaa laitteessa 
käytettävissä olevan 
hoidon toimintamuodon. 

       

Asetuspaine Asettaa kiinteän 
hoitopaineen.       4–20 cm H2O (4–20 hPa),   

0,2 cm H2O:n (0,2 hPa:n) välein 

IPAP Asettaa potilaalle 
annettavan paineen, kun 
laite laukaistaan 
sisäänhengitykseen. 

      4–30 cm H2O (4–30 hPa), 
0,2 cm H2O:n (0,2 hPa:n) välein 

EPAP Asettaa potilaalle 
annettavan paineen, kun 
laite siirtyy 
uloshengitykseen. 

      2–[IPAP] cm H2O (2–[IPAP] hPa), 
0,2 cm H2O :n (0,2 hPa:n) välein 

Min PS Asettaa laitteen antaman 
vähimmäispainetuen       0–20 cm H2O (0–20 hPa), 

0,2 cm H2O:n (0,2 hPa:n) välein 

Max PS Asettaa maksimaalisen 
painetuen 
iVAPS-toimintamuodossa. 

      0–28 cm H2O (0–28 hPa), 
0,2 cm H2O:n (0,2 hPa:n) välein 

8–28 cm H2O (8–28 hPa), kun 
AutoEPAP on otettu käyttöön. 

Min EPAP Asettaa laitteen antaman 
vähimmäis-EPAP:n arvon 
(uloshengityksen 
vähimmäispaine). 

Käytettävissä, kun 
AutoEPAP on otettu 
käyttöön. 

      2–25 cm H2O (2–25 hPa), 
0,2 cm H2O:n (0,2 hPa:n) välein 

Max EPAP Asettaa laitteen antaman 
enimmäis-EPAP:n arvon.  
Riippuu Min EPAP 
-paineesta. 

Käytettävissä, kun 
AutoEPAP on otettu 
käyttöön. 

      2–25 cm H2O (2–25 hPa), 
0,2 cm H2O:n (0,2 hPa:n) välein 



22 

 

Parametri Kuvaus Toim. Alue 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

AutoEPAP AutoEPAP käyttöön / pois 
käytöstä.       Pois/Päällä 

iBR Ota älykäs taustataajuus 
(iBR) -toiminto käyttöön / 
poista se käytöstä 

      Pois/Päällä (ST-toimintamuoto) 
Aina 
käytössä (iVAPS-toimintamuoto) 

Hengitystaajuus  Asettaa hengenvetojen 
määrän minuutissa (bpm). 

      5–50 BPM 

Taustataajuus Asettaa kiinteän 
taustataajuuden. 

      5–50 BPM 

Tavoitetaajuus Asettaa taajuussyötön 
älykästä taustataajuutta 
(iBR) varten. Tämä tulee 
asettaa potilaan 
todelliseen 
hengitystaajuuteen. 

      8–50 BPM (ST mode) 
8–30 BPM (iVAPS-tila) 

Tavoite-Va Määrittelee 
iVAPS-algoritmin 
tarvitseman painetuen 
määrän. 

      1–30 l/min, 0,1 l/min-yksikön 
välein 

Ti Asettaa ajastetun 
hengenvedon 
sisäänhengityksen 
keston. 

      0,3–4,0 s, 0,1 s:n välein 

Riippuu hengitystaajuudesta. 

Ti Max Asettaa sen ajan 
enimmäisrajan, jonka 
laite on IPAP-vaiheessa. 

      0,3–4,0 s, 0,1 s:n välein 

Riippuu taustataajuudesta. 

Ti Min Asettaa sen ajan 
vähimmäisrajan, jonka 
laite on IPAP-vaiheessa. 

      0,1–[Ti Max] s, 0,1 sekunnin 
välein 

Riippuu Ti Max -arvosta. 

Nousuaika Asettaa ajan, jonka 
paineen nousu 
EPAP-paineesta 
IPAP-paineeseen kestää. 

Nousuajan vaihteluväli 
voidaan ymmärtää 
suunnilleen 
millisekunteina (esim. 
arvo 200 vastaa 
suunnilleen 200 ms:ia). 

      Min / 150–900 ms, 50 ms:n 
välein 

Riippuu Ti- tai Ti Max-arvosta. 
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Parametri Kuvaus Toim. Alue 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

Trigger Asettaa 
sisäänhengitysvirtauksen 
sen tason, jonka 
yläpuolella laite siirtyy 
EPAP-paineesta 
IPAP-paineeseen. 

      Hyvin matala / Matala / 
Keskim / Korkea / Hyvin korkea 

Cycle Asettaa 
sisäänhengitysvirtauksen 
sen tason, jonka 
alapuolella laite siirtyy 
IPAP-paineesta 
EPAP-paineeseen. 

      Hyvin matala / Matala / 
Keskim / Korkea / Hyvin korkea 

Pituus Asettaa potilaan 
pituuden, joka tarvitaan 
kuolleen tilan 
määrittelemiseen. 

      110–250 cm, 5 cm:n välein 

Maski Valitse potilaan 
käyttämän maskin tyyppi. 
Katso Maskien/laitteiden 
vastaavuus -luetteloa 
verkkosivulta 
www.resmed.com 

      Kokokasvo / Nenä / Sierain / 
Lasten 

 
 

Mukavuus 

Parametri Kuvaus Toim. Alue 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

Viiveaika Asettaa viiveajan.       Pois / 5–45 minuuttia 

Viive alas Ota Viive alas -toiminto 
käyttöön / poista se 
käytöstä 

     
 

Pois /Päällä 

Alkupaine Aseta paine viiveen alussa 
enintään hoitopaineeseen.       4–Asetuspaine, 0,2 cm H2O:n 

(0,2 hPa:n) välein 

Alku-EPAP Asettaa paineen viiveen 
alussa enintään 
vähimmäishoitopaineeseen. 

      2–EPAP (tai 2–Min EPAP, jos 
AutoEPAP on otettu käyttöön), 
0,2 cm H2O:n (0,2 hPa:n) välein  

Climate Ctrl Käytettävissä, kun 
käytetään 
HumidAir-kostutinta ja 
laitteeseen on liitetty 
lämmitettävä 
ClimateLineAir-ilmaletku. 

      Manual / Auto 
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Parametri Kuvaus Toim. Alue 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

Letkun 
lämpötila 

Aseta lämmitettävän 
ilmaletkun (kuten 
ClimateLineAir-letkun) 
syöttämän ilman 
vähimmäislämpötila. 

      Pois / 16–30 °C, 1°:n välein 

Kosteustaso Aseta kosteustaso.       Pois / 1–8 

 
 

Lisävarusteet 

Parametri Kuvaus Alue 

Letku Valitse potilaan käyttämän ilmaletkun tyyppi. ClimateLineAir-ilmaletku 
tunnistetaan automaattisesti, kun se liitetään laitteeseen. 

SlimLine / Standard / 3 m 

AB-suodatin Valitse kyllä, jos liität antibakteerisen suodattimen. Ei / Kyllä 

Ulk. kostutin Valitse Kyllä, jos liität ulkoisen kostuttimen. Ei /Kyllä 

Näytä 
oksimetri 

Näytetään aina, kun oksimetri on liitettynä. 18–300 bpm* 
0–100 % SpO2 

*Sormioksimetristä saadut arvot ovat keskiarvoja 4 sydämenlyönniltä. Sormioksimetrin irtoaminen tai riittämätön signaali voi 
saada aikaan, että näytöllä näkyy SpO2 - ja sykearvon kohdalla ”--”. 

 
 

Hälytykset 

Hälytys Kuvaus Alue 

Suuri vuoto* Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä Suuri vuoto -hälytyksen. 

Aktivoituu, kun vuotoa >40 l/min (0,7 l/s) tapahtuu >10–30 sekunnin ajan. 

Päällä/Pois 

Ilma-aukoton 
(NV) maski 

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilma-aukottoman maskin hälytyksen.  

Aktivoituu 20–40 sekunnin kuluessa, jos hoidon aikana liitetään 
ilma-aukoton maski. 

Huomautus: Lisähapen käyttö ilma-aukollisen maskin kanssa saattaa 
johtaa ilma-aukottoman maskin hälytyksen virheelliseen laukaisemiseen. 

Päällä/Pois 

Matala MV* Asettaa Matala minuuttiventilaatio -hälytyksen.  

Aktivoituu 20–40 sekunnin kuluessa siitä, kun mitattu taso pysyy 
asetetun rajan alapuolella. 

Huomautus: Hälytys ei ehkä laukea luotettavasti, kun käytetään 
P10-maskia. 

Pois / 1–10 l/min, 1 l/min 
-yksikön välein 



 Suomi 25 
 

Hälytys Kuvaus Alue 

Matala SpO2 Tässä asetetaan Matala SpO2 -hälytys. 

Hälytys aktivoituu, kun SpO2-arvo on asetusarvon alapuolella 20–40 
sekuntia. Toimii vain, kun oksimetri on liitettynä. 

Kun Matala SpO2 -hälytys on asetettu, Oksimetrin anturi ei liitettynä 
-hälytys ja Oksimetrin anturi rikki -hälytys ovat myös käytössä. 

Oksimetri irrotettu -hälytys aktivoituu, jos sormipulssioksimetri on otettu 
pois käytöstä tai sen signaali on heikentynyt yli 10 sekunniksi tai se on 
irrotettu. 

Pois päältä / 70–95%, 
porrastus 1 % 

Apnea Asettaa Apnea-hälytyksen. 

Aktivoituu, kun sisäänhengityslaukaisua (joko potilaan tai laitteen 
tekemää) ei havaita asetetun aikavälin sisällä aiemmasta 
sisäänhengityksestä. Kaksi peräkkäistä sisäänhengitystä (joko potilaan 
tai laitteen laukaisemaa) nollaavat Apnea-hälytyksen. 

Pois / 10–60 sekuntia, 1 s:n 
välein 

Hälytyksen 
äänenvoimakkuus 

Asettaa hälytysäänen voimakkuuden. Matala/Keskim/Korkea 

 

*Kun hälytykset otetaan käyttöön, SmartStart poistetaan automaattisesti käytöstä. 
 
 

Lisätoiminnot 

Parametri Kuvaus Alue 

Essentials Aseta potilaan käytettävissä oleva käyttöoikeustaso. Päällä / Pois 

Vuotohälytys Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä vuotohälytysominaisuuden. Kun 
vuotohälytys on otettu käyttöön, >20 sekuntia kestävät vuodot >40 l/min 
(0,7 l/s) aiheuttavat äänihälytyksen, ja näkyviin tulee Suuri vuoto -viesti. 

Pois / Päällä 

Vahv. lopetus Ota Vahvista lopetus -toiminto käyttöön / poista se käytöstä. Kun 
ominaisuus on käytössä ja käynnistys/pysäytys-painiketta painetaan 
hoidon aikana, Vahv. lopetus -näyttö tulee näkyviin. Jos valitaan KYLLÄ, 
hoito päättyy. Jos valitaan EI, valittua hoitoa jatketaan. 

Pois/Päällä 

SmartStart™ Ota SmartStart-ominaisuus käyttöön / poista se käytöstä. Jos otat 
SmartStart-ominaisuuden käyttöön, laite käynnistyy automaattisesti, kun 
potilas hengittää maskiin, ja sammuu sitten automaattisesti, kun potilas 
ottaa maskin pois. 

Pois / Päällä 

Hoidon LED Ota hoidon LED-valo käyttöön / poista se käytöstä. Kun ominaisuus on 
käytössä, Koti-painike pysyy valaistuna, kun hoito on käynnissä. 

Pois / Päällä 

Muistutukset 

Maski Aseta maskin uuteen vaihtamista koskeva toistuva muistutus potilaalle. Pois / 1–24 kk, yhden 
kuukauden välein 

Kostutin Aseta kostuttimen uuteen vaihtamista koskeva toistuva muistutus 
potilaalle. 

Pois / 1–24 kk, yhden 
kuukauden välein 

Letku Aseta ilmaletkun uuteen vaihtamista koskeva toistuva muistutus potilaalle. Pois / 1–24 kk, yhden 
kuukauden välein 
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Parametri Kuvaus Alue 

Suodatin Aseta ilmasuodattimen uuteen vaihtamista koskeva toistuva muistutus 
potilaalle. 

Pois / 1–24 kk, yhden 
kuukauden välein 

 
 

Määritykset 

Parametri Kuvaus Valinta 

Kieli Aseta näytön kieli 

(kaikkia kieliä ei ole saatavissa kaikissa maissa) 

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 

Pvm Aseta tämänhetkinen päivämäärä. 

Jos asetat uuden päivämäärän, joka on jo mennyt, näkyviin tulee 
virheviesti. Ennen kuin tätä muutosta voidaan tehdä, poista käytettävissä 
olevat hoidon noudattamistiedot Määritykset-valikosta. 

PP Kkk VVVV 

Kello Aseta tämänhetkinen aika. 

Jos asetat uuden ajan, joka on jo mennyt, näkyviin tulee virheviesti. 
Ennen kuin tätä muutosta voidaan tehdä, poista käytettävissä olevat 
hoidon noudattamistiedot Määritykset-valikosta. 

24 tuntia 

Paineyksikkö   Aseta paineyksikkö, jolla paine esitetään. cm H2O / hPa 

Desat. sääntö Aseta hapen desaturaation kynnysarvo AASM:n kriteerien mukaisesti. 3 % / 4 % 

Lämpötilayks.   Aseta lämpötilayksiköt. °C 

Tehdasasetukset Palauta laite tehdasasetuksiin (paitsi kieli, päivämäärä ja aika). Kyllä / Ei 

Poista tiedot Poistaa kaikki laitteeseen ja SD-korttiin tallennetut tiedot. Tämä ei 
vaikuta asetuksiin, aikaan ja laitteen käyttötunteihin. 

Kyllä / Ei 

Tietoja Tarkastele laitteen käyntiaikaa, sarjanumero- ja ohjelmaversiotietoja, 
palvelun toimittajaa, tyyppiä, huoltoa ja signaalin voimakkuutta, 
konfiguraationumeroa, kostutinta ja sisäistä modeemia koskevia tietoja. 

 

 
 

iVAPS:n määrittäminen 
iVAPS-toimintamuoto voidaan määrittää kahdella tavalla: 

• käyttämällä Tavoitteiden testaus -ominaisuutta – oppii potilaan hengitysmallin ja laskee tavoitearvot 
automaattisesti, tai 

• syöttämällä tavoitearvot manuaalisesti. 
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Tavoitteiden testaus -ominaisuuden käyttäminen 

Tavoitteiden testaus -ominaisuus seuraa potilaan lepoventilaatiota. Tavoitteena on oppia potilaan 
alveolaarinen tavoiteventilaatio (Tavoite-Va) ja potilaan tavoitetaajuus (Tavoitetaajuus) 
iVAPS-toimintamuotoa valmisteltaessa. 

Kun piiri on valmiiksi määritelty (sisältää potilaan pituuden, EPAP-paineen, asianmukaiset maski- ja 
letkuasetukset ja mahdollisesti lisätyn lisähapen), noudata seuraavaa menettelyä. Laitteen täytyy olla 
valmiustilassa Tavoitteiden testaus -jakson aloittamiseksi. 
 

Tavoitteiden testauksen aikana kertahengitystilavuus ja hengitystaajuus taltioidaan kullekin 
hengenvedolle. Sitten 20 minuutin jälkeen lasketaan Tavoite-Va ja Tavoitetaajuus. Varmista, että 
potilaan olo on edelleen mukava, hengitys vakaata ja ilmavuoto minimoitu, erityisesti viimeisten viiden 
minuutin aikana. 
 

Huomautus: iVAPS ja AutoEPAP aloitetaan heti, kun Tavoitteiden testaus -arvot on hyväksytty. 
 

Tavoitteiden testaus -ominaisuuden käyttäminen: 

   
 
 

1. Valitse Asetukset-valikosta iVAPS-toimintamuoto ja tee tarvittavat muutokset parametreihin. 

2. Valitse Testaa Tavoitt.. Testaa tavoitteet -jakso alkaa. 

3. Jos tavoitearvot ovat hyväksyttäviä, valitse Hyväksy ja hoito alkaa iVAPS-toimintamuodossa. Jos 
tavoitearvot eivät ole hyväksyttäviä, valitse Peruuta, ja hoito päättyy. 

 
 

Kun Testaa tavoitteet -toimintoa vielä lasketaan, voit siirtyä Valvonta-näytöille ja takaisin Testaa 
tavoitt. -näyttöön. Voit myös poistua kliinisestä valikosta ja palata myöhemmin katsomaan 
tavoitteiden testauksen tulosta. 
 

Tavoitteiden testauksen aikana laite antaa kahta painetta, EPAP-painetta ja painetukea ilman 
taustahengitystä (kuten S-toimintamuodossa). EPAP-paine on sama kuin Min EPAP -asetus, jos 
AutoEPAP on Päällä, ja painetuki on sama kuin Min PS -asetus. 
 

Tavoitearvojen syöttäminen manuaalisesti 

Tavoite-Va voidaan määrittää myös tavoitetaajuuden mukaiseksi käyttämällä asetettavaa 
Tavoite-Va-parametria ja potilaan pituutta. Tavoitetaajuuden pitää perustua potilaan normaaliin 
hengitystaajuuteen. 
 

Tavoitearvojen syöttäminen: 
1. Valitse Asetukset-valikosta iVAPS-toimintamuodossa Tavoite-Va. 

2. Aseta Tavoite-Va säädintä kääntämällä ja vahvista painamalla säädintä. 
Vastaavat arvot MV, Vt ja Vt/kg lasketaan ja näytetään automaattisesti, ja valittua Tavoite-Va-arvoa 
sovelletaan nyt iVAPS-hoitoasetuksiin. 
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Työskentely hälytysten kanssa 
Laite on varustettu hälytysominaisuudella, joka seuraa potilaan hoitoa ja varoittaa muutoksista, jotka 
voivat vaikuttaa hoitoon. 
 

Jos laitetta ei ole asetettu oikein, hälytys saattaa aktivoitua. Tarkasta, että virtajohto, ilmaletku ja maski 
ovat kaikki kunnolla liitettyjä. 
 

Säädettävät hälytykset asetetaan Asetukset-valikon kautta. 
 

 

Kun hälytys aktivoituu, keltainen LED-merkkivalo vilkkuu, kuuluu äänihälytys ja 
näyttöön tulee viesti. 

Jos samaan aikaan aktivoituu useita hälytyksiä, näytössä näkyy viimeisin 
hälytysviesti, ja kaikki muut aktivoidut hälytykset näkyvät hälytysten luettelossa. 

 
 

Aktivoituneiden hälytysten vaimentaminen 

 

Hälytyksen vaimentaminen: 
1. Paina säädintä. Näkyviin tulee aktivoituneiden hälytysten luettelo ja näytön 

oikeaan yläkulmaan ilmestyy vilkkuva hälytyksen vaimennuskuvake . 
Hälytys vaimenee 2 minuutin ajaksi.  

2. Voit palata edelliseen näyttöön korostamalla kohta OK ja painamalla 
säädintä. 

 

 
 

Kun hälytyksen aktivoinut tila korjataan, hälytysääni ja vilkkuva kuvake loppuvat. 
 

Jos hälytyksen aktivoinut tila jatkuu 2 minuutin kuluttua, hälytys tapahtuu uudelleen.  
 

Katso yleisten hälytystilojen käsittelyä koskevia ohjeita osasta Hälytysten vianetsintä. 
 

Hälytysten katsominen 

 

Hälytysluettelon katsominen: 
1. Käännä Valvonta-näytössä säädintä myötäpäivään, kunnes näkyvissä on 

viimeinen Valvonta -näyttö . 

2. Voit katsoa hälytyksen tietoja korostamalla hälytyksen ja painamalla 
säädintä. 

 

 
 

Hälytysloki 
Kun hälytys aktivoituu, se merkitään SD-kortin lokiin. Varmista, että SD-kortti on asetettu kunnolla 
laitteeseen. 
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Hälytysloki ja hälytysasetukset säilyvät, kun laite sammutetaan, sekä sähkökatkon aikana. 
Sammutusaikaa tai sähkökatkon tapahtumahetkeä ei taltioida. 
 

Kun laitteen hälytysloki saavuttaa kapasiteettinsa, uudet hälytykset kirjataan edelleen lokiin, mutta 
jokainen uusi hälytys korvaa lokin vanhimman hälytyksen. 
 

Hälytystyypit 
Kaikki laitteen hälytykset luokitellaan keskinkertaisen tärkeysasteen hälytyksiksi. 
 

Kiinteät hälytykset Säädettävät hälytykset 

Laitteeseen esiasennetut hälytykset: 

• Virtavika 

• Tukkeutunut letku* 

• Letku irronnut 

• Järjestelmän vika (järjestelmävika). 

Asetettavat hälytykset: 

• Suuri vuoto 

• Ilma-aukoton (NV) maski 

• Matala minuuttiventilaatio 

• Apnea 

• Matala SpO2 (kun oksimetri on liitetty). 
 
 

*Laukeaa luotettavasti vain yli 10 cm H20:n paineissa. 
 
 

Edellä olevan taulukon hälytykset voidaan luokitella myös seuraavasti: 

• kliiniset hälytykset – matala minuuttiventilaatio, apnea, matala SpO2 

• potilasletkun hälytykset – tukkeutunut letku, letku irronnut, suuri vuoto, ilma-aukoton maski 

• järjestelmähälytykset – virtavika, järjestelmän vika. 
 

Hälytysten testaaminen 
Kun laitteeseen kytketään virta, hälytyksen LED-merkkivalo vilkkuu ja kuuluu hälytysääni. 
 

Hälytykset on testattava viikoittain niiden oikean toiminnan varmistamiseksi. Noudata tämän osan 
toimenpiteitä hälytysten testaamiseksi. Kun testaus on valmis, paina käynnistys/pysäytys-painiketta 
ja palauta laite potilaalle sopiviin asetuksiin. 
 

Hälytysten testauksen aloittaminen: 
• Laita kaikki säädettävät hälytykset pois päältä. 

• Kiinnitä laitteeseen ilmaletku, mutta ei maskia. 

• Aseta Viive ja SmartStart valintaan Pois. 
 
 

Virtavikahälytyksen testaaminen: 
1. Paina käynnistys/pysäytys-painiketta. 

2. Nosta kiinnityspidikettä ja irrota verkkovirtajohto laitteen takaosasta. Hälytys aktivoituu heti. 

3. Kytke verkkovirtajohto laitteen takaosaan ja työnnä kiinnityspidike alas. Hälytys loppuu. 
 
 

Tukkeutuneen letkun hälytyksen testaaminen: 
1. Aseta paine CPAP-tilassa yli 12 cm H2O:n arvoon. 

Huomautus: Tukkeutuneen letkun hälytys aktivoituu vain 10 cm H2O-arvon yläpuolella. 

2. Paina käynnistys/pysäytys-painiketta. 

3. Tuki ilmaletku kätesi avulla. Hälytys aktivoituu, kun letku on tukkeutuneena 120–150 sekuntia. 
 
 

Letkun irtoamishälytyksen testaaminen: 
1. Irrota ilmaletku ilmanpoistoaukosta. 
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2. Paina käynnistys/pysäytys-painiketta.  
Hälytys aktivoituu 5–10 sekunnin päästä. 

 
 

Suuren vuodon hälytyksen testaaminen: 
1. Aseta suuren vuodon hälytys valintaan Päällä. 

2. Jätä ilmaletkun avoin pää tukkimatta. 

3. Paina käynnistys/pysäytys-painiketta.  
Hälytys aktivoituu 10–30 sekunnin päästä. 

 
 

Ilma-aukottoman maskin hälytyksen testaaminen: 
1. Liitä maski ilmaletkuun. 

2. Aseta ilma-aukottoman maskin hälytys valintaan Päällä. 

3. Tuki maskin ilma-aukot kätesi avulla. 

4. Paina käynnistys/pysäytys-painiketta.  
Hälytys aktivoituu 20–40 sekunnin päästä. 

 
 

Matalan minuuttiventilaation hälytyksen testaaminen: 
1. Aseta Matala MV -hälytys arvoon 10 l/min. 

2. Paina käynnistys/pysäytys-painiketta. 

3. Pidä minuuttiventilaatio arvoa 10 l/min pienempänä ja tuki ilmaletkun avoin pää osittain kätesi avulla.  
Hälytys aktivoituu 20–40 sekunnin päästä. 

 
 

Apneahälytyksen testaaminen: 
1. Aseta laite CPAP-tilaan. 

2. Aseta apneahälytys 10 sekuntiin. 

3. Paina käynnistys/pysäytys-painiketta. 

4. Tuki ilmaletkun avoin pää osittain kätesi avulla.  
Hälytys aktivoituu 10–20 sekunnin sisällä. 

 
 

  VAROITUS 
Laitteilla voi olla eri hälytysasetukset ympäristössä, jossa käytetään useita laitteita. 
 

Hoidon aloittaminen 
1. Neuvo potilasta sovittamaan maskinsa. 

Katso sovitusohjeet maskin käyttöoppaasta tai käytä Maskinsovitus-toimintoa maskin sopivuuden 
ja tiiviyden tarkistamiseen. 

2. Neuvo potilasta painamaan Käynnistys-/pysäytyspainiketta, tai jos SmartStart-ominaisuus on otettu 
käyttöön, neuvo potilasta hengittämään maskiinsa. 

 
 

Tiedät, että hoito on käynnissä, kun näkyviin tulee Valvonta-näyttö. 
 



 Suomi 31 
 

 

Painepalkki osoittaa sisään- ja uloshengityspaineet vihreällä värillä. Vihreä palkki 
laajenee ja supistuu, kun potilas hengittää sisään ja ulos. 

 

Näyttö muuttuu automaattisesti mustaksi hetken päästä. Käynnistä se uudelleen painamalla 
Koti-painiketta tai painamalla säädintä. Jos hoidon aikana esiintyy virtakatkos, laite aloittaa hoidon 
automaattisesti uudelleen virran palautuessa. 
 

Lumis-laitteessa on valoanturi, joka säätelee näytön kirkkautta huoneen valaistuksen perusteella. 
 

Maskin sovitus 
Maskinsovitus-toiminto on suunniteltu auttamaan maskisi mahdollisten ilmavuotojen arvioinnissa ja 
tunnistamisessa. 

 

Maskin sopivuuden tarkistaminen: 
1. Sovita maski, kuten maskin käyttöoppaassa kuvataan. 

2. Käännä Omat valinnat -näytössä säädintä, niin että kohta Maskin sovitus 
on korostettuna, ja paina sitten säädintä. 
Laite alkaa puhaltaa ilmaa. 

3. Säädä maskia, maskin pehmusteita ja pääremmejä, kunnes saat maskin 
sopivuudeksi Hyvä. 

 

Pysäytä Maskinsovitus-toiminto säädintä tai käynnistys-/pysäytyspainiketta painamalla. Jos et saa 
maskia tiiviiksi, arvioi, onko maski oikean kokoinen ja/tai tyyppinen tai ota yhteyttä 
ResMed-edustajaan. 

Hoidon lopettaminen 
1. Neuvo potilasta poistamaan maski. 

2. Neuvo potilasta painamaan Käynnistys-/pysäytyspainiketta, tai jos SmartStart-toiminto on otettu 
käyttöön, hoito pysähtyy automaattisesti muutaman sekunnin päästä. 

 

Huomautukset: 
 

• Jos Vahvista lopetus -toiminto on otettu käyttöön, näkyviin tulee viesti, jossa kysytään, haluatko 
lopettaa hoidon. Valitse Kyllä säädintä kääntämällä ja lopeta sitten hoito säädintä painamalla. 

• Jos Viive alas -toiminto on otettu käyttöön, käynnistys/pysäytys-painikkeen painaminen aloittaa 
hitaan vähennyksen. 

 

Uniraportti antaa nyt yhteenvedon hoitojaksosta. 
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Uniraportin tarkasteleminen 
Uniraportti-näytössä näkyy unen laatu ja maskin tiiviystila viimeisimmältä hoitojaksolta. Käännä 
säädintä, niin voit selata alaspäin nähdäksesi muita yksityiskohtaisia käyttötietoja. Esitetyt parametrit 
riippuvat hoidon toimintamuodosta. 
 

   
 
 

Uniraportti-näytön parametrit 

Parametri Kuvaus 

Käyttötunnit Se tuntimäärä, jonka verran laitetta on käytetty viimeisen jakson aikana. 

Tapaht (AHI) tunnissa Tuntia kohden mitatut apneat ja hypopneat yhtä päivää kohden. Apnea esiintyy, kun 
hengitysvirtaus pienenee enemmän kuin 75 % vähintään 10 sekunnin ajaksi. Hypopnea 
esiintyy, kun hengitysvirtaus pienenee 50 %:iin vähintään 10 sekunnin ajaksi. 
Apneaindeksi (AI) ja Apnea-hypopnea-indeksi (AHI) lasketaan jakamalla tapahtuneiden 
tapahtumien kokonaismäärä maskin päälläolon kokonaishoitoajalla (tunteina). 

Maskin tiiviys 
 Hyvä – jos 70. prosenttipisteen vuoto on pienempi kuin 24 l/min. 

 Maskiin tarvitaan säätöä. 

Kostutin 
 Kostutin on liitetty ja toimii. 

 Kostutinvika; katso vianetsinnän osaa. 

Lisätietoja 

Jakso Aseta Uniraportti kattama aikaväli. 

Vaihtoehtoja ovat: 1 päivä / 1 viikko / 1 kk / 3 kk / 6 kk / 1 vuosi 

Käyttöpäivät Niiden päivien määrä, kun laitetta on käytetty valitun ajanjakson aikana tai sen jälkeen, 
kun viimeiset hoidon noudattamistiedot nollattiin. 

Päivät 4 h+ Niiden päivien määrä, kun laitetta on käytetty enemmän kuin 4 tuntia valitun ajanjakson 
aikana tai sen jälkeen, kun viimeiset hoidon noudattamistiedot nollattiin. 

Keskim. käyttö Niiden tuntien keskiarvomäärä päivää kohden, kun laitetta on käytetty valitun ajanjakson 
aikana. 

Käyttötunnit Niiden tuntien määrä, kun laitetta on käytetty valitun ajanjakson aikana tai sen jälkeen, 
kun viimeiset hoidon noudattamistiedot nollattiin. 
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Parametri Kuvaus 

Paine Keskimääräinen sisäänhengityspaine valitun ajanjakson aikana (95. prosenttipiste 
kullekin päivälle; 95. prosenttipisteen keskiarvot >1 päivän jaksoille). 

Ulosheng. Paine Keskimääräinen uloshengityspaine valitun ajanjakson aikana (95.  prosenttipiste kullekin 
päivälle; 95.  prosenttipisteen keskiarvot >1 päivän jaksoille). 

Vuoto Vuodon 95.  prosenttipisteen keskiarvot valitun ajanjakson aikana (vain käyttöpäivät). 

Vt Kertahengitystilavuuden 50. prosenttipisteen keskiarvot valitun ajanjakson aikana (vain 
käyttöpäivät). 

RR Hengitystiheys, ilmaistuna hengenvetojen määränä minuuttia kohti (5 hengenvedon 
liikkuva keskiarvo). 

MV Minuuttiventilaation 50. prosenttipisteen keskiarvot valitun ajanjakson aikana (vain 
käyttöpäivät). 

Ti Sisäänhengityksen kesto (ts. hengitysvirtaus keuhkoihin) sekunteina ilmaistuna (5 
hengenvedon liikkuva keskiarvo). 

I:E I:E on sisäänhengitysjakson ja uloshengitysjakson välinen suhde. 

Spont Trig Niiden hengenvetojen prosenttiosuus, jotka laukaistaan spontaanisti, viimeisistä 20 
hengenvedosta laskettuna. 

Spont Cyc Niiden hengenvetojen prosenttiosuus, jotka jaksotetaan spontaanisti, viimeisistä 20 
hengenvedosta laskettuna. 

AHI Apnea-hypopnea-indeksi – keskimääräinen AHI valitun ajanjakson aikana. AHI ja AI 
lasketaan vain pienen vuodon ajoille. 

Kok AI Apneaindeksi – keskimääräinen kokonais-AI valitun ajanjakson aikana. 
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Puhdistus ja ylläpito 
On tärkeää, että Lumis -laite puhdistetaan säännöllisesti, jotta optimaalinen hoito varmistetaan. 
Seuraavat osat auttavat laitteen purkamisessa, puhdistamisessa, tarkastamisessa ja 
uudelleenkokoamisessa. 
 

 VAROITUS 
Puhdista letkukokoonpano, kostutin ja maski säännöllisesti optimaalista hoitoa varten ja jotta 
potilaan terveyteen haitallisesti vaikuttavien mikrobien kasvu estetään. 
 

Purkaminen 

  

  
 
 

1. Pidä kiinni kostuttimen ylä- ja alaosasta, purista varovasti ja vedä kostutin irti laitteesta. 

2. Avaa kostutin ja heitä mahdollinen jäljelle jäänyt vesi pois. 

3. Pidä kiinni ilmaletkun kiinnikkeestä ja vedä se varovasti irti laitteesta. 
Vapauta virtajohto tarttumalla kiinnitysnipistimestä ja vetämällä ylöspäin. 

4. Pidä kiinni sekä ilmaletkun kiinnikkeestä että maskin pyörivästä liittimestä ja vedä ne sitten 
varovasti irti toisistaan. 
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Puhdistus 
Laite on puhdistettava kuvatulla tavalla viikoittain. Katso maskin puhdistusta koskevia tarkkoja ohjeita 
maskin käyttöoppaasta. 
 

1. Pese kostutin ja ilmaletku lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. 

2. Huuhtele kostutin ja ilmaletku perusteellisesti ja anna kuivua suoralta auringonvalolta ja/tai 
lämmöltä suojattuna. 

3. Pyyhi laitteen ulkopuoli kuivalla liinalla. 
 

Huomautukset: 
 

• Kostutin voidaan pestä astianpesukoneessa hellävaraisella ohjelmalla tai lasinpesuohjelmalla (vain 
ylätasolla). Vesisäiliötä ei saa pestä yli 65 ºC:n lämpötiloissa. 

• Ilmaletkua ei saa pestä astian- tai pyykinpesukoneessa. 
 

• Tyhjennä kostutin päivittäin ja pyyhi se perusteellisesti puhtaalla, kertakäyttöisellä liinalla. Anna 
kuivua suoralta auringonvalolta ja/tai lämmöltä suojattuna. 

 

Tarkastus 
Kostutin, ilmaletku ja ilmansuodatin on tarkastettava säännöllisesti vaurion varalta. 

1. Kostuttimen tarkastaminen: 

• Vaihda kostutin, jos se vuotaa tai on murtunut, tummunut tai syöpynyt. 

• Vaihda kostutin, jos tiiviste on murtunut tai repeytynyt. 

• Puhdista mahdolliset valkoiset jauhemaiset kertymät liuoksella, jossa on yksi osa etikkaa ja 
10 osaa vettä. 

2. Tarkasta ilmaletku ja vaihda se uuteen, jos siinä on mitään reikiä, repeämiä tai murtumia. 

3. Tarkasta ilmansuodatin ja vaihda se uuteen vähintään kuuden kuukauden välein. Vaihda uuteen 
useammin, jos siinä on reikiä tai liasta tai pölystä johtuvia tukkeumia. 

 

Vaihda ilmansuodatin näin: 

  
 
 

1. Avaa ilmansuodattimen suojus ja poista vanha ilmansuodatin. 
Ilmansuodatinta ei voi pestä eikä käyttää uudestaan. 

2. Aseta uusi ilmansuodatin ilmansuodattimen suojukseen ja sulje se sitten. 
Varmista, että ilmansuodatin on aina paikallaan, jotta vettä ja pölyä ei pääse laitteeseen. 

 

Uudelleenkokoaminen 
Kun kostutin ja ilmaletku ovat kuivia, voit koota osat uudelleen. 

1. Liitä ilmaletku tiukasti laitteen takaosassa sijaitsevaan ilmantuloaukkoon. 

2. Avaa kostutin ja täytä se huoneenlämpöisellä vedellä veden enimmäistason merkkiin asti. 



36 

 

3. Sulje kostutin ja aseta se paikalleen laitteen sivulle. 

4. Liitä ilmaletkun vapaa pää ja koottu maski tiukasti toisiinsa. 
 

Uudelleenkäsittely 
Kun laitetta käytetään useille potilaille, esim. unilaboratoriossa, klinikalla, sairaalassa tai 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoajan luona, puhdistettava kostutin, ilmantuloaukko ja ilmaletku on 
uudelleenkäsiteltävä kunkin potilaskäytön välillä. 
 

Jos puhdistettavaa kostutinta tai ilmaletkua käytetään yhdelle käyttäjälle kotona, katso 
puhdistusohjeet tästä oppaasta tai käyttöoppaasta. 
 

Tässä kuvataan ResMedin suositellut ja validoidut toimenpiteet puhdistettavan kostuttimen, 
ilmantuloaukon ja ilmaletkun puhdistamiseen ja desinfiointiin. Desinfioinnin vaiheet vaihtelevat 
kuitenkin alueittain, ja kunkin terveydenhoitolaitoksen on otettava huomioon omat menetelmänsä 
ennen tässä oppaassa olevien menetelmien noudattamista. 
 

 VAROITUS 
• ResMed ei voi taata, että poikkeukset tässä oppaassa luetelluista toimenpiteistä ja niiden 

vaikutus tuotteen suorituskykyyn olisivat hyväksyttäviä. 
• Kun käytetään pesuaineita, desinfiointiaineita tai sterilointiaineita, noudata aina valmistajan 

ohjeita. 
• Sähköiskunvaara. Laitetta, virtalähdettä tai virtajohtoa ei saa upottaa veteen. Jos nesteitä 

läikkyy laitteen sisään tai päälle, irrota laite verkkovirrasta ja anna osien kuivua. Irrota 
laitteen virtajohto aina ennen laitteen puhdistamista ja varmista, että kaikki osat ovat kuivia, 
ennen kuin kytket laitteen taas verkkovirtaan. 

 

Pinnan desinfiointi 
1. Pyyhi laitteen, mukaan lukien näyttö, ulkoisesti käsiksi päästävät liitännät, sivukansi, 

virtalähdeyksikkö ja lisävarusteet, kertakäyttöisellä liinalla ja laimealla pesuaineella tai 
alkoholipitoisella desinfiointiaineella (ks. alla oleva luettelo). 

2. Poista ylimääräinen desinfiointiaine kertakäyttöisellä kuivalla liinalla. 
 

Pinnan desinfiointiin ja puhdistamiseen suositellut aineet: 

• lämmin vesi ja laimea pesuaine, esim. Teepol™-yleispesuaine 

• ikkunanpuhdistusaine tai jokin muu ennalta sekoitettu pinta-aktiivinen aine 

• metyylialkoholiliuos 

• 70-prosenttinen etyylialkoholiliuos 

• 70–90-prosenttinen isopropanoliliuos 

• 10-prosenttinen valkaisuaineliuos 

• isopropyylipyyhkeet 

• CaviCide™ 

• Mikrozid® 

• Actichlor™ Plus 

• Terralin®. 
 

Huomautus: näitä aineita ei ole välttämättä myynnissä kaikissa maissa. 
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Ilmaletkun ja Air10-kulmaliittimen uudelleenprosessointi 

Irrotus 

  
 
 

1. Pidä kiinni ilmaletkun kiinnikkeestä ja vedä se varovasti irti laitteesta. 

2. Pidä kiinni sekä ilmaletkun kiinnikkeestä että maskin pyörivästä liittimestä ja vedä ne sitten 
varovasti irti toisistaan. 

 

Dekontaminointi 

Ennen desinfiointia kukin osa täytyy puhdistaa ja huuhdella niin, että näkyvää likaa ei ole. 
 

1. Puhdista kaikkia osia pehmeäharjaksisella harjalla yhden minuutin ajan, kun osat ovat 
pesuaineliuokseen upotettuina (katso alla olevaa taulukkoa). Ole erityisen huolellinen kaikkien 
kolojen ja onteloiden puhdistamisessa. 

2. Valuta pesuaineliuosta ilmaletkun läpi toistuvasti, kunnes mitään likaa ei ole näkyvissä. 

3. Huuhtele jokainen osa perusteellisesti pesuaineen valmistajan antamia ohjeita noudattaen. 
 
 

ResMed on testannut seuraavat pesuaineet valmistajan ohjeiden mukaisesti: 
 

Pesuaine Veden lämpötila SlimLine / 
Standard 

ClimateLineAir ClimateLineAir 
Oxy 

Air10-letkun 
kulmakappale 

Alconox™ 
(laimennettu 
1-prosenttiseksi) 

Kuuma vesi (noin 60 °C) 
Lämmin vesi (noin 45–60 °C) 
Huoneenlämpöinen vesi (noin 
21 °C) 

    

Neodisher 
MediZyme 
(laimennettu 
2,0-prosenttiseksi) 

Lämmin vesi  
(noin 45 °C) 

  - - - 

Gigazyme® 
(laimennettu 
1,0-prosenttiseksi) 

Huoneenlämpöinen vesi (noin 
21 °C) 

-    
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Desinfiointi 

Alla olevissa toimenpiteissä täytyy tehdä vain yksi desinfiointiprosessi. 
 

Korkeatasoinen lämpödesinfiointi 

Osa Validoitu syklimäärä 

Kuuma vesi: 75 °C 30 minuutin ajan TAI 70 °C 100 minuutin ajan. 

SlimLine 100 

ClimateLineAir 26 

ClimateLineAir Oxy 20 

Standard 100 

Air10-letkun kulmakappale 26 
 

1. Upota ilmaletku vesihauteeseen.  
Huolehdi siitä, ettei mitään ilmakuplia jää ilmaletkun sisään. 

2. Nosta vesihauteen lämpötilaa 70 °C:seen 100 minuutin ajaksi tai enintään 75 °C:seen 30 minuutin 
ajaksi. Suuremmat lämpötilat voivat vahingoittaa letkua. 

3. Anna kuivua ilmassa suoralta auringonvalolta ja/tai lämmöltä suojattuna. 
 

Korkeatasoinen kemiallinen desinfiointi 

Osa Validoitu syklimäärä  

CIDEX® OPA -ortoftaalialdehydi 
0,55-prosenttinen 12 minuutin ajan 

Gigasept FF®5-prosenttinen, 15 minuutin 
ajan 

SlimLine 100 - 

ClimateLineAir 26 26 

ClimateLineAir Oxy 20 20 

Standard 100 - 

Air10-letkun kulmakappale 26 26 
 
 

1. Liota ilmaletkua / Air10-letkun kulmakappale kaupallisesti saatavan kemiallisen sterilointiaineen 
liuoksessa.  
Huolehdi siitä, ettei mitään ilmakuplia jää ilmaletkun sisään. 

2. Huuhtele ilmaletku / Air10-letkun kulmakappale perusteellisesti juomaveden laatuisessa vedessä 
(viisi litraa kokoonpanoa kohden) upottamalla ilmaletku kokonaan vähintään yhden minuutin ajaksi.  

3. Toista huuhtelumenetelmä vielä kaksi kertaa tuoreella vedellä, yhteensä kolmen huuhtelun verran. 

4. Anna kuivua ilmassa suoralta auringonvalolta ja/tai lämmöltä suojattuna. 
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Sterilointi 

ResMed on validoinut seuraavat osat Sterrad NX/100S -laitteella: 
 

Osa Validoitu syklimäärä 

Sterrad NX 
Vakio-ohjelma ja laajennettu ohjelma 

 

Sterrad 100S 
Lyhyt ohjelma 

ClimateLineAir 26 26 

ClimateLineAir Oxy 26 26 

1. Steriloi ilmaletku Sterrad-laitteella valmistajan ohjeita noudattaen.  

2. Huuhtele ja ravistele ilmaletkua juomaveden laatuisessa vedessä, 5 litraa osaa kohden, 15–20 °C:n 
lämpötilassa 1 minuutin ajan. 

3. Ravista ilmaletkua ylimääräisen veden poistamiseksi. 

4. Anna ilmaletkun kuivua ilmassa suoralta auringonvalolta suojattuna. 
 

Tarkastus 

Tee kaikille osille silmämääräinen tarkastus. Osat on hävitettävä ja vaihdettava uusiin, jos niissä on 
mitään näkyviä vaurioita (reikiä, repeämiä tai murtumia jne.). Väri voi hieman muuttua, ja tämä on 
hyväksyttävää. 
 

Ilmaletkun liittäminen takaisin paikoilleen. 

Kun ilmaletku on kuiva, voit liittää sen uudelleen laitteeseen. 
 

1. Liitä ilmaletku tiukasti laitteen takaosassa sijaitsevaan ilman ulostuloaukkoon. 

2. Liitä ilmaletkun vapaa pää maskiin. 
 
 

Pakkaus ja säilytys 

Säilytä kuivassa, pölyttömässä ympäristössä suoralta auringonvalolta suojattuna.  

Säilytyslämpötila: -20–+60 °C 
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Kostuttimen ja ilmantuloaukon uudelleenkäsittely 

Purkaminen 

Seuraavissa ohjeissa annetaan neuvoja siitä, kuinka puhdistettava kostutin ja ilmantuloaukko puretaan 
oikein. 
 

  

  

  
 
 

1. Irrota kostutin laitteesta, avaa se ja heitä mahdollinen jäljelle jäänyt vesi pois. 

2. Pidä kiinni kostuttimen alaosasta, avaa sitten kostuttimen kansi kokonaan ja vedä se pois siten, 
että se irtoaa helposti alaosasta. 

3. Irrota kostuttimen tiiviste kostuttimen kannesta nostamalla se pois paikaltaan. 

4. Kohdista kääntyvä osa niin, että liitinportti on oikealla. Jos kääntyvä osa ei ole tässä asennossa, 
ilmantuloaukkoa ei voi irrottaa. 

5. Etsi laitteen sisällä oleva ilmantuloaukko ja vapauta se painamalla lujasti nipistintä. 

6. Irrota ilmantuloaukko vetämällä se ulos laitteen takaosassa sijaitsevasta ilmantuloaukon 
liitososasta. 
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Dekontaminointi 

Ennen desinfiointia kukin osa täytyy puhdistaa ja huuhdella niin, että näkyvää likaa ei ole. 
 

1. Puhdista kaikkia osia pehmeäharjaksisella harjalla yhden minuutin ajan, kun osat ovat 
pesuaineliuokseen upotettuina (katso alla olevaa taulukkoa). Ole erityisen huolellinen kaikkien 
kolojen ja onteloiden puhdistamisessa. 

2. Huuhtele jokainen osa perusteellisesti pesuaineen valmistajan antamia ohjeita noudattaen. 
 
 

ResMed on testannut seuraavat pesuaineet valmistajan ohjeiden mukaisesti: 
 

Pesuaine Veden lämpötila Puhdistettava 
kostutin 

Ilmantuloaukko 

Alconox (laimennettu 
1-prosenttiseksi) 

Kuuma vesi (noin 60 °C) 
Lämmin vesi (noin 45–60 °C) 
Huoneenlämpöinen vesi (noin 21 °C) 

  

Gigazyme (laimennettu 
1,0-prosenttiseksi) 

Huoneenlämpöinen vesi (noin 21 °C)   

Aniosyme DD1    
 
 

 

Desinfiointi 

Alla olevissa toimenpiteissä täytyy tehdä vain yksi desinfiointiprosessi. 
 

Korkeatasoinen lämpödesinfiointi 

Osa Validoitu syklimäärä 

Kuuma vesi: 90 °C 1 minuutin ajan TAI 75 °C 30 minuutin ajan TAI 70 °C 100 minuutin 
ajan. 

Tiettyjen alueellisten vaatimusten takia ResMedin pyhdistettavat kostuttimille on tehty 
desinfiointitestausta (100 jaksoa) 93 °C:ssa 10 minuutin ajan 

Puhdistettava kostutin 130 

Ilmantuloaukko 130 
 

1. Liota purettuja osia kuumassa vesihauteessa pastörointilämpötilassa.  
Ole varovainen, ettei yhtään ilmakuplia tartu kiinni osia vasten. 

2. Anna kuivua ilmassa suoralta auringonvalolta ja/tai lämmöltä suojattuna. 
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Korkeatasoinen kemiallinen desinfiointi 

Osa Validoitu syklimäärä 

CIDEX® OPA -ortoftaalialdehydi 0,55-prosenttinen 12 
minuutin ajan 
Gigasept FF 5-prosenttinen, 15 minuutin ajan 

Anioxyde 

Puhdistettava kostutin 130 130 

Ilmantuloaukko 130 - 
 
 

1. Liota purettuja osia kaupallisesti saatavan kemiallisen sterilointiaineen liuoksessa.  
Ole varovainen, ettei yhtään ilmakuplia tartu kiinni osia vasten. 

2. Huuhtele puhdistettava kostutin perusteellisesti juomaveden laatuisessa vedessä (viisi litraa 
kokoonpanoa kohden) upottamalla kostutin kokonaan vähintään yhden minuutin ajaksi.  

3. Toista huuhtelumenetelmä vielä kaksi kertaa tuoreella vedellä, yhteensä kolmen huuhtelun verran. 

4. Anna kuivua ilmassa suoralta auringonvalolta ja/tai lämmöltä suojattuna. 
 
 

Sterilointi 

ResMed on validoinut seuraavat osat Sterrad NX/100S -laitteella: 
 

Osa Validoitu syklimäärä 

Sterrad NX 
Standard (vakio) -ohjelma ja Advanced 
(laajennettu) -ohjelma 

 

Sterrad 100S 
Short (lyhyt) -ohjelma 

Ilmantuloaukko 130 130 

Kostutin 130 - 

1. Steriloi ilmantuloaukko ja kostutin Sterrad-laitteella valmistajan ohjeita noudattaen.  

2. Huuhtele ja ravistele ilmatuloaukkoa juomaveden laatuisessa vedessä, 5 litraa osaa kohden, 
15–20 °C:n lämpötilassa 1 minuutin ajan. 

3. Ravista ilmantuloaukkoa ja kostutinta ylimääräisen veden poistamiseksi. 

4. Anna ilmantuloaukon ja kostuttimen kuivua ilmassa suoralta auringonvalolta suojattuna. 
 

Tarkastus 

Tee kaikille osille silmämääräinen tarkastus. Jos kostuttimessa on mitään näkyviä vaurioita (halkeamia, 
repeämiä tai hiusmurtumia jne.), se täytyy hävittää ja vaihtaa uuteen. Silikoniosien vähäistä värin 
muutosta voi esiintyä, ja se on hyväksyttävää. 
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Uudelleenkokoaminen 

Seuraavissa ohjeissa neuvotaan, kuinka ilmantuloaukko ja kostutin kootaan uudelleen oikein. 
 

Ilmantuloaukon uudelleenkokoaminen 

   

  
 
 

1. Pidä ilmantuloaukkoa tiiviste vasemmalle suunnattuna ja nipistin eteenpäin suunnattuna. 

2. Varmista, että ilmantuloaukko on kohdistettu oikein. Työnnä ilmantuloaukko pidikkeeseen. 
Ilmantuloaukko napsahtaa paikalleen. 

3. Tarkasta, että ilmantuloaukko on asennettu oikein (kuten kuvassa). 
 
 

Kostuttimen tiivisteen asettaminen paikalleen: 

  
 
 

1. Aseta tiiviste kanteen. 

2. Paina tiivisteen kaikkia reunoja pitkin, kunnes tiiviste on lujasti paikallaan. 
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Kostuttimen kannen uudelleenkokoaminen: 

  
 
 

1. Aseta kannen toinen puoli alustan tapin reikään. 

2. Liu'uta toinen puoli alas, kunnes kansi napsahtaa paikalleen. 
 
 

Pakkaus ja säilytys 

Säilytä kuivassa, pölyttömässä ympäristössä suoralta auringonvalolta suojattuna.  

Säilytyslämpötila: -20–+60 °C 
 
 

Tiedonhallinta ja hoidon noudattaminen 
Laite säilyttää potilastiedot Lumis -laitteessa hoidonhallintaa varten ja voi mahdollisesti myös siirtää 
tiedot etätoimintona hoidosta vastaavalle, jos langaton verkko on käytettävissä. Tietoihin voidaan 
päästä ResMedin AirView™-hoidonhallintaratkaisun kautta. 

Lumis -laite tallentaa tiedot myös SD-kortille. Nämä tiedot voidaan siirtää SD-kortinlukijalla ResMedin 
ResScan™-hoidonhallintajärjestelmään. 
 

Voit katsoa ohjelmien mukana toimitettavista oppaista lisätietoja hoidon hallinnasta AirView- tai 
ResScan-ohjelman avulla. 
 

Etäohjaus 
Jos langaton verkko on käytössä, Lumis -laitteen langatonta tietoyhteysominaisuutta voidaan käyttää 
lähettämään yhteenveto- ja yöprofiilitiedot automaattisesti säännöllisin väliajoin. Ominaisuus 
mahdollistaa myös asetusten muuttamisen etätoimintona. 

Näytön oikeassa yläosassa näkyvä langattoman signaalin voimakkuuden kuvake  osoittaa signaalin 
voimakkuuden. Neuvo potilasta tarkistamaan signaalin voimakkuuden laitteestaan. 
 

Huomautukset: 

• Hoitotietoja ei ehkä siirretä, jos käytät laitetta sen hankintamaan tai -alueen ulkopuolella. 

• Langaton tiedonsiirto riippuu verkkosaatavuudesta. 

• Langattomaan tiedonsiirtoon kykeneviä laitteita ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa. 
 

SD-kortti 
Jokaisessa Lumis -laitteessa on SD-kortti jo asennettuna ja valmiina käyttöön. Kun tiedot on ladattu 
ResScan- tai AirLink-ohjelmaan SD-kortinlukijan kautta, voit tarkastella ja analysoida tietoja sekä 
päivittää hoitoasetukset ja siirtää ne potilaan laitteeseen SD-kortin kautta. 
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SD-kortin poistaminen: 

  
 
 

1. Avaa SD-kortin suojus. 

2. Vapauta SD-kortti painamalla sitä. Ota SD-kortti pois laitteesta. 
 
 

SD-korttia ei saa poistaa laitteesta, kun SD-kortin valo vilkkuu, sillä tietoja kirjoitetaan korttiin. 
 

SD-kortin paikalleen asettaminen: 
1. Avaa SD-kortin suojus. 

2. Työnnä SD-korttia laitteeseen, kunnes kuuluu napsahdus. 
Seuraava viesti näkyy lyhyesti: SD-korttia valmistellaan. Älä katkaise virtaa tai poista korttia. 

 

Tietojen säilytys 
LumisLaite tallentaa yhteenvetotiedot, kuten AHI:n, käyttötunnit ja vuodon. Yksityiskohtaiset tiedot 
kuten hengitystaajuus ja kertahengitystilavuus tallennetaan SD-kortille, ja niitä voidaan tarkastella 
AirView- ja ResScan-ohjelmilla. Korkean resoluution virtaus- ja painetiedot tallennetaan SD-kortille. 

Tiedot voidaan siirtää hoidonhallintaohjelmaan joko etätoimintona langattoman yhteyden kautta, jos 
langaton verkko on käytettävissä, tai SD-kortin kautta. Tietojen siirtämisen eri tavoista on annettu 
tarkemmat tiedot alla olevassa taulukossa. 
 

Voit katsoa ohjelmien mukana toimitettavista oppaista lisätietoja hoidon hallinnasta AirView- tai 
ResScan-ohjelman avulla. 
 

Tietojen tyyppi Siirtomenetelmä Säilytetyt jaksot 

 Langaton 
tiedonsiirto 

AirView-ohjelmaan 

SD-kortista 
ResScan-ohjelmaan 

SD-kortista 
AirView-ohjelmaan 

(kortista pilveen) 

 

Yhteenvetotiedot (hoidon 
noudattamistiedot) 

   365 

Yksityiskohtaiset tiedot    

Käytön ja SD-kortin 
tallennuskapasiteetin 
rajoittama 

Korkean resoluution virtaus- ja 
painetiedot (25 Hz – joka 
40. ms) 

   

Hälytysloki    
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Yksityiskohtaiset tiedot tallennetaan SD-kortille, ja niitä voidaan tarkastella ResScan- tai 
AirView-ohjelmalla. Esimerkkejä käytettävissä olevista yksityiskohtaisista tiedoista esitetään alla. 
 
 

Yksityiskohtaiset tiedot 
 
 

Parametri Näytteenottotaajuus 

 ResScan AirView 

Apnea-, hypopnea- tai desaturaatiotapahtumat jaksoton jaksoton 

Sisäänhengitys- ja uloshengityspaine (cm H2O/hPa) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

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

Hengitystaajuus (bpm) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Kertahengitystilavuus (ml) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

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

Spontaani triggaus ja jaksotus - 1 min 

Happisaturaatio (SpO2) – jos oksimetrisovitin on liitettynä 1 Hz (1 s) 1 min 
 

Ohjelmapäivitys 
Laitteessa on ohjelman päivitystoiminto. Kun ohjelmapäivitys on meneillään, näyttö vilkkuu noin 10 
minuutin ajan. 
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Potilashoidon hallinta 
Seuraavassa osassa olevat tiedot annetaan potilaittesi hoidon hallinnan helpottamiseksi. 
 

Potilasvalikko 
Potilasvalikossa on kahdentyyppisiä käyttöoikeustasoja, Essentials ja Essentials Pois. 

Essentials-taso on suunniteltu tekemään laitteen kanssa toimimisen ja valikkosiirtymisen 
helpommaksi potilaille. Se on yksinkertaisempi vaihtoehto potilaille, jotka eivät halua huolehtia 
asetuksista tai valikkosiirtymisestä. Se antaa pääsyn tärkeimpiin mukavuusominaisuuksiin, kuten 
viiveaikaan, kosteustasoon (jos kostutin on käytettävissä) ja maskin sovittamiseen. 

Kun Essentials Pois -valinta otetaan käyttöön, voidaan enemmän hoitoonsa osallistuville potilaille 
mahdollistaa pääsy lisäominaisuuksiin, joilla he voivat hallita enemmän hoitoasetuksiaan, kuten 
maskityyppinsä muuttamista, Viive alas -ominaisuutta, SmartStart-ominaisuutta ja lämmityksen 
aloittamista (jos kostutin on käytettävissä). 

Essentials Pois -valinta voidaan ottaa käyttöön Asetukset-valikosta. Katso potilasvalikkoa koskevia 
lisätietoja käyttöoppaasta. 
 

Hoitotiedot 
Jos haluat käyttää langatonta tiedonsiirtoa, neuvo potilaita tarkistamaan langattoman signaalin 
voimakkuuden kuvake , kun he ovat asettaneet laitteen käyttöön kotona. Kuvake osoittaa 
peittoalueen voimakkuutta näytettyjen palkkien lukumäärällä – mitä suurempi palkkien määrä, sitä 
voimakkaampi signaali. 
 

Matkustaminen 
Potilaat voivat ottaa Lumis -laitteensa mukaansa aina, kun he matkustavat. Neuvo potilaille seuraavat 
asiat: 
 

• Käytä mukana toimitettua kuljetuslaukkua, jotta laitteen vaurioituminen estetään. 
 

• Tyhjennä kostutin ja pakkaa se erikseen kuljetuslaukkuun. 
 

• Varmista, että potilaan mukana on matkustamalleen alueelle sopiva virtajohto. Saat tietoja tällaisen 
hankinnasta ottamalla yhteyden ResMed-edustajaan. 

 

• Jos käytät ulkoista akkua, sammuta kostutin, jotta akun käyttöaika pitenee. Voit tehdä tämän 
kääntämällä Kosteustaso-valinnan kohtaan Pois. 

 

Lentokonematkustus 

Lumis -laite voidaan ottaa lentokoneeseen käsimatkatavarana. Lääkinnällisiä laitteita ei lasketa mukaan 
käsimatkatavaran rajoituksiin. 
 

Lumis -laitetta voidaan käyttää lentokoneessa, sillä laite täyttää Federal Aviation Administration (FAA) 
-viraston vaatimukset. Lentomatkustuksen vaatimustenmukaisuusasiakirjat voidaan ladata ja tulostaa 
verkkosivulta www.resmed.com. 
 

Kun käytät laitetta lentokoneessa: 

• Varmista, että kostutin on täysin tyhjä ja asetettuna laitteeseen. Laite ei toimi, ellei kostutinta ole 
asetettu paikalleen. 

• Käynnistä Lentokonetila (katso ohjeita käyttöoppaasta). 
 
 

 HUOMIO 
Laitetta ei saa käyttää lentokoneessa, kun vettä on kostuttimessa, sillä turbulenssin aikana voi 
olla vaara veden sisäänhengittämiseen. 
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Vianetsintä 
Jos esiintyy ongelma, yritä seuraavien suositusten noudattamista. Jos et kykene selvittämään 
ongelmaa, ota yhteys paikalliseen ResMed-myyjään tai ResMed-toimipaikkaan. Älä avaa laitetta. 
 

Yleinen vianetsintä 
Ongelma / mahdollinen syy Toimenpide 

Ilmaa vuotaa maskin ympäriltä 

Maskia ei ole ehkä sovitettu oikein. Varmista maskin oikea sovittaminen. Katso sovitusohjeet 
maskin käyttöoppaasta tai käytä Maskin sopivuus -toimintoa 
maskin sopivuuden ja tiiviyden tarkistamiseen. 

Potilaan nenä kuivuu tai tukkeutuu 

Kosteustaso on ehkä asetettu liian pieneksi. Säädä kosteustasoa. 

Jos sinulla on lämmitettävä ClimateLineAir-ilmaletku, katso 
ClimateLineAir-letkun käyttöopasta. 

Maskissa ja ilmaletkussa on vesipisaroita 

Kosteustaso on ehkä asetettu liian korkeaksi. Säädä kosteustasoa. 

Jos sinulla on lämmitettävä ClimateLineAir-ilmaletku, katso 
ClimateLineAir-letkun käyttöopasta. 

Potilaan suu kuivuu voimakkaasti 

Ilmaa voi karata potilaan suun kautta. Nosta kosteustasoa. 

Potilas voi tarvita leukahihnaa, joka pitää suun suljettuna, tai 
kokokasvomaskia. 

Potilas tuntee, että laitteesta tulee liikaa ilmaa 

Viive on ehkä käännetty pois päältä. Käytä Viiveaika-valintaa. 

Potilas tuntee, ettei laitteesta tule riittävästi ilmaa 

Käynnissä on ehkä Viive-toiminto . 
Odota, että hoitopaine ehtii nousta, tai ota Viiveaika pois 
päältä. 

Käynnissä on ehkä Hidas vähennys -toiminto . 
Lopeta hoito painamalla käynnistys/pysäytys-painiketta. 
Paina sitten käynnistys/pysäytys-painiketta uudelleen ja jatka 
hoitoa. 

Käytetään ilma-aukotonta maskia. Käytä vain ilma-aukollista maskia. 

Maskin ilma-aukot voivat olla tukossa Tarkasta, että ilmanpoisto on riittävää. Avaa tukokset maskin 
ilma-aukoista tarvittaessa. 

Matala EPAP yhdessä lisähapen kanssa saattaa johtaa 
tämän hälytyksen virheelliseen laukeamiseen 
ilma-aukollisessa maskissa. 

Lisää EPAP-painetta. 

Ei näyttöä 

Näytön taustavalo on ehkä pois päältä. Se sammuu hetken 
päästä automaattisesti. 

Käynnistä se uudelleen painamalla Koti-painiketta tai 
painamalla säädintä. 
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Ongelma / mahdollinen syy Toimenpide 

Sähkövirtaa ei ehkä ole kytketty. Liitä virtalähde ja varmista, että pistoke on kytketty kunnolla 
pistorasiaan. 

Huomautus: kiinnityspidikkeen on oltava auki-asennossa, kun 
pistoketta kytketään. Katso ohjeita kohdasta Käyttöönotto. 

Hoito on loppunut, mutta laite puhaltaa vieläkin ilmaa 

Laite on jäähtymässä. Laite puhaltaa hieman ilmaa, jotta ilmaletkussa ei tapahdu 
tiivistymistä. Puhallus loppuu automaattisesti 30 minuutin 
jälkeen. 

Kostutin vuotaa 

Kostutinta ei ole ehkä koottu oikein. Tarkista, ettei kostuttimessa ole vaurioita, ja kokoa kostutin 
uudelleen oikein. 

Kostutin voi olla rikki tai siinä voi olla halkeamia. Vaihda kostutin uuteen. 

Uniraportissa on kostuttimen virhettä esittävä kuvake . 

Kostuttimen vika Ota yhteys paikalliseen ResMed-myyjään tai 
ResMed-toimipaikkaan. 

Potilaan hoitotietoja ei ole siirretty 

Langattoman yhteyden saatavuus voi olla huono. Neuvo potilasta asettamaan laite langattoman yhteyden 
peittoalueelle (ts. yöpöydälle, ei laatikkoon tai lattialle).  
Langattoman signaalin voimakkuuden kuvake  osoittaa 
hyvää peittoaluetta, kun kaikki palkit näkyvät, ja huonoa 
peittoaluetta, kun näkyvissä on vähemmän palkkeja. 

Näytön oikeassa yläosassa näkyy Ei langatonta yhteyttä 
-kuvake  . Langatonta verkkoa ei ole käytettävissä. 

Neuvo potilasta, että hoitotiedot voidaan lähettää SD-kortin 
avulla. 
 

Laite voi olla lentokonetilassa. Sammuta lentokonetila (katso kohta Matkustus 
lentokoneessa). 

SmartStart on käytössä, mutta laite ei käynnisty automaattisesti, kun potilas hengittää maskiinsa 

Hengitys ei ole tarpeeksi syvä SmartStart-toiminnon 
laukaisemiseen. 

Aloita hoito hengittämällä syvään sisään ja ulos maskin läpi 
ennen kuin hengität normaalisti. 

 Paina Käynnistys-painiketta. 

Maskissa on liiallinen ilmavuoto. Säädä maskia ja pääremmejä. 

 Ilmaletku ei ole kunnolla liitetty. Liitä letku kummastakin 
päästä tiukasti. 

SmartStart on käytössä, mutta laite ei pysähdy automaattisesti, kun potilas poistaa maskinsa 

Käytössä on yhteensopimaton maski. Käytä vain ResMedin suosittelemia laitteita. 

Saat lisätietoja ottamalla yhteyden ResMediin tai 
verkko-osoitteesta www.resmed.com. 
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Ongelma / mahdollinen syy Toimenpide 

 Jos sierainmaskia käyttävällä potilaalla asetuspaine on alle 7 
cm H2O (7 hPa), SmartStart ei toimi ja se tulee ottaa pois 
käytöstä. 

Lasten maski, jossa käytetään pienempää asetuspainetta 
kuin 8 cm H2O (8 hPa). 

Ota SmartStart pois käytöstä. 

Näytössä viesti: Vain-luku-kortti. Ota se pois, avaa lukitus ja laita takaisin SD-kortti 

SD-kortin kytkin voi olla lukitussa asennossa (vain luku 
-asennossa). 

Siirrä SD-kortin kytkin lukitusta asennosta 
 kirjoitusasentoon . Aseta sitten kortti uudelleen 

paikalleen. 

Näytössä viesti: Päiväystä ja aikaa ei voi asettaa menneisyyteen 

Päiväystä ja aikaa ei asetettu ennen kuin tiedot tallennettiin. Valitse Asetuksista Poista tiedot. Kun tiedot on poistettu, 
aseta oikea paikallinen päivämäärä ja aika. 

 
 

Hälytysten vianetsintä 
Alla esitetyt tiedot perustuvat siihen, että potilaan hoitoa varten on asetettu oikeat hälytysasetukset. 
Kun säädettävä hälytys aktivoituu, varmista hälytysasetukset uudelleen. 
 

Ongelma / mahdollinen syy Toimenpide 

Näyttö häviää ja hälytys aktivoituu 

Virtavika. Irrota potilaan maski ja sammuta lisähappi (jos käytössä), 
kunnes virta palautuu. 

Virtajohto on irronnut tai verkkovirta on sammutettu hoidon 
aikana. 

Varmista, että virtajohto on kiinnitetty ja että 
päävirtakatkaisin (jos sellainen on) on päällä. 

Näytössä viesti: Suuri vuoto tunnistettu. Katso vesisäiliö, säiliön tiiviste tai sivukansi 

Kostutinta ei ole ehkä asetettu oikein paikalleen. Varmista, että kostutin on asetettu oikein paikalleen. 

Kostuttimen tiivistettä ei ehkä ole asetettu oikein paikalleen. Avaa kostutin ja varmista, että tiiviste on asetettu oikein 
paikalleen. 

Näytössä viesti: Suuri vuoto tunnistettu. Liitä letku 

Ilmaletku ei ole kunnolla liitetty. Varmista, että ilmaletkun kumpikin pää on liitetty kunnolla. 

Maskia ei ole ehkä sovitettu oikein. Varmista maskin oikea sovittaminen. Katso sovitusohjeet 
maskin käyttöoppaasta tai käytä Maskin sopivuus -toimintoa 
maskin sopivuuden ja tiiviyden tarkistamiseen. 

Näytössä viesti: Letku tukossa. Tarkista letku 

Ilmaletku on ehkä tukossa. Tarkista ilmaletku ja poista mahdolliset tukokset. Paina 
säädintä viestin poistamiseksi. Paina sitten 
Käynnistys-/pysäytyspainiketta laitteen käynnistämiseksi 
uudelleen. 
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Ongelma / mahdollinen syy Toimenpide 

Näytössä viesti: Vuoto tunnistettu. Tarkista laitekokoonpano ja kaikki liitännät 

Maskia ei ole ehkä sovitettu oikein. Varmista maskin oikea sovittaminen. Katso sovitusohjeet 
maskin käyttöoppaasta tai käytä Maskin sopivuus -toimintoa 
maskin sopivuuden ja tiiviyden tarkistamiseen. 

Näytössä viesti: Ei SpO2-tietoja. Tarkista oksim. anturin liitänä moduuliin/sormeen 

Oksimetrin anturi ei ole kunnolla kiinni. Varmista, että oksimetrin anturi on kiinnitetty oikein 
moduuliin ja potilaan sormeen. 

Oksimetrin anturi saattaa olla viallinen. Jos tämä viesti näkyy toistuvasti, oksimetrin anturi saattaa 
olla viallinen. Vaihda oksimetri uuteen. 

Näytössä viesti: Ilma-aukoton maski tunnistettu. Käytä ilma-aukoll. maskia tai avaa ilma-aukot 

Käytetään ilma-aukotonta maskia. Käytä vain ilma-aukollista maskia. 

Maskin ilma-aukot voivat olla tukossa Tarkasta, että ilmanpoisto on riittävää. Avaa tukokset maskin 
ilma-aukoista tarvittaessa. 

Matala EPAP yhdessä lisähapen kanssa saattaa johtaa 
tämän hälytyksen virheelliseen laukeamiseen 
ilma-aukollisessa maskissa. 

Lisää EPAP-painetta. 

Näytössä viesti: Järjestelmävika. Katso käyttöohjetta. Virhe 004 

Laite on ehkä jätetty liian lämpimään ympäristöön. Anna laitteen jäähtyä ennen kuin alat käyttää sitä uudestaan. 
Irrota virtalähde ja yhdistä se sitten takaisin käynnistääksesi 
laitteen uudestaan. 

Ilmansuodatin on ehkä tukossa. Tarkista ilmansuodatin ja vaihda se uuteen, jos siinä on jokin 
tukos. Irrota virtalähde ja yhdistä se sitten takaisin 
käynnistääksesi laitteen uudestaan. 

Ilmaletku on ehkä tukossa. Tarkista ilmaletku ja poista mahdolliset tukokset. Paina 
säädintä viestin poistamiseksi. Paina sitten 
Käynnistys-/pysäytyspainiketta laitteen käynnistämiseksi 
uudelleen. 

Ilmaletkussa on ehkä vettä. Tyhjennä vesi ilmaletkusta. Irrota virtalähde ja yhdistä se 
sitten takaisin käynnistääksesi laitteen uudestaan. 
 

Näytössä viesti: Järjestelmävika. Katso käyttöohjetta. Virhe 022 

Virtajohtoa ei ole ehkä kytketty kokonaan laitteeseen. Irrota virtajohto laitteesta ja kytke virtajohto sitten uudelleen 
paikalleen. Varmista, että virtajohto kytketään kokonaan 
laitteeseen. 

Huomautus: kiinnityspidikkeen on oltava auki-asennossa, kun 
pistoketta kytketään. Katso ohjeita kohdasta Käyttöönotto. 

Jos ongelma jatkuu, ota yhteys paikalliseen ResMed-myyjään 
tai ResMed-toimipaikkaan. Älä avaa laitetta. 



52 

 

Ongelma / mahdollinen syy Toimenpide 

Kaikki muut virheviestit, esimerkiksi Järjestelmävika. Katso käyttöohjetta. Virhe 0XX 

Laitteessasi on tapahtunut palautumaton virhe. Ota yhteys paikalliseen ResMed-myyjään tai 
ResMed-toimipaikkaan. Älä avaa laitetta. 
 

 
 

Yleiset varoitukset ja huomioitavat seikat 
 VAROITUS 

• Varmista, että ilmaletku ei kierry pään tai kaulan ympärille. 
• Tarkista säännöllisesti, ettei virtajohdoissa, kaapeleissa ja virtalähteessä näy vaurioita tai 

kulumisen merkkejä. Älä jatka osien käyttöä ja vaihda ne, jos niissä on vaurioita. 
• Katso, ettei virtajohto joudu kosketuksiin kuumien pintojen kanssa. 
• Jos huomaat joitakin selittämättömiä muutoksia laitteen toimintakyvyssä, jos laitteesta 

kuuluu epätavallisia ääniä, jos laite tai virtalähde putoaa tai niitä käsitellään väärin tai jos 
kotelo rikkoutuu, keskeytä käyttö ja ota yhteys hoidosta vastaava henkilö/taho tai ResMedin 
huoltokeskukseen. 

• Laitetta ei saa avata tai muokata. Laitteen sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voi huoltaa. 
Laitetta saa korjata ja huoltaa vain valtuutettu ResMedin huoltoliike. 

• Sähköiskunvaara. Laitetta, virtalähdettä tai virtajohtoa ei saa upottaa veteen. Jos nesteitä 
läikkyy laitteen sisään tai päälle, irrota laite verkkovirrasta ja anna osien kuivua. Irrota 
laitteen virtajohto aina ennen laitteen puhdistamista ja varmista, että kaikki osat ovat kuivia, 
ennen kuin kytket laitteen taas verkkovirtaan. 

• Lisähappea ei saa käyttää tupakoitaessa tai avotulen läheisyydessä. 
• Varmista aina, että laite on käynnistetty ja että ilmavirtaa tuotetaan, ennen kuin happilähde 

käynnistetään. Sammuta happilähde aina ennen laitteen sammuttamista, jotta käyttämätön 
happi ei keräänny laitteen kotelon sisään ja aiheuta palovaaraa. 

• Älä tee mitään ylläpitotoimenpiteitä, kun laite on toiminnassa. 
• Laitetta ei saa käyttää jonkin muun laitteen vieressä tai sijoitettuna sen alle tai päälle. Jos 

laitetta on pakko käyttää jonkin muun laitteen vieressä tai sijoitettuna sen alle tai päälle, on 
tarkkailtava, että laite toimii kunnolla siinä kokoonpanossa, jossa sitä aiotaan käyttää. 

• Muiden kuin laitteen kanssa käytettäväksi nimettyjen lisävarusteiden käyttämistä ei 
suositella. Muut varusteet voivat lisätä laitteen päästöjä tai heikentää sen häiriönsietoa. 

• Tarkasta säännöllisesti, onko antibakteerisessa suodattimessa merkkejä kosteudesta tai 
muista kontaminoivista aineista, erityisesti sumuttamisen tai kostutuksen aikana. Jos ohjetta 
ei noudateta, hengitysjärjestelmän vastus saattaa lisääntyä. 

• Laitetta ei ole testattu tai sertifioitu käytettäväksi röntgen-, TT- tai MK-laitteiston 
läheisyydessä. Laitetta ei saa tuoda 4 metrin sisälle röntgen- tai TT-laitteistosta. Laitetta ei 
saa koskaan tuoda MK-ympäristöön. 

• Hoitoasetuksia ei saa muuttaa etätoimintona potilaille sairaalaympäristössä. Etätoimintona 
tehdyt muutokset sairaalaympäristössä eivät ehkä ole asianmukaisia tietyille potilaille, sillä 
nämä asetusten muutokset eivät ehkä välity kaikille potilasta hoitaville sairaalan 
henkilökuntaan kuuluville. Sairaalan henkilökunnan on toimittava yhteistyössä potilaan 
säännöllisen hoidosta vastaavan kanssa siten, että toivottu hoitotulos saavutetaan. 

• Älä käytä laitetta muissa kuin sille hyväksytyissä käyttöolosuhteissa. Jos laitetta käytetään 
paikassa, joka on yli 2591 metriä merenpinnan yläpuolella ja/tai jossain muussa kuin 
5–35 °C:n lämpötilassa, hoidon teho voi heikentyä ja/tai laite voi vaurioitua. 

 HUOMIO 
• Käytä laitteen kanssa vain ResMedin osia ja lisävarusteita. Muut kuin ResMedin osat voivat 

vähentää hoidon tehoa ja/tai vaurioittaa laitetta. 
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• Käytä vain ResMedin tai hoidon määräävän lääkärin suosittelemia ilma-aukollisia maskeja 
tämän laitteen kanssa. Maskin sovittaminen silloin, kun laite ei puhalla ilmaa, voi johtaa 
uloshengitetyn ilman takaisinhengittämiseen. Varmista, että maskin ilma-aukot pidetään 
avoimina ja tukkeutumattomina, jotta raikasta ilmaa virtaa koko ajan maskiin. 

• Älä sijoita laitetta niin, että siihen voi törmätä tai paikkaan, jossa joku voi kompastua sen 
virtajohtoon. 

• Jos laitteen ilmaletku tai ilmanottoaukko tukitaan, kun laite on käynnissä, laite voi 
ylikuumentua. 

• Pidä laitteen ympärillä oleva alue kuivana ja puhtaana ja varmista, ettei siinä ole mitään 
(esim. vaatteita tai vuodevaatteita), joka voisi tukkia ilmanottoaukon tai peittää 
virtalähdeyksikkö. 

• Laitetta ei saa asettaa kyljelleen, sillä vettä voisi päästä laitteeseen. 
• Väärin asetettu kokoonpano voi johtaa väärään maskin painelukemaan. Varmista, että 

kokoonpanoon asetettu oikein. 
• Valkaisuainetta, klooria, alkoholia tai aromaattipohjaisia liuoksia, kostuttavia tai 

antibakteerisia saippuoita tai hajustettuja öljyjä ei saa käyttää laitteen, kostuttimen tai 
ilmaletkun puhdistukseen. Nämä liuokset voivat vaurioittaa kostutinta tai vaikuttaa sen 
suorituskykyyn ja lyhentää tuotteiden käyttöikää. 

• Jos käytät kostutinta, aseta laite aina tasaiselle pinnalle potilaan pään tason alapuolelle, jotta 
maski ja ilmaletku eivät täyttyisi vedellä. 

• Älä täytä kostutinta liian täyteen, koska vesi voi päästä laitteeseen ja ilmaletkuun. 
• Anna kostuttimen jäähtyä kymmenen minuuttia ennen käsittelemistä, jotta vesi jäähtyy ja 

jottei kostutin varmasti ole liian kuuma koskettaa. 
• Varmista, että kostutin on tyhjä ennen laitteen kuljettamista. 

Huomautus: Mikäli laitteeseen liittyen ilmenee vakavia tilanteita, niistä on raportoitava ResMedille ja 
kunkin maan asianomaiselle viranomaiselle. 

 
 
 

Tekniset tiedot 
Yksiköt ilmaistaan cm H2O- ja hPa-yksikköinä. 1 cm H2O vastaa 0,98 hPa-yksikköä. 
 

90 W:n virtalähdeyksikkö 
Vaihtovirran syöttörajat: 100–240 V, 50–60 Hz, 1,0–1,5 A, luokka II 

115 V, 400 Hz, 1,5 A, luokka II (nimellinen lentokonekäyttöön) 
Tasavirran ulostulo: 24 V  3,75 A 
Tyypillinen virrankulutus: 53 W (57 VA) 
Virrankulutuksen huippu: 104 W (108 VA) 
 
 

Ympäristöolosuhteet  
Käyttölämpötila: +5–+35 °C 
 Huomautus: Tämän hoitolaitteen tuottama hengitysilmavirta 

voi olla lämpimämpi kuin lämpötila huoneessa. Laite on 
turvallinen ympäristön korkeissa lämpötiloissa (40 ºC). 

Käyttökosteus: 10–95 %:n suhteellinen ilmankosteus, ei kondensoituva 
Käyttöalue (korkeus merenpinnasta): merenpinnasta 2 591 m:iin; ilmanpaine 1 013–738 hPa  
Säilytys- ja kuljetuslämpötila: -20–+60 °C 
Säilytys- ja kuljetusilmankosteus: 5–95 %:n suhteellinen ilmankosteus, ei kondensoituva 
 
 

Sähkömagneettinen yhteensopivuus 
LumisVastaa kaikkia sovellettavia sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevia määräyksiä standardin         
IEC 60601-1-2:2014 mukaisesti asuin- ja liiketilaympäristössä ja kevyen teollisuuden ympäristössä. On suositeltavaa pitää 
kannettavat yhteyslaitteet vähintään 1 metrin päässä laitteesta. 
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Luokitus: EN 60601-1:2006/A1:2013  
Luokka II (kaksinkertainen eristys), tyyppi BF, kotelointiluokka IP22. 
 
 

Anturit 
Paineanturit: Sijaitsee laitteen sisällä ulostulon kohdalla, tyyppi 

analoginen painemittari, 0–40 cm H2O (0– 40 hPa) 
Virtausanturi: Sijaitsee laitteen sisällä sisääntulon kohdalla, tyyppi 

digitaalinen massailmavirtaus, -70 – +180 l/min 
 
 

Yksittäisestä viasta aiheutuva pysyvän tilan enimmäispaine 
Laite sammuu yksittäisen vian esiintyessä, jos seuraava pysyvän tilan paine ylittyy: 
30 cm H2O (30 hPa) pitempään kuin 6 sekuntia tai 40 cm H2O (40 hPa) pitempään kuin 1 sekuntia. 
 
 

Ääni 
ISO 80601-2-70:2015 -standardin mukaan mitattu painetaso (CPAP-toimintamuoto): 
SlimLine: 25 dBA, epävarmuus 2 dBA 
Standard: 25 dBA, epävarmuus 2 dBA 
SlimLine tai Standard ja kostutus: 27 dBA, epävarmuus 2 dBA 
ISO 80601-2-70:2015 -standardin mukaan mitattu tehotaso (CPAP-toimintamuoto): 
SlimLine: 33 dBA, epävarmuus 2 dBA 
Standard: 33 dBA, epävarmuus 2 dBA 
SlimLine tai Standard ja kostutus: 35 dBA, epävarmuus 2 dBA 
Ilmoitetut kaksinumeroiset melupäästöarvot ISO 4871:1996 -standardin mukaisesti. 
 
 

Hälytysäänen voimakkuuden asetukset 
Matala (nimellinen 54 dBA), keskimääräinen (nimellinen 60 dBA), korkea (nimellinen 73 dBA) 
 
 

Mitat – laite ja kostutin 
Mitat (K x L x S): 116 mm x 255 mm x 150 mm 
Ilmantuloaukko (noudattaa ISO 5356-1:2015 -standardia) 22 mm 
Paino (laite ja puhdistettava kostutin): 1336 g 
Kotelon rakenne: Paloa hidastavaa kestomuovia 
Vesiastian tilavuus: Maksimaaliseen täyttöviivaan 380 ml 
Puhdistettava kostutin – materiaali: Ruiskupuristettua muovia, ruostumatonta terästä ja 

silikonitiiviste 
 
 

Lämpötila 
Lämpölevyn maksimi: 68 °C 
Katkaisuarvo: 74 °C 
Kaasun enimmäislämpötila: ≤ 41 °C 
 
 

Ilmansuodatin 
Standard: Materiaali: Polyesterikuitu 

Keskimääräinen pidättävyys: >75 % ~7 mikronin pölylle 
Hypoallergeeninen: Materiaali: Akryyli- ja polypropyleenikuidut 

polypropyleenikantajassa 
Tehokkuus: >98 % ~7–8 mikronin pölylle; >80 % ~0,5 
mikronin pölylle 

 
 

Käyttö lentokoneessa 
ResMed takaa, että laite täyttää Federal Aviation Administration (FAA) -viraston vaatimukset (RTCA/DO-160, pykälä 21, 
luokka M) lentomatkustuksen kaikissa vaiheissa. 
 
 

Langaton tiedonsiirtomoduuli 
Käytetty teknologia: 2G GSM, 3G, 4G (LTE) 
On suositeltavaa, että laite on käytön aikana vähintään 2 cm:n päässä kehosta. Ei koske maskeja, letkuja tai lisävarusteita. 
Kyseistä teknologiaa ei ole välttämättä saatavissa kaikissa maissa. 
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus (radiolaitedirektiiviin liittyvä vaatimustenmukaisuusvakuutus)  
 

ResMed vakuuttaa, että Lumis -laite (mallit 285xx) vastaa direktiivin 2014/53/EU (radiolaitedirektiivi) olennaisia vaatimuksia 
ja muita laitetta koskevia määräyksiä. Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavissa sivustolta 
Resmed.com/productsupport. 
Tätä laitetta voidaan käyttää kaikissa Euroopan maissa ilman rajoituksia. 

Kaikki ResMedin laitteet on luokiteltu lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin mukaisiksi lääkinnällisiksi laitteiksi. 

Tuotteessa ja siihen liittyvässä painetussa materiaalissa näkyvät merkinnät, joissa on symboli 0123, liittyvät 
neuvoston direktiiviin 93/42/ETY mukaan lukien lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin muutos (2007/47/EY). 

 

 
 

Käyttöpainealue 
S, ST, T, PAC, iVAPS: 2–30 cm H2O (2–30 hPa) 
CPAP 4–20 cm H2O (4–20 hPa) 
Kertahengitystilavuuden rajat 100–2500 ml 
 
 

Lisähapen käyttö 
Enimmäisvirtaus: 15 l/min (S, ST, T, PAC, CPAP), 4 l/min (iVAPS) 
 
 

Paineilman virtausreitti 

 

1. Virtausanturi 
2. Puhallin 
3. Paineanturi 
4. Maski 
5. Ilmaletku 
6. Kostutin 
7. Laite 
8. Tuloilman suodatin 

 
 

Suunniteltu käyttöikä 
Laite, virtalähdeyksikkö: 5 vuotta 
Puhdistettava kostutin: 2,5 vuotta 
Ilmaletku: 6 kuukautta 
 
 

Käyttäjän sijainti 
Laite on suunniteltu käytettäväksi käsivarsipituudelta. Käyttäjän tulee sijoittaa näköakselinsa 30 asteen kulman sisälle 
tasosta, joka on kohtisuorassa näyttöön nähden. 
 
 

Kostuttimen kapasiteetti 

Maskin paine 
cm H2O (hPa) 

Nimellinen suhteellisen kosteuden ulostulo, 
% 

Nimellinen järjestelmän ulostulo AH1, BTPS2 

Asetus 4 Asetus 8 Asetus 4 Asetus 8 
3 85 100 6 >10 
4 85 100 6 >10 
10 85 100 6 >10 
20 85 90 6 >10 
25 85 90 6 >10 
30 85 90 6 >10 
1 AH – Absolute Humidity (absoluuttinen kosteus) mg/l 
2 BTPS – Body Temperature Pressure Saturated (elimistön lämpötila painesaturoitu) 
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ilmaletku 

ilmaletku Materiaali Pituus Sisäläpimitta 
ClimateLineAir Taipuisa muovi ja sähkökomponentit 2 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Taipuisa muovi ja sähkökomponentit 1,9 m  19 mm 
SlimLine Taipuisa muovi 1,8 m 15 mm 
Standard Taipuisa muovi 2 m 19 mm 
3 m Taipuisa muovi 3 m 19 mm 
Lämmitetyn ilmaletkun lämpötilan katkaisu: ≤ 41 °C  
 
 

Huomautukset:  
• Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 
• Lämmitettävän ilmaletkun sähköinen liitinpää sopii ainoastaan laitteen ulostulopäähän, eikä sitä saa asentaa maskiin. 
• Sähköisesti johtavia tai antistaattisia ilmaletkuja ei saa käyttää. 
• Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden ilmoitetut asetukset eivät ole mitattuja arvoja. 
 

Näytöllä näkyvät arvot 

Arvo Alue Näytön tarkkuus 
Ilmanpoistoaukon paineanturi: 
Maskin paine 2–30 cm H2O (2–30 hPa) 0,1 cm H2O (0,1 hPa) 
Ilmavirtauksesta saadut arvot: 
Vuoto 0–120 l/min 1 l/min 
Kertahengitystilavuus 0–4 000 ml 1 ml 
Hengitystaajuus 0–50 BPM 1 BPM 
Minuuttiventilaatio 0–30 l/min 0,1 l/min 
Ti 0,1–4,0 s 0,1 s 
I:E-suhde 1:100–2:1 0,1 
Arvo Tarkkuus1 
Painemittaus1: 
Maskin paine2 ±[0,5 cm H2O (0,5 hPa) + 4 % mitatusta arvosta] 
Ilmavirtaus ja ilmavirtauksesta saadut arvot1: 
Ilmavirtaus ±6 l/min tai 10 % lukemasta, sen mukaan kumpi on suurempi, positiivisen 

virtauksen ollessa 0–150 l/min 
Vuoto2 ±12 l/min tai 20 % lukemasta, kumpi tahansa on suurempi, arvolla 0–60 l/min 
Kertahengitystilavuus2,3 ± 20 % 
Hengitystaajuus2,3 ±1,0 BPM 
Minuuttiventilaatio2,3 ± 20 % 
1 Tulokset ilmaistaan STPD-arvona (vakiolämpötila ja -paine, kuiva) (101,3 kPa 20 °C:n lämpötilassa, kuivassa). Kun virtausparametrit 
muunnetaan BTPS-arvoiksi (kehon lämpötilassa, käyttöympäristön paineessa, saturoituna), vesihöyry voi saada aikaan, että tilavuus suurenee 
enintään 13 %. 
2 Tarkkuus saattaa huonontua vuotojen tai lisähapen takia tai kertahengitystilavuuksien ollessa <100 ml tai minuuttiventilaation ollessa 
<3 l/min. 
3 Mittaustarkkuus varmistettu kotihoidon ventilaattoritukilaitteita koskevan EN ISO 10651-6:2009 -standardin mukaisesti (kuva 101 ja taulukko 
101) ResMed-maskien nimellisiä ilma-aukkovirtauksia käyttäen. 
 

Mittausjärjestelmän epävarmuudet 

ISO 80601-2-70:2015 -standardin mukainen valmistajan testilaitteiston mittauksen epävarmuus on seuraava: 
Virtausmittauksille ± 1,5 l/min tai ± 2,7 % lukemasta (kumpi tahansa on suurempi) 
Tilavuusmittauksille (< 100 mL) ± 5 ml tai 6 % lukemasta (kumpi tahansa on suurempi) 
Tilavuusmittauksille (≥ 100 ml) ± 20 ml tai 3 % lukemasta (kumpi tahansa on suurempi) 
Painemittauksille ± 0,15 cm H2O (0,15 hPa) 
Aikamittauksille ± 10 ms 
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Painetarkkuus – CPAP 

Staattisen paineen maksimivaihtelu paineessa 10 cm H2O (10 hPa) ISO 80601-2-70:2015 -standardin mukaisesti 
 

Standard-ilmaletku SlimLine-ilmaletku 
Ilman kostutusta ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hPa) ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hPa) 
Kostutuksen kanssa ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hPa) ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hPa) 

Dynaamisen paineen maksimivaihtelu ISO 80601-2-70:2015 -standardin mukaisesti 

Laite ilman kostutusta ja Standard-ilmaletkun kanssa / Laite kostutuksen ja Standard-ilmaletkun kanssa 
Paine [cm H2O (hPa)] 10 BPM 15 BPM 20 BPM 
4 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
8 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
12 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
16 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
20 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
Laite ilman kostutusta ja SlimLine-ilmaletkun kanssa / Laite kostutuksen ja SlimLine-ilmaletkun kanssa 
Paine [cm H2O (hPa)] 10 BPM 15 BPM 20 BPM 
4 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
8 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
12 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
16 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
20 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
 
 

Painetarkkuus – kaksoistaso 

Dynaamisen paineen maksimivaihtelu ISO 80601-2-70:2015 -standardin mukaisesti 
Laite ilman kostutusta ja Standard-ilmaletkun kanssa / Laite kostutuksen ja Standard-ilmaletkun kanssa 
Hengitystaajuus Sisäänhengityspaine (cm H2O [hPa]) (Keskiarvot; keskihajonnat) 
 6 10 16 21 25 30 
10 BPM -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 

0,12; 0,01 /  
-0,14; 0,02 

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

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

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

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

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

0,20; 0,05 /  
-0,22; 0,02 

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

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

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

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

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

0,34; 0,02 /  
-0,34; 0,03 

Hengitystaajuus Uloshengityspaine (cm H2O [hPa]) (Keskiarvot; keskihajonnat) 
 2 6 12 17 21 25 
10 BPM -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 

0,04; 0,17 /  
-0,21; 0,01 

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

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

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

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

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

0,04; 0,21 /  
-0,25; 0,01 

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

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

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

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

-0,31; 0,01 /  
-0,45; 0,03 

-0,13; 0,23 /  
-0,31; 0,01 

Laite ilman kostutusta ja SlimLine-ilmaletkun kanssa / Laite kostutuksen ja SlimLine-ilmaletkun kanssa 
Hengitystaajuus Sisäänhengityspaine (cm H2O [hPa]) (Keskiarvot; keskihajonnat) 
 6 10 16 21 25 30 
10 BPM -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 

-0,07; 0,09 /  
-0,18; 0,02 

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

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

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

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

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

0,18; 0,08 /  
-0,25; 0,02 

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

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

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

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

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

0,36; 0,02 /  
-0,40; 0,02 
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Hengitystaajuus Uloshengityspaine (cm H2O [hPa]) (Keskiarvot; keskihajonnat) 
 2 6 12 17 21 25 
10 BPM -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 

-0,27; 0,01 /  
-0,30; 0,01 

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

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

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

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

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

-0,33; 0,01 /  
-0,36; 0,01 

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

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

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

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

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

-0,43; 0,02 /  
-0,45; 0,01 

 

Huomautus: Edellä oleva taulukko perustuu tietoihin, jotka kattavat 60.1–88,8 % sisäänhengitysvaiheen kestosta ja 
66,1–93,4 % uloshengitysvaiheen kestosta. Näiden tietojen aikavälit alkavat heti ensimmäisten ohimenevien ylitys-/alitusjaksojen jälkeen, ja 
ne päättyvät siinä pisteessä, jossa virtaus pienenee hengityksen loppuvaiheita kohden samaan absoluuttiseen arvoon kuin aloituspisteessä 
(tämä vastaa juuri edellä annettujen arvojen %-alueita). 
 

Virtaus asetetuissa paineissa (enintään) 

Seuraavat arvot on mitattu nimetyn ilmaletkun päästä ISO 80601-2-70:2015-standardin mukaisesti: 
Paine 
cmH2O (hPa) 

Lumis ja Standard 
l/min 

Lumis, kostutus ja 
Standard 
l/min 

Lumis ja SlimLine 
l/min 

Lumis, kostutus ja 
ClimateLineAir 
l/min 

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

Virtausvastus 

Taulukosta käy ilmi hengitysletkun virtausvastus: 
Hengitysletku Virtauksella 

(l/min), paineella 
20 cm H2O 

Virtausvastus (cm H2O/l/min) 
Hengitysletku 
antibakteerisen 
suodattimen 
(PALL BB50T) 
kanssa 

Hengitysletku 
antibakteerisen 
suodattimen 
(4222/701, 
4222/702) 
kanssa 

Hengitysletku 
kulmakappaleen 
kanssa 

Pelkkä 
hengitysletku 

Standard 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineMax Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 
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Vastaavuus 
Taulukosta käy ilmi hengitysletkun vastaavuus: 
Hengitysletku Vastaavuus (cm H2O/l/min) paineella 60 cm H2O 

Hengitysletku 
antibakteerisen 
suodattimen (PALL 
BB50T) kanssa 

Hengitysletku 
antibakteerisen 
suodattimen 
(4222/701, 4222/702) 
kanssa 

Hengitysletku 
kulmakappaleen 
kanssa 

Pelkkä hengitysletku 

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

Ohje ja valmistajan ilmoitus - sähkömagneettiset päästöt ja häiriönsieto 
Lääkinnällinen sähkölaitteisto vaatii erityisvarotoimia sähkömagneettisen yhteensopivuuden osalta ja 
se on asennettava ja otettava käyttöön tässä asiakirjassa annettujen sähkömagneettista 
yhteensopivuutta koskevien tietojen mukaisesti. 
 

LumisLaite on suunniteltu siten, että se täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat 
standardit. Jos käyttäjä kuitenkin epäilee, että muu laitteisto vaikuttaa laitteen suorituskykyyn (esim. 
paine tai virtaus), laite on siirrettävä etäälle mahdollisen häiriön aiheuttajasta. 
 

Ohje ja valmistajan ilmoitus - sähkömagneettiset päästöt 

Laite on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen 
ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään kyseisessä ympäristössä. 

Päästötesti Säännöstenmukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö – ohje 
Radiotaajuuspäästöt CISPR 11 Ryhmä 1 Laite käyttää radiotaajuusenergiaa ainoastaan 

sisäisiin toimintoihin. Tästä syystä sen 
radiotaajuuspäästöt ovat hyvin vähäisiä eivätkä 
todennäköisesti aiheuta häiriöitä lähettyvillä 
oleviin sähkölaitteisiin. 

Radiotaajuuspäästöt CISPR 11 Luokka B Laitetta voidaan käyttää kaikissa 
hoitoympäristöissä mukaan lukien kotikäyttö ja 
käyttöympäristöt, jotka on liitetty suoraan 
kotitalouskäyttöön virtaa toimittavaan, yleiseen 
alhaisen jännitteen verkkoon. 

Harmoniset päästöt  
IEC 61000-3-2 

Luokka A  

Jännitteenvaihtelut/välkyntä IEC 61000-3-3 Säännöstenmukainen  
 
 

Ohje ja valmistajan ilmoitus - sähkömagneettinen häiriönsieto 

Laite on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen 
ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään kyseisessä ympäristössä. 

Häiriönsietotesti IEC60601-1-2-testitaso Säännöstenmukaisuustaso Sähkömagneettinen ympäristö – ohje 

Sähköstaattinen 
purkaus (ESD) 
IEC 61000-4-2 

±6 kV kontakti 
±8 kV ilma 

±8 kV kontakti 
±15 kV ilma 

Lattioiden on oltava puuta, betonia tai 
keraamista laattaa. Jos lattiat on peitetty 
synteettisellä materiaalilla, suhteellisen 
kosteuden on oltava vähintään 30 %. 

Nopeat 
transientit/purskeet 
IEC 61000-4-4 

±2 kV - virtajohdot 
±1 kV - anto-/ottoteho 

±2 kV 
±1 kV - anto-/ottoteho 

Verkkovirran on oltava tyypilliseen 
kaupalliseen tai sairaalaympäristöön 
sopivaa. 
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Häiriönsietotesti IEC60601-1-2-testitaso Säännöstenmukaisuustaso Sähkömagneettinen ympäristö – ohje 

Ylijänniteaalto  
IEC 61000-4-5 

±1 kV - 
differentiaalimuoto 
±2 kV - yhteismuoto 

±1 kV - differentiaalimuoto 
±2 kV - yhteismuoto 

Verkkovirran on oltava tyypilliseen 
kaupalliseen tai sairaalaympäristöön 
sopivaa. 

Jännitepudotukset, 
lyhyet keskeytykset 
ja verkkovirran 
jännitteen vaihtelut 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95 %:n 
pudotus - Ut) 0,5 jakson 
ajan 
40 % Ut (60 %:n 
pudotus - Ut) 5 jakson 
ajan 
70 % Ut (30 %:n 
pudotus - Ut) 25 jakson 
ajan 
<5% Ut (>95 %:n 
pudotus - Ut) 5 sekunnin 
ajan 

100 V 
 
240 V 

Verkkovirran on oltava tyypilliseen 
kaupalliseen tai sairaalaympäristöön 
sopivaa. 
Jos järjestelmän käyttäjä vaatii jatkuvaa 
toimintaa verkkovirtakatkosten aikana, 
suosittelemme järjestelmän kytkemistä 
jatkuvaan virtalähteeseen. 

Verkkotaajuus 
(50/60 Hz) 
magneettikenttä 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m Verkkotaajuuden magneettikenttien on 
oltava tyypillisen sijaintikohdan tasolla 
tyypillisessä kaupallisessa tai 
sairaalaympäristössä. 

Voimalinjaperäinen 
radiotaajuus 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz - 80 MHz 

3 Vrms 
150 kHz - 80 MHz 

Radiotaajuusenergiaa käyttävät kannettavat 
ja matkaviestintälaitteet eivät saa olla 
lähempänä mitään järjestelmän osaa johdot 
mukaan lukien kuin suositeltu etäisyys, joka 
lasketaan lähettimen taajuuden perusteella 
sovellettavan yhtälön mukaan. 

Säteilyradiotaajuus 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz - 2,5 GHz 

10 V/m 
80 MHz - 2,5 GHz 

Suositeltu etäisyys 
d = 0,35 √P 
d = 0,35 √P 80 MHz - 800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz - 2,5 GHz 
P on lähettimen enimmäisantoteho watteina 
(W) ilmaistuina lähettimen valmistajan 
mukaisesti ja d on suositeltu etäisyys 
metreinä ilmaistuna (m). Sähkömagneettisen 
tutkimuksen a mittaamien kiinteiden 
radiotaajuuslähettimien kenttävahvuuksien 
on oltava säännöstenmukaisuustasojen 
alapuolella kaikilla taajuuden 
vaihteluväleillä. b Häiriötä voi tapahtua 
sellaisten laitteiden läheisyydessä, joissa on 
seuraava symboli:  

a Kiinteiden lähettimien, kuten radiotukiasemien (matka- ja langattomien puhelimien), amatööriradioiden, AM- ja 
FM-radiolähetysten ja TV-lähetysten kenttävahvuuksia ei voida tarkkaan ennakoida teoreettisesti. Kiinteiden 
radiotaajuuslähettimien sähkömagneettisen ympäristön arvioimiseksi on harkittava sähkömagneettista testausta. Jos 
laitteen käyttöympäristöstä mitattu kenttävahvuus ylittää yllä annetun soveltuvan radiotaajuustason, laitetta on tarkkailtava 
normaalin toiminnan varmistamiseksi. Jos poikkeavaa suorituskykyä havaitaan, lisätoimenpiteet voivat olla tarpeellisia, 
kuten laitteen suuntaminen uudelleen tai sen paikan vaihtaminen. 
b Yli 150 kHz - 80 MHz:n taajuusalueella kenttävahvuuden pitäisi olla alle 3 V/m. 
Huomautukset: 

• Ut on verkkovirtajännite ennen testitason soveltamista. 

• 80 MHz:n ja 800 MHz:n vaihteluvälillä sovelletaan korkeampia taajuuslukemia. 
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• Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneettiseen etenemiseen 
vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama absorptio ja heijastus. 

 

Suositellut etäisyydet radiotaajuusenergiaa käyttävien kannettavien ja matkaviestintälaitteiden 
ja järjestelmän välillä 

Laite on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa radiotaajuussäteilyhäiriö 
on hallittu. Laitteen ostaja tai käyttäjä voivat estää sähkömagneettista häiriötä pitämällä 
radiotaajuusenergiaa käyttävät kannettavat ja matkaviestintälaitteet (lähettimet) minimietäisyydellä 
laitteesta seuraavien suositusten mukaisesti viestintälaitteiden enimmäisantotehon mukaisesti. 

Lähettimen nimellinen 
enimmäisantoteho (W) 

Etäisyys lähettimen taajuuden mukaisesti (m) 
150 kHz - 80 MHz 
d = 0,35 √P 

80 MHz - 800 MHz 
d = 0,35 √P 

800 MHz - 2,5 GHz 
d = 0,35 √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 

 
Jos lähettimen enimmäisantotehoa ei ole lueteltu yllä olevassa taulukossa, suositeltu etäisyys d 
metreinä ilmaistuna (m) voidaan määrittää lähettimeen soveltuvasta yhtälöstä, jossa P on lähettimen 
nimellinen enimmäisantoteho watteina ilmaistuna (W) lähettimen valmistajan mukaisesti. 

Huomautukset: 

• 80 MHz:n ja 800 MHz:n osalta sovelletaan korkeampien taajuuksien etäisyyssuosituksia. 

• Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneettiseen etenemiseen 
vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama absorptio ja heijastus. 

 

Symbolit 

Tuotteessa tai sen pakkauksessa voi olla seuraavia symboleja. 
 

 Lue ohjeet ennen käyttöä.   Osoittaa varoitusta tai huomioitavaa seikkaa.  Noudata ohjeita 

ennen käyttöä.  Valmistaja.  Valtuutettu edustaja Euroopassa.  Eränumero. 

 Tuotenumero.  Sarjanumero.  Laitteen numero.  Päällä / Pois.  Laitteen paino. 
 Suojattu sormenkokoisia esineitä ja tippuvaa vettä vastaan, kun sen kaltevuuskulma on enintään 

15 astetta tietystä suunnasta.  Tasavirta.  Tyypin BF liitäntäosa.  Luokan II laite. 

 Kosteusrajoitus.  Lämpötilarajoitus.  Ionisoimatonta säteilyä.  Kiina, 
ympäristöpäästöjen valvonnan logo 1.  Kiina, ympäristöpäästöjen valvonnan logo 2. 

 Vain lääkärin määräyksestä (Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan näitä laitteita saa myydä 

vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä).  Veden enimmäistaso.  Käytä vain tislattua 

vettä.  Käyttöalue (korkeus merenpinnasta).  Ilmanpainerajoitus.  Noudattaa RTCA DO-160 
-standardin osan 21, luokan M vaatimuksia.  Ei-MK-turvallinen (ei saa käyttää MK-laitteen 

läheisyydessä).  Valmistusajankohta.  Maahantuoja.  Terveydenhoitolaite. 
 

Katso symbolien selitykset osoitteesta ResMed.com/symbols. 
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 Ympäristötiedot 

Tämä laite tulee hävittää erikseen, ei lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Hävitä laite käyttämällä 
alueellasi käytössä olevia asianmukaisia keräys-, uudelleenkäyttö- ja kierrätysjärjestelmiä. Näiden 
jätteille tarkoitettujen keräys-, uusiokäyttö- ja kierrätysjärjestelmien tarkoituksena on vähentää 
luonnonvaroihin kohdistuvaa rasitusta ja estää vaarallisten aineiden joutuminen luontoon. 

Tarkempia tietoja näistä jätteenhävittämisjärjestelmistä saat paikallisilta jätteenkäsittelystä vastaavilta 
viranomaisilta. Rastilla varustetun jäteastian kuva tarkoittaa, että on käytettävä erityisiä 
jätteenkäsittelyjärjestelmiä. Tarkempia tietoja ResMed-laitteiden keräyksestä ja hävittämisestä saat 
lähimmästä ResMed-toimipaikasta, paikalliselta jakelijalta tai osoitteesta 
www.resmed.com/environment. 
 

Huolto 
Lumis -laite on turvallinen ja luotettava käytössä, jos sitä käytetään ResMedin antamien ohjeiden 
mukaisesti. ResMed suosittelee, että valtuutettu ResMedin huoltokeskus tutkii ja huoltaa Lumis 
-laitteen, jos siinä on mitään merkkejä kulumisesta tai jos laitteen toimintaa epäillään. Muuten nämä 
tuotteet eivät yleensä edellytä huoltoa tai tarkastamista niiden suunnitellun käyttöiän aikana. 
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Rajoitettu takuu 
ResMed Pty Ltd (jäljempänä ”ResMed”) takaa, ettei hankitussa ResMed-tuotteessa ole materiaali- tai 
valmistusvirheitä jäljempänä määritetyn ajan sisällä ostopäivästä lukien. 

Tuote Takuuaika 

• Maskit (joihin kuuluu maskin runko, pehmike, pääremmit ja letku) — ei koske 
kertakäyttöisiä maskeja 

• Lisävarusteet — ei koske kertakäyttöisiä lisävarusteita 

• Sormen ympäri kiedottavat sykeanturit 

• Kostuttimien vesisäiliöt 

90 päivää 

• Akut, joita käytetään ResMedin sisäisissä ja ulkoisissa akkulaitteissa 6 kuukautta 

• Sormeen kiinnitettävät sykeanturit 

• CPAP- ja kaksoispainelaitteiden datamoduulit 

• Oksimetrit ja CPAP- ja kaksoispainelaitteiden oksimetrisovittimet 

• Kostuttimet ja niiden puhdistettavat vesisäiliöt 

• Titrauksen valvontalaitteet 

1 vuosi 

• CPAP-, kaksoispaine- ja ventilaatiolaitteet (ulkoiset virtalähdeyksiköt mukaan 
luettuina) 

• Akkulisävarusteet 

• Kannettavat diagnostiikka-/seulontalaitteet 

2 vuotta 

Tämä takuu koskee vain tuotteen alun perin hankkinutta kuluttajaa. Takuuta ei voi siirtää. 

Jos tuotteessa ilmenee vikaa normaalissa käytössä, ResMed korjaa tai vaihtaa oman harkintansa 
mukaan viallisen tuotteen tai sen jonkin osan.  

Tämä rajoitettu takuu ei päde seuraavissa tapauksissa: a) tuote on vaurioitunut virheellisen tai 
epäasiallisen käytön tai tuotteen muokkaamisen tai muuntamisen vuoksi, b) tuotetta on korjannut 
jokin huoltoliike, jota ResMed ei ole nimenomaan valtuuttanut tekemään kyseisenlaisia korjauksia ja c) 
tuote on vaurioitunut tai kontaminoitunut tupakan-, piipun- tai sikarinsavun tai muun savun vuoksi, d) 
vaurio johtuu veden läikkymisestä elektronisen laitteen päälle tai sisään. 

Takuu lakkaa olemasta voimassa, jos tuote myydään eteenpäin sen alueen ulkopuolelle, josta se on 
alun perin ostettu. 

Tuotteen alun perin hankkineen kuluttajan on tehtävä tuotevirhettä koskevat reklamaatiot tuotteen 
ostopaikkaan. 

Tämä takuu korvaa kaikki muut erityiset tai hiljaiset takuut, ja niihin kuuluvat myytävyyttä ja tiettyyn 
tarkoitukseen sopivuutta koskevat hiljaiset takuut. Jotkin alueet tai valtiot eivät hyväksy hiljaisen 
takuun pituuden rajoittamista, joten edellä mainittu rajoitus ei ehkä koske kaikkia kuluttajia. 

ResMed ei vastaa mistään suorista tai välillisistä vahingoista, joiden väitetään aiheutuneen jonkin 
ResMedin tuotteen myynnistä, asennuksesta tai käytöstä. Joissain maissa ei hyväksytä suorien tai 
välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten edellä mainittu rajoitus ei ehkä koske 
kaikkia kuluttajia.  

Tämä takuu antaa tietyt juridiset oikeudet ja kuluttajalla voi olla muitakin oikeuksia, jotka vaihtelevat 
alueesta riippuen. Voit saada tarkempia tietoja takuuoikeuksista paikalliselta ResMed-myyjältä tai 
ResMed-toimipaikasta. 
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ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive 
Bella Vista NSW 2153 Australia 

Katso osoitteesta ResMed.com tiedot muista ResMed-toimipaikoista ympäri maailmaa. Air10, Lumis, ClimateLine, SlimLine, HumidAir, SmartStart, 
ResScan, AirView ja VPAP ovat ResMed-yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Patentteja ja muuta immateriaaliomaisuutta 
koskevat tiedot ovat verkko-osoitteessa ResMed.com/ip. Actichlor on Ecolab US Inc:n tavaramerkki. Alconox on Alconox Inc:n tavaramerkki. Cavicide on 
Metrex Research, LLC:n rekisteröity tavaramerkki. CIDEX on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Advanced Sterilization Products, joka on Ethicon 
US, LLC:n tytäryhtiö. Mikrozid ja Terralin ovat Schülke & Mayr GmbH:n tavaramerkkejä. Neodisher MediZym on Chemische Fabrik Dr Weigert GmbH & 
Co. KG:n tavaramerkki. Gigasept on Schülke & Mayr -yhtiön tavaramerkki. Sterrad on Johnson & Johnson -yhtiön tavaramerkki. SD Logo on SD-3C, LLC:n 
tavaramerkki.  © 2019 ResMed Pty Ltd. 288252/3 2019-11
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