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Vítáme Vás 
Lumis™ 150 VPAP ST-A je přístroj zajišťující dvojúrovňový přetlak v dýchacích cestách. 
 

 VAROVÁNÍ 
• Před použitím přístroje si přečtěte celou příručku. 
• Přístroj používejte v souladu se zamýšleným použitím uvedeným v této příručce. 
• Pokyny ošetřujícího lékaře mají přednost před informacemi uvedenými v této příručce. 
• Toto zařízení není vhodné pro pacienty závislé na ventilátoru. 
 
 

Indikace použití 

Lumis 150 VPAP ST-A 

Přístroj Lumis150 ST-A je určen k poskytování neinvazivní ventilace u pacientů s hmotností nad 13 kg  
nebo nad 30 kg v režimu iVAPS s respirační insuficiencí nebo obstrukční spánkovou apnoe (OSA). Je 
určen k použití v domácím a nemocničním prostředí. 
 

Zvlhčovač je určen k domácímu užívání jedním pacientem i vícenásobnému užívání v nemocnici či 
jiném zařízení. 
 

Klinické přínosy 
Klinickým přínosem léčby pomocí CPAP a dvouúrovňového přetlakového dýchání při léčbě OSA je 
snížení výskytu apnoe a hypopnoe, omezení ospalosti, jakož i zlepšení kvality života. Klinické přínosy 
dvouúrovňového přetlakového dýchání při léčbě respirační nedostatečnosti mohou zahrnovat 
prodloužení celkové doby přežití, zlepšení denních příznaků, hladiny krevních plynů, kvality života 
týkající se zdraví, kvality spánku a snížení počtu hospitalizací a výskytu dyspnoe. 

Klinickým přínosem zvlhčování je snížení vedlejších účinků souvisejících s léčbou pomocí přetlakového 
dýchání. 

Populace pacientů / zdravotní stavy, k jejichž léčbě je maska určena 
Obstrukční plicní onemocnění (např. chronická obstrukční plicní choroba), restriktivní plicní 
onemocnění (např. onemocnění plicního parenchymu, onemocnění hrudní stěny, neuromuskulární 
onemocnění), onemocnění centrální regulace dýchání, obstrukční spánková apnoe (OSA) a 
hypoventilační syndrom při obezitě (OHS). 

Kontraindikace 
Terapie přetlakem v dýchacích cestách může být kontraindikována u některých pacientů, u nichž se 
vyskytují následující preexistující onemocnění: 

• závažné emfyzematické plicní buly 

• pneumotorax nebo pneumomediastinum 

• patologicky nízký krevní tlak, zvláště ve spojitosti s vyčerpáním intravaskulárního objemu 

• dehydratace 

• únik mozkomíšního moku, v nedávné době prodělaný kraniální chirurgický výkon nebo nedávné 
trauma. 
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Nežádoucí účinky 
Pacienti musí informovat svého ošetřujícího lékaře o nezvyklé bolesti v hrudníku, silné bolesti hlavy 
nebo zvýšení dušnosti. Akutní infekce horních cest dýchacích si může vyžádat dočasné přerušení 
léčby. 
 

V průběhu léčby pomocí přístroje se mohou vyskytnout následující vedlejší účinky: 

• sucho v nose, ústech nebo hrdle 

• krvácení z nosu 

• plynatost 

• nepříjemné pocity v uších nebo v čelních dutinách 

• podráždění očí 

• kožní vyrážky. 
 
 

Stručný přehled 
Lumis sestává z následujících součástí: 

• Přístroj 

• Zvlhčovač HumidAir™ (pokud se dodává) 

• Vzduchová trubice 

• Jednotka napájecího zdroje 

• Cestovní brašna 

• SD karta (vložená). 
 

Kontaktujte svého poskytovatele péče ohledně informací o řadě příslušenství, které je k dispozici 
k používání s přístrojem, včetně níže uvedených: 
 

• Vzduchová trubice (zahřívaná a nezahřívaná): ClimateLineAir™, ClimateLineAir Oxy, SlimLine™, 
Standardní 

• HumidAirZvlhčovač 

• Postranní kryt pro použití bez zvlhčovače 

• Filtr: Hypoalergenní filtr, standardní filtr 

• Air10™ DC/DC adaptér (12 V/24 V) 

• Čtečka SD karty 

• Adaptér oxymetru Air10 

• USB adaptér Air10 

• Napájecí jednotka Power Station II 

• Air10 koleno trubice 
 

Poznámka: Zajistěte, aby veškeré součásti a příslušenství, používané s přístrojem, byly kompatibilní. 
Informace o kompatibilitě vyhledejte na stránkách www.resmed.com. 
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Váš přístroj 

 

1 Výstup vzduchu 6 HumidAirZvlhčovač 

2 Kryt vzduchového filtru 7 Obrazovka 

3 Příchytná svorka  8 Kryt adaptéru 

4 Zásuvka pro napájení 9 Kryt SD karty 

5 Sériové číslo a číslo přístroje 10 LED kontrolka alarmu 

Ovládací panel 

 

Tlačítko Start/Stop (Hlavní 
vypínač) 

Stisknutím zahajte nebo zastavte terapii. 
Stisknutím a přidržením tlačítka na tři sekundy přepnete 
přístroj do úsporného režimu. 

 

Nastavovací kotouč 

Otáčením navigujete v nabídce a stisknutím vyberete 
možnost. 
Otáčením upravíte vybranou možnost a stisknutím změnu 
uložíte. 

 
Tlačítko Domů Stiskněte pro návrat na obrazovku Domů. 

Na obrazovce se mohou v různých situacích zobrazovat různé ikony, včetně těchto: 

 
Náběh. doba 

 
Síla bezdrátového signálu (zelená) 

 
Vlhkost 

 
Bezdrátový přenos není aktivován (šedá) 

 
Zvlhčovač se ohřívá 

 
Není bezdrátové spojení 

 
Zvlhčovač se chladí 

 
Režim Letadlo 

 
Alarm byl ztišen   



4 
 

 
 

Informace o terapii 

Režim CPAP 
V režimu CPAP se dodává stálý tlak. 

Dvouúrovňové režimy 
Přístroj Lumis napomáhá spontánnímu dýchání přepínáním mezi dvěma tlaky jako odpověď na průtok 
u pacienta nebo podle nastaveného pevného času. 
Inspirační přetlak v dýchacích cestách (IPAP, neboli součet EPAP a hladiny tlakové podpory) pomáhá 
při nádechu. 

Nižší expirační přetlak v dýchacích cestách (EPAP) umožňuje pohodlný výdech a zároveň podporu pro 
udržení horních dýchacích cest otevřených. 

Rozdíl mezi dvěma tlaky – hladina tlakové podpory (PS) – přispívá ke zlepšené ventilaci pacienta. 

 

Režim S (spontánní) 

V režimu S můžete nastavit dva léčebné tlaky – jeden na nádech (IPAP) a druný na výdech (EPAP). 
Zařízení rozpozná, kdy se pacient nadechuje a vydechuje a podle toho dodává tlak. Rozdíl mezi úrovní 
IPAP a EPAP pomáhá stanovit dechový objem. 

Režim ST (spontánní/časovaný) 

V režimu ST přístroj vylepšuje každý dech iniciovaný pacientem, ale dodává i další dechy, kdyby 
pacientova dechová frekvence klesla pod nastavenou rychlost záložní frekvence. 

Režim T (časovaný) 

V režimu T se dodávají pevná dechová frekvence a pevný čas nádechu/výdechu nezávisle na úsilí 
pacienta. 

Režim PAC (Řízená tlaková podpora) 

V režimu PAC je čas nádechu přednastavený. Nedochází ke spontánnímu/průtokovému cyklování. 
Nádech může být spuštěn pacientem, když je dechová frekvence vyšší než přednastavená hodnota, 
nebo bude dodán časovaný dech podle záložní frekvence. 
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Režim iVAPS ((inteligentní tlaková podpora se zajištěným objemem) 

Režim iVAPS je určený k udržování předem nastavené cílové hodnoty alveolární minutové ventilace 
tak, že monitoruje aktuální dodávané ventilační parametry, uzpůsobuje tlakovou podporu a 
automaticky poskytuje inteligentní zálohu dechové frekvence. Terapeutický režim iVAPS je indikován 
pro pacienty s hmotností 30  kg a vyšší. 
 

Níže uvedený diagram ilustruje tyto provozní režimy. 
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Níže jsou uvedeny společné nastavitelné parametry pro různé režimy v zařízení Lumis. 
 

Parametr Režim 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 

Nast. tlak       

IPAP       

EPAP       

Min. PS       

Max PS       

Min. EPAP*       

Max. EPAP*       

Dech frekvence        

Záložní frekvence       

Dechová frekv.  **     

MVa       

Ti       

Ti Max       

Ti Min       

Doba vzestupu       

Spušť. nád.       

Cyklus       

Výška       
 

*Dostupné pouze když je aktivovaný AutoEPAP. 
**Dostupné pouze když je aktivovaná iBR v režimu ST. 
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Další informace o iVAPS 
Možná budete chtít získat ujištění, že ventilační potřeby pacienta budou uspokojeny, jestliže se jeho 
stav změní. Existuje řada „dvourežimových“ programů, které se snaží kombinovat prospěch z cílové 
hodnoty tlaku a cílové hodnoty objemu. Většinu lze obecně označit jako tlakovou podporu se 
zaručeným objemem, neboli režimy VAPS (ventilace se zajištěným objemem). 

Ventilační podpora (tlaková podpora) se obvykle u přístrojů VAPS snaží automaticky přizpůsobovat 
změnám stavu pacienta v průběhu času, aby se udržela cílová hladina dechového objemu. 

 

 

iVAPS nabízí pohodlí a synchronizaci tlakové podpory, ale se zajištěnou nastavenou cílovou hodnotou 
objemu. iVAPS má oproti tradičním modulům VAPS tyto výhody: 

• Funkce iVAPS představuje jedinečnou kombinaci servo-ovládaného ventilátoru, kdy cílem funkce 
iVAPS je regulovat alveolární ventilaci na předepsanou cílovou hodnotu. 

• Režim IVAPS má funkci inteligentní záložní hodnoty dechové frekvence (iBR), jejímž cílem je zůstat 
v pozadí, pokud pacient dýchá spontánně, a v případě déletrvající apnoe napodobit pacientovu 
vlastní dechovou frekvenci. To přispívá ke schopnosti režimu iVAPS udržovat cílové ventilační 
hodnoty, a tak stabilizovat krevní plyny i v době spánku. 

• iVAPS užívá algoritmus kompenzace úniku společnosti ResMed (Vsync). Jeho pomocí se dosahuje 
synchronizace a pohodlí i v době značného úniku. 
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Cílová alveolární ventilace 

iVAPS zjišťuje cílovou alveolární ventilaci. Důvodem volby alveolární ventilace je, že k výměně plynů 
dochází v alveolách. Celková ventilace zahrnuje ventilaci zaměřenou na dýchací cesty vedoucí vzduch 
a alveolární ventilace nejlépe představuje užitečný podíl ventilace, který dosahuje do alveol. 

Aveolární ventilaci nelze měřit přímo, proto ji iVAPS odhaduje s pomocí hodnoty anatomického 
mrtvého prostoru přibližně vztažené k výšce, jak ukazuje níže uvedený graf. Anatomický mrtvý prostor 
je objem dechu, který zůstává v dýchacích cestach a nedosahuje do alveol, a tudíž nepřispívá k 
výměně plynu. Jeho příspěvek je závislý na dechové frekvenci. Když se jako cíl servoventilace používá 
alveolární ventilace (na rozdíl od dechového objemu nebo minutové ventilace), dopad změny dechové 
frekvence na efektivní ventilaci je kompenzován. 
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Inteligentní záložní hodnota (iBR) 
Jen režimy ST a iVAPS 
 

Namísto povinné fixní záložní frekvence inteligentní záložní hodnota (iBR) se přepíná automaticky mezi 
dvěma limity. 

V průběhu setrvalé apnoe iBR převezme předem nakonfigurovanou dechovou frekvenci pacienta. Tato 
dechová frekvence pacienta definuje horní hranici iBR. Dechovou frekvenci pacienta nastavte tak, aby 
odpovídala průměrné spontánní frekvenci pacienta (na rozdíl od tradiční záložní frekvence). 

V průběhu spontánní ventilace se iBR přizpůsobí, aby zůstala na pozadí na dvou třetinách dechové 
frekvence pacienta. Tato záložní frekvence na pozadí je nižší než tradiční frekvence S/T, takže 
poskytuje pacientovi maximální příležitost ke spontánnímu spouštění. 

Pokud spontánní spouštění zmizí (např. při nástupu apnoe/hypopnoe), iBR se upraví ze své záložní 
frekvence na dechovou frekvenci pacienta v režimu iVAPS a nejrychleji se upraví (do 4 až 5 dechů), 
když je ventilace pod cílovou ventilací. V režimu ST se iBR upraví na dechovou frekvenci pacienta 
pevně za 5 dechů. 

Jediný spontánně spouštěný dech resetuje iBR na záložní frekvenci (dvě třetiny dechové frekvence 
pacienta). 
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AutoEPAP 
Pouze režim iVAPS 
 

Účelem AutoEPAP je udržovat průchodnost horních cest dýchacích. AutoEPAP automaticky upravuje 
tlak v reakci na omezení průtoku nebo ucpání horních cest dýchacích. EPAP se upravuje v rámci 
nastavení Min EPAP a Max EPAP a reakce závisí na úrovni ucpání horních cest dýchacích. 

Kromě AutoEPAP se upravuje i tlaková podpora. Maximální dodávaný tlak, EPAP plus tlaková podpora, 
je omezen na maximální tlak zařízení. Pokud součet AutoEPAP plus tlakové podpory přesahuje 
maximální tlakový limit, tlaková podpora se obětuje pro udržení průchodnosti dýchacích cest (tj. 
EPAP). Tlaková podpora však neklesne pod nastavený minimální tlak (Min PS). 

 

 

(a) Při omezení průtoku se EPAP bude zvyšovat maximální rychlostí 0,5 cm H2O (0,5 hPa)/dech. 

(b) Při obstrukční apnoe se EPAP zvýší rychlostí asi 1 cm H2O (1 hPa) za sekundu strávenou při 
nádechu při ukončení apnoe.  

(c) EPAP se začne snižovat od prvního dechu po odstranění ucpání horních cest dýchacích a bude se 
nadále pomalu snižovat, dokud nedojde buď k dalšímu omezení/ucpání průtoku horních cest dýchacích 
nebo dosažení Min EPAP. 
 

Algoritmus AutoEPAP neřeší žádný jiný cíl titrace, např. otevírání plíce pro zlepšení okysličení nebo 
vyrovnání intrinsického (vnitřního) PEEP. Min EPAP musí být nastaven tak, aby léčil stav dolních cest 
dýchacích. 
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Spušť. nád. a cyklování 
Pouze režimy S , ST a iVAPS 
 

Přístroj má upravitelnou citlivost na spuštění nád./cyklování, aby se hladina detekce mohla 
optimalizovat v souladu se stavem pacienta. 

Za normálních okolností přístroj zahájí dech (spustí IPAP) a cykluje (ukončí IPAP a změní na EPAP), 
jakmile detekuje změnu průtoku u pacienta. Detekce pacientova dechu přístrojem je posílena 
automatickou funkcí řešení úniků ResMed VSync. 

 

 

Poznámka: V režimu PAC je k dispozici pouze spušť. nád. 
 

TiControl – Inspiratory time control (Ovládání doby nádechu) 
Pouze režimy S , ST a iVAPS 
 

TiControl™ je jedinečná funkce pro dvouúrovňové přístroje společnosti ResMed a umožnuje 
klinickému pracovníkovi nastavit minimální a maximální časový limit, který zařízení stráví v IPAP. 
Minimální a maximální časový limit se nastaví na libovolné straně ideálního spontánního nádechového 
času pacienta, což vytvoří vhodnou příležitost pro pacienta, aby spontánně přešel na EPAP. 

Minimální časový limit se nastaví pomocí parametru Ti Min a maximální časový limit se nastaví 
pomocí parametru Ti Max. 

Parametry Ti Max a Ti Min ovládání TiControl hrají významnou roli v maximální synchronizaci pomocí 
účinného zasahování na zkrácení nebo prodloužení nádechového času v případě potřeby. Tím se zajistí 
synchronizace i v případě výrazného úniku z úst a/nebo masky. 
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Následující tabulka obsahuje návod k výběru hodnot Ti Max a Ti Min, které nejlépe odpovídají 
pacientově dechové frekvenci a poměru nádechů a výdechů, v závislosti na respiračním stavu. 
 

Dech pacienta 
(dechů za 

minutu) 

Ttot = 60 dechů 
za minutu 

(s) 

I:E = 1:2 
(Reference) 

Dostatečný nádechový čas 
I:E = 1:1 

Bezpečný 
výdechový čas 

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 

 
 

Úprava doby vzestupu 
Režimy S, ST, T, PAC a iVAPS 
 

Doba vzestupu nastavuje čas, za který přístroj dosáhne IPAP. Čím delší je doba vzestupu, tím déle 
trvá, než se tlak zvýší z EPAP na IPAP. 

Pacienti s vysokou ventilační potřebou mohou upřednostňovat kratší dobu vzestupu, zatímco pacienti, 
kteří dýchají pomalu, mohou upřednostňovat delší dobu vzestupu. 

Poznámka: Prodloužená doba vzestupu brání rychlé úpravě tlaku, proto by doba vzestupu neměla být 
nastavena na delší než Ti Min nebo normální nádechový čas pacienta. 
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Řízení úniků pomocí VSync 
Přístroj Lumis pomocí algoritmu VSync společnosti ResMed monitoruje a kompenzuje úniky 
nepřetržitým automatickým upravováním základního průtoku. To umožňuje spolehlivou dodávku 
terapeutického tlaku a zároveň udržování synchronie mezi pacientem a zařízením. 
 

Komfortní funkce 

Náběh 
Náběh je určen pro zpříjemnění začátku léčby a je dostupný ve všech režimech. 
 

V režimech S, ST, T, PAC a iVAPS se EPAP postupně zvyšuje z počátečního EPAP na předepsaný 
léčebný tlak. V průběhu náběhu se tlaková podpora udržuje na stejné úrovni, která je nastavená na 
léčbu. 
 

V režimu iVAPS se tlaková podpora udržuje na úrovni minimální tlakové podpory (Min PS). 
 

V režimu CPAP se tlak zvýší z nízkého tlaku (Úvodní tlak) na předepsaný léčebný tlak. 
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Doběh 
Režimy S, ST, T, PAC a iVAPS 
 

Při zastavení léčby dává funkce Doběh pacientům možnost postupného snižování tlakové podpory a 
EPAP a poskytuje tak pohodlný přechod na spontánní dech. Doběh postupně snižuje aktuální tlak po 
pevnou dobu 15 minut, dokud nebude dosaženo Start EPAP (počáteční EPAP). Při dosažení 
počátečního EPAP zařízení zůstává v režimu CPAP, dokud nebude stisknuto tlačítko Start/Stop (Hlavní 
vypínač) pro vypnutí léčby. 

Přístup pacienta k funkci Doběh se aktivuje přes Základní Plus. 

 
 

Funkce Climate Control (Regulace prostředí) 
Climate Control je inteligentní systém, který ovládá zvlhčovač a vyhřívanou vzduchovou trubici 
ClimateLineAir, aby dodávaly konstantní a pohodlnou úroveň teploty a vlhkosti při terapii.  

Je určen k prevenci vysychání nosu a úst, v době spánku udržuje nastavenou teplotu a relativní 
vlhkost. Climate Control se může nastavit na Auto (automatickou) nebo Manual (manuální) regulaci 
prostředí a je k dispozici pouze tehdy, když jsou ClimateLineAir a zvlhčovač HumidAir připojené. 
 

Climate Control Auto (Automatická regulace prostředí) 

Funkce Climate Control Auto je doporučené a výchozí nastavení. Funkce Auto Climate Control je 
určena k maximálnímu usnadnění léčby – vylučuje nutnost měnit nastavení teploty nebo vlhkosti. 

Funkce Climate Control (Regulace prostředí) upravuje výstup ze zvlhčovače, aby se udržovala stálá a 
příjemná úroveň vlhkosti na 85 % relativní vlhkosti, a zároveň chrání proti rosení (kapičky vody ve 
vzduchové trubici a masce). 
 

Teplota trubice 

Při zapnuté funkci Climate Control Auto (Automatická regulace prostředí) není třeba měnit nastavení, 
ale pokud je vzduch v masce pro pacienta příliš teplý nebo příliš studený, můžete upravit teplotu 
trubice. Teplotu trubice můžete nastavit na jakoukoli teplotu v rozmezí od 16 do 30 °C, nebo ji zcela 
vypnout. 
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Teplotní senzor umístěný na tom konci vyhřívané vzduchové trubice ClimateLineAir, který se připojuje 
k masce, umožňuje systému automaticky ovládat teplotu vzduchu dodávaného pacientovi. Tím se 
zajistí, aby teplota vzduchu dodávaného pacientovi neklesla pod nastavenou minimální teplotu, čímž 
se maximalizuje pohodlí dýchání pro pacienta. 
 

Manuální kontr. klim. 

Manuální kontr. klim. nabízí větší flexibilitu a lepší kontrolu nastavení a umožňuje pacientovi upravit 
nastavení teploty a vlhkosti tak, jak jsou pro něho nejpříjemnější. 

Při zapnuté funkci Manuální kontr. klim. se může Teplota trubice a Úroveň vlhkosti nastavit nezávisle, 
není však zaručena ochrana proti rosení. Pokud dojde k rosení, zkuste nejprve zvýšit teplotu trubice. 
Pokud bude teplota příliš vysoká a rosení bude pokračovat, zkuste snížit vlhkost. 
 

Úroveň vlhkosti 

Zvlhčovač zvlhčuje vzduch a je určený ke zpříjemnění terapie. Pokud má pacient sucho v nose nebo 
v ústech, zvyšte úroveň vlhkosti. Pokud se pacientovi v masce tvoří vlhkost, snižte úroveň vlhkosti. 
 

Úroveň vlhkosti se může nastavit na Vyp, nebo mezi 1 a 8, kde 1 je nejnižší nastavení vlhkosti a 8 je 
nejvyšší nastavení vlhkosti. 
 

Při každém nastavení zvlhčovače dodává systém Climate Control (Regulace prostředí) konstantní 
množství vodních par nebo absolutní vlhkosti (AH) do pacientových horních cest dýchacích. 
 

Automatická úprava 

Zvlhčovač a vyhřívaná vzduchová trubice ClimateLineAir jsou řízeny algoritmem Climate Control 
(Regulace prostředí) tak, aby dodávaly konstantní výstup vlhkosti a teploty. Systém se automaticky 
přizpůsobuje změnám: 

• teploty a vlhkosti okolního prostředí 

• průtoku způsobeným změnami tlaku 

• průtoku způsobeným únikem z masky nebo úst. 
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Příprava 

  

  

  
 
 

 UPOZORNĚNÍ 
Nepřeplňujte zvlhčovač, neboť by tak do přístroje a do vzduchové trubice mohla vniknout voda. 
 

1. Přístroj umístěte na stabilní rovný povrch, uchopte příchytnou svorku na zadní straně přístroje 
a otevřete tahem vzhůru. Poznámka: Příchytná svorka je vyobrazena v otevřené poloze. 

2. (a) Zapojte napájecí konektor do vstupního napájecího portu přístroje a (b) poté jej stiskem 
příchytné svorky zajistěte na místě. Připojte konec napájecího kabelu do jednotky napájecího zdroje 
a druhý konec do elektrické zásuvky. 

3. Pevně připojte vzduchovou trubici k portu pro výstup vzduchu umístěnému v zadní části přístroje. 

4. Otevřete zvlhčovač a naplňte ho vodou až po značku maximální hladiny vody. 
Zvlhčovač neplňte horkou vodou. 

5. Zvlhčovač zavřete a vložte z boku do přístroje. 

6. Volný konec vzduchové trubice připojte pevně k sestavené masce. 
Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k masce. 

Doporučené masky jsou k dispozici na webu www.resmed.com. 
 

Poznámka: Zajistěte takové umístění přístroje, aby LED kontrolka alarmu byla dobře viditelná. 
 



 Česky 17 
 

Provedení funkční kontroly 
V následujících situacích proveďte funkční test: 

• Před prvním použitím přístroje 

• Při použití u jiného pacienta 

• Při dlouhodobém použití u pacienta, pravidelně podle předpisů daného zdravotnického zařízení 

Pokud nastane jakýkoli problém, postupujte podle pokynů uvedených v tomto návodu v kapitole 
„Odstraňování problémů“. Informace o řešení problémů najdete také v dalších pokynech pro 
uživatele. 

1. Při vypnutém zařízení: 

• Zkontrolujte stav přístroje a příslušenství. 

Přístroj a veškeré dodané příslušenství prohlédněte. Pokud zjistíte jakékoli viditelné vady, 
systém nepoužívejte. 

• Zkontrolujte instalaci vzduchové trubice. 

Zkontrolujte neporušenost vzduchové trubice. Pevně připojte vzduchovou trubici k vývodu 
vzduchu z přístroje a připojte i ostatní příslušenství, pokud se používá. 

2. Zapněte přístroj a zkontrolujte alarmy. 

Pokyny k testování alarmů naleznete v této příručce v části Test alarmů. 
3. Zkontrolujte zvlhčovač HumidAir (pokud se používá). 

Pokud se používá zvlhčovač, zobrazí se v dolní části obrazovky Monitorování ikona . 
4. Zkontrolujte pulzní oxymetr (pokud se používá). 

Příslušenství připojte podle pokynů k instalaci uvedených v Uživatelské příručce adaptéru 
oxymetru. Z nabídky Monitorování přejděte na obrazovku Monitorování. Zkontrolujte, zda jsou 
zobrazeny hodnoty pro SpO2 a tepovou frekvenci (pulz). 

5. Zkontrolujte přípojku kyslíku (pokud se používá). 

Příslušenství připojte podle pokynů k instalaci uvedených v příslušné příručce. Ujistěte se, že ze 
zdroje proudí kyslík a že připojovací trubice a hadičky nejsou zkroucené nebo ucpané. 

6. Zkontrolujte terapii. 

Po provedení výše uvedených kroků přejděte do nabídky Klinická nastavení a zadejte předepsané 
nastavení pro pacienta (viz část Zahájení léčby v této příručce). Po dokončení stiskněte na zařízení 
tlačítko Start/Stop (Hlavní vypínač) a zahajte terapii. K ověření přítomnosti tlaku zacpěte rukou na 
chvíli konec vzduchové trubice. Na obrazovce zařízení sledujte tlakový sloupec a ověřte, že se tlak 
odpovídajícím způsobem zvyšuje a snižuje. Ověřte také, že se na obrazovce Monitorování správně 
zobrazuje zvolený léčebný režim. 
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Doplňkový kyslík 
Zařízení je konstruováno tak, aby bylo kompatibilní s doplňkovým kyslíkem v možství až 4 l/min v 
režimu iVAPS nebo až 15 l/min ve všech ostatních režimech. 
 

Při stabilním průtoku doplňkového kyslíku se koncentrace vdechovaného kyslíku mění v závislosti na 
nastavení tlaku, dechovém rytmu pacienta, volbě masky a míře úniku. 
 

Pro připojení doplňkového kyslíku k přístroji můžete připojit buď ClimateLineAir Oxy nebo port pro 
připojení kyslíku. Další informace o tom, jak sestavit přístroj s doplňkovým kyslíkem, naleznete 
v uživatelské příručce dodávané s tímto příslušenstvím. 
 

Poznámky: 
 

• Přidání kyslíku může ovlivnit dodávaný tlak a přesnost zobrazovaných a hlášených hodnot (např. 
únik, minutová ventilace a AHI). 

 

• Před přidáním kyslíku se vy i pacient seznamte se specifickými varováními souvisejícími s použitím 
doplňkového kyslíku. Nacházejí se na konci této příručky. 

 

Antibakteriální filtry 
Antibakteriální filtry zvyšují odpor ve vzduchovém okruhu a mohou ovlivnit přesnost zobrazovaného a 
dodávaného tlaku, zejména při vysokém průtoku.  

Společnost ResMed doporučuje používat antibakteriální filtry s nízkou impedancí, např. 2 cm H2O 
(2 hPa) při 60 l/min, jako je filtr PALL (BB50T), GVS filtr bez portu Luer (4222/702), nebo GVS filtr s 
postranním portem 24966 (4222/701). Pokud se používá GVS filtr s postranním portem, vyžaduje se 
port s konektorem pro kyslík. 
 

Poznámka: Používáte-li vzduchovou trubici SlimLine při nastavení přesahujícím 20 cm H2O (20 hPa), 
nemusí být v případě použití antibakteriálního filtru dosaženo optimálního výkonu přístroje. Předtím, 
než předepíšete použití vzduchové trubice SlimLine s antibakteriálním filtrem, musíte zkontrolovat 
výkon přístroje. 
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Přístup do klinické nabídky a odchod z ní 
V klinické nabídce můžete vyhledat, prohlížet a nastavovat parametry týkající se pacientovy terapie a 
konfigurace přístroje. 
 

Přístup do klinické nabídky: 

 
 

• Na tři sekundy stiskněte a přidržte nastavovací kotouč a tlačítko Domů. 
Obrazovka Domů se zobrazí s ikonou odemknutého zámku  v pravém horním rohu obrazovky. 

 

Opuštění klinické nabídky: 

• Na tři sekundy stiskněte a přidržte nastavovací kotouč a tlačítko Domů. 

• Zvolte Opustit klin. nabídku na obrazovce Domů. 

Přístroj automaticky opustí klinickou nabídku po 20 minutách nečinnosti. 
 

Úprava klinických nastavení 

   
 
 

1. Vstupte do klin. nabídky, zvýrazněte Nastavení a stiskněte nastavovací kotouč. 
Zobrazí se nabídka Nastavení .  

2. Otočením nastavovacího kotouče zvýrazněte nastavení, které chcete upravit, a potom stiskněte 
nastavovací kotouč. 

3. Otočením nastavovacího kotouče upravte nastavení a stisknutím nastavovacího kotouče změnu 
uložte. 
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Nastavení se mohou měnit různým způsobem podle typu obrazovky: 
 

   

Otáčením nastavovacího 
kotouče upravujte naživo 
nastavení v nabídce. 

Otáčením nastavovacího 
kotouče změňte nastavení. 

Vyberte ze seznamu 
možností. 

 
 

Nastavení data a času 

Předtím, než nastavíte nového pacienta a zahájíte první terapii, nezapomeňte na přístroji nastavit 
správné místní datum a čas. Pokud nastavíte datum a čas až po zahájení terapie, můžete přijít o 
pacientovy údaje. 
 

   
 
 

1. V nabídce Nastavení zvolte Datum a změňte nastavení na správný datum. 

2. Zvolte Čas a změňte ho na správný místní čas. 

3. Zkontrolujte, zda se správný místní čas a datum projevily. 
 

Nastavení přístroje Lumis se musí individuálně konfigurovat pro každého pacienta. Nastavení se pak 
musí pravidelně kontrolovat, aby byla zajištěna optimální terapie. 
 

QuickNav 
QuickNav je funkce poskytující rychlou navigaci mezi obrazovkami Monitorování a nabídkou 
Nastavení. Nastavení pacienta je možné měnit v průběhu dodávané léčby. 
 

Použití funkce QuickNav: 

• V klin. nabídce dvakrát stiskněte tlačítko Domů pro přepínání mezi obrazovkami Monitorování a 
nabídkou Nastavení. 
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Nabídka Nastavení 
V nabídce Nastavení můžete nastavit všechny parametry týkající se pacientovy léčby a konfigurace 
přístroje. 
 

Poznámka: Některé parametry nejsou ve všech zemích dostupné. Výchozí hodnoty a rozsahy se 
mohou podle režimů a regiónů lišit. 
 

Rozsah parametrů v nabídce Nastavení je vyjádřený v cm H2O, kde 1 cm H2O se rovná 0,98 hPa. 
Jednotky se mohou měnit na kartě Konfigurace. 
 

Léčba 

Parametr Popis Režim Rozsah 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

Režim Nastavuje režim terapie 
dostupný na přístroji. 

       

Nast. tlak Nastavuje pevný léčebný 
tlak.       4 – 20 cm H2O (4-20 hPa), 

v krocích po 0,2 cm H2O 
(0,2 hPa) 

IPAP Nastavuje tlak, který 
bude dodáván pacientovi, 
když je v přístroji spuštěn 
nádech. 

      4–30 cm H 2O (4-30 hPa), v 
krocích po 0,2 cm H2O (0,2 hPa) 

EPAP Nastavuje tlak, který 
bude dodán pacientovi, 
když zařízení přešlo do 
výdechu. 

      2–[IPAP] cm H2O (2–
[IPAP] hPa), v krocích po  
0,2 cm H2O (0,2 hPa) 

Min. PS Nastavuje minimální 
tlakovou podporu 
dodávanou přístrojem. 

      0 – 20 cm H 2O (0-20 hPa), v 
krocích po 0,2 cm H2O (0,2 hPa) 

Max PS Nastavuje maximální 
tlakovou podporu v 
režimu iVAPS. 

      0–28 cm H 2O (0-28 hPa), v 
krocích po 0,2 cm H2O (0,2 hPa) 

8–28 cm H 2O (8-28 hPa), při 
aktivované funkci AutoEPAP. 

Min. EPAP Nastavuje minimální 
EPAP (výdechový tlak) 
dodávaný přístrojem. 

Dostupné, když je 
aktivovaný AutoEPAP. 

      2 – 25 cm H2O (2-25 hPa), v 
krocích po 0,2 cm H2O (0,2 hPa) 

Max. EPAP Nastavuje maximální 
EPAP (výdechový tlak) 
dodávaný přístrojem.  
Závisí na min. EPAP. 

Dostupné, když je 
aktivovaný AutoEPAP. 

      2 – 25 cm H2O (2-25 hPa), v 
krocích po 0,2 cm H2O (0,2 hPa) 
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Parametr Popis Režim Rozsah 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

AutoEPAP Aktivuje/deaktivuje 
AutoEPAP.       Vyp / Zap 

iBR Aktivuje/deaktivuje 
inteligentní záložní 
hodnotu (iBR). 

      Vyp / Zap (režim ST ) 
Vždy aktivována (režim iVAPS ) 

Dech 
frekvence 

Nastavuje počet dechů za 
minutu (BPM). 

      5 – 50 dechů za minutu 

Záložní 
frekvence 

Nastavuje pevnou záložní 
frekvenci. 

      5 – 50 dechů za minutu 

Dechová 
frekv. 

Nastavuje vstupní 
frekvenci pro iBR. Měla 
by být nastavena aktuální 
dechová frekvence 
pacienta. 

      8-50 dechů za minutu (režim 
ST) 
8–30 dechů za minutu (režim 
iVAPS) 

MVa Určuje množství tlakové 
podpory požadované 
algoritmem iVAPS. 

      1–30 l/min, v krocích po 
0,1 l/min 

Ti Nastavuje trvání nádechu 
při časovaném dýchání.       0,3–4,0 s, v krocích po 0,1 s 

Závisí na dechové frekvenci. 

Ti Max Nastavuje maximální 
dobu, kterou přístroj 
stráví v IPAP. 

      0,3–4,0 s, v krocích po 0,1 s 

Závisí na záložní frekvenci. 

Ti Min Nastavuje minimální 
dobu, kterou přístroj 
stráví v IPAP. 

      0,1–[Ti Max] s, v krocích po 
0,1 sec 

Závisí na Ti-Max. 

Doba 
vzestupu 

Nastavuje, jak dlouho 
trvá, než se tlak zvýší z 
EPAP na IPAP. 

Stupnice doby vzestupu 
se může číst přibližně 
jako milisekundy (tj. 200 
je přibližně 200 ms). 

      Min / 150 – 900 ms, v krocích 
po 50 ms 

Závisí na Ti nebo Ti Max. 

Spušť. nád. Nastavuje úroveň 
nádechového průtoku, 
nad kterou přístroj přejde 
z EPAP na IPAP. 

      Velmi nízká / Nízká / Střední / 
Vysoká / Velmi vys. 

Cyklus Nastavuje úroveň 
nádechového průtoku, 
pod kterou přístroj přejde 
z IPAP na EPAP. 

      Velmi nízká / Nízká / Střední / 
Vysoká / Velmi vys. 
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Parametr Popis Režim Rozsah 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

Výška Nastavuje potřebnou 
výšku těla pro určení 
mrtvého prostoru. 

      110–250 cm, v krocích po 5 cm 

Maska Vyberte typ masky, kterou 
pacient používá. 
Prohlédněte si Seznam 
kompatibilních 
masek/zařízení na adrese 
www.resmed.com. 

      Celoobličejová / Nosní / 
Polštářky / Pediatrická 

 

Komfortní 

Parametr Popis Režim Rozsah 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

Náběh. doba Nastavte náběh. dobu.       Vyp / 5 – 45 min 

Doběh Aktivuje/deaktivuje 
funkci Doběh. 

     
 

Vyp / Zap 

Úvodní tlak Nastavuje tlak na začátku 
náběhu až po léčebný 
tlak. 

      4 – Nast. tlak, v krocích po 
0,2 cm H2O (0,2 hPa) 

Úvodní EPAP Nastavuje tlak na začátku 
náběhu až po minimální 
léčebný tlak. 

      2–EPAP (nebo 2–Min EPAP při 
aktivované funkci AutoEPAP), v 
krocích po 0,2 cm H2O (0,2 hPa)  

Kontr. klim. Dostupné, když se 
používá zvlhčovač 
HumidAir a je připojena 
vyhřívaná vzduchová 
trubice ClimateLineAir. 

      Manuálně / Auto 

Teplota 
trubice 

Nastavuje minimální 
teplotu vzduchu 
dodávaného vyhřívanou 
vzduchovou trubicí, např. 
ClimateLineAir. 

      Vyp / 16–30 °C, v krocích        
po 1°  

Úroveň 
vlhkosti 

Nastavuje úroveň 
vlhkosti. 

      Vyp / 1 – 8 

 
 

Příslušenství 

Parametr Popis Rozsah 

Trubice Vybírá typ vzduchové trubice, kterou pacient používá. Vzduchová trubice 
ClimateLineAir je automaticky rozpoznána po připojení k přístroji. 

SlimLine / Standardní / 3m 

AB filtr Zvolte Ano, pokud připojujete antibakteriální filtr. Ne / Ano 
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Parametr Popis Rozsah 

Ext. zvlhčovač Zvolte Ano, pokud připojujete externí zvlhčovač. Ne / Ano 

Zobrazit 
oxymetr 

Zobrazuje se vždy, když je připojen oxymetr. 18-300 dechů za min.* 
0-100 % SpO2 

*Hodnoty z prstového pulzního oxymetru jsou zprůměrovány na 4 tepy. Při odpojení prstového pulzního oxymetru nebo při 
slabém signálu se pro SpO2 i pro hodnotu tepu zobrazí „--“. 

 
 

Alarmy 

Alarm Popis Rozsah 

Vysoký únik* Aktivuje/deaktivuje alarm vysokého úniku. 

Aktivuje se, pokud na 10-30 sekund nastane únik >40 l/min (0,7 l/sec)>. 

Zap / Vyp 

Nevent. 
maska 

Aktivuje/deaktivuje alarm Nevent. maska.  

Aktivuje se do 20 - 40 sekund, pokud je v průběhu léčby připojena 
neventilovaná maska. 
Poznámka: Použití doplňkového kyslíku s ventilovanou maskou může 
způsobit falešné spuštění alarmu neventilované masky. 

Zap / Vyp 

Nízká MV* Nastaví alarm nízké minutové ventilace.  

Aktivuje se do 20 - 40 sekund poté, co naměřená hodnota zůstane pod 
nastaveným limitem. 
Poznámka: Alarm se nemusí spolehlivě spustit, pokud se používá maska 
P10. 

Vyp / 1–10 l/min, v krocích po 
1 l/min 

Nízká 
hodnota SpO2 

Nastavuje alarm signalizující nízkou hodnotu SpO2. 

Aktivuje se, když se hodnota SpO2 drží po dobu 20–40 sekund pod 
nastavenou hodnotou. Funguje pouze tehdy, když je připojen oxymetr. 

Pokud je nastaven alarm signalizující nízkou hodnotu SpO2, je aktivován 
také alarm senzoru upozorňujícího na odpojený oxymetr a na závadu 
oxymetru. 

Alarm upozorňující na odpojení oxymetru se aktivuje, pokud byl pulzový 
prstní oxymetr deaktivován, neposkytuje dostatečný signál po dobu delší 
než 10 sekund nebo byl odpojen. 

Vypnuto / 70–95 %, krok po 
1 % 

Apnoe Nastaví alarm apnoe. 

Aktivuje se, když po nastavený interval není po předcházejícím nádechu 
detekováno žádné spuštění nádechu (spuštěné buď pacientem nebo 
přístrojem). Dva po sobě následující nádechy (spuštěné pacientem nebo 
přístrojem) resetují alarm Apnoe. 

Vyp / 10–60 s, v krocích po 1 s 

Hlasitost 
alarmu 

Nastavuje hlasitost alarmu. Nízká / střední / vysoká 

 

*Pokud je aktivován, funkce SmartStart je automaticky deaktivována. 
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Možnosti 

Parametr Popis Rozsah 

Základní Nastavuje úroveň přístupu dostupnou pacientovi. Zap / Plus 

Upoz. na 
netěsn. 

Aktivovat / zablokovat funkci Upoz. na netěsn. Když je funkce aktivovaná, 
únik >40 l/min (0,7 l/s) trvající >20 sekund vyvolá zvukové varování a 
zobrazí se hlášení o vysokém úniku. 

Vyp / Zap 

Potvrdit 
zastavení 

Aktivuje/deaktivuje funkci Potvrdit zastavení. Po aktivaci při stisknutí 
tlačítka Start/Stop (Hlavní vypínač) během léčby se objeví obrazovka 
Potvrdit zastavení. Pokud je vybráno ANO, léčba se zastaví. Pokud je 
vybráno NE, léčba bude pokračovat. 

Vyp / Zap 

SmartStart™ Aktivovat / zablokovat funkci SmartStart. Pokud aktivujete funkci 
SmartStart, přístroj se automaticky rozběhne, jakmile pacient začne dýchat 
do masky, a automaticky se zastaví, když si pacient masku sejme. 

Vyp / Zap 

LED indik. 
léčby 

Aktivuje/deaktivuje LED indik. léčby. Pokud je aktivován, tlačítko Domů 
zůstane osvětlené po dobu léčby. 

Vyp / Zap 

Připomenutí 

Maska Nastavuje opakované připomenutí pro pacienta, aby vyměnil masku. Vyp / 1 – 24 měsíců, 
jednoměsíční intervaly 

Zvlhčovač Nastavuje opakovanou připomínku pro pacienta, aby vyměnil zvlhčovač. Vyp / 1 – 24 měsíců, 
jednoměsíční intervaly 

Trubice Nastavuje opakované připomenutí pro pacienta, aby vyměnil vzduchovou 
trubici. 

Vyp / 1 – 24 měsíců, 
jednoměsíční intervaly 

Filtr Nastavuje opakovanou připomínku pro pacienta, aby vyměnil vzduchový 
filtr. 

Vyp / 1 – 24 měsíců, 
jednoměsíční intervaly 

 
 

Konfigurace 

Parametr Popis Výběr 

Jazyk Nastavuje jazyk zobrazení. 

(Některé jazyky nejsou ve všech zemích dostupné.) 

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 

Datum Nastavuje současné datum. 

Když nastavíte nové datum, které nastalo v minulosti, zobrazí se chybové 
hlášení. Dříve, než můžete provést tuto změnu, vymažte údaje o dodržování 
léčby dostupné v nabídce Konfigurace. 

DD Mmm YYYY 

Čas Nastavuje současný čas. 

Když nastavíte nový čas, který nastal v minulosti, zobrazí se chybové 
hlášení. Dříve, než můžete provést tuto změnu, vymažte údaje o dodržování 
léčby dostupné v nabídce Konfigurace. 

24 hodin 
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Parametr Popis Výběr 

Tlak. jednotky Nastavuje jednotku, ve které se zobrazuje tlak. cm H2O /hPa 

Desaturace   Nastavuje práh desaturace kyslíkem v souladu s kritérii AASM. 3 % / 4 % 

Tepl. jednotky Nastavuje jednotky teploty. °C 

Výrobní 
nastavení 

Resetuje na výrobní nastavení (kromě jazyka, data a času). Ano / Ne 

Smazat data Smaže všechny údaje uložené na přístroji a SD kartě. Nastavení, datum, 
čas a hodiny chodu přístroje nejsou ovlivněny. 

Ano / Ne 

Info Zobrazuje hodiny chodu, sériové číslo, software, poskytovatele, typ, službu 
a sílu signálu přístroje, číslo CX, zvlhčovač a vnitřní modem. 

 

 
 

Konfigurace iVAPS 
Režim iVAPS se může nakonfigurovat dvěma způsoby: 

• s použitím funkce Cílové hodnoty - která zaznamená vzorec dýchání pacienta a automaticky 
vypočte cílové hodnoty, nebo 

• ručním zadáním cílových hodnot. 
 

Použití funkce Cílové hodnoty 

Funkce Cílové hodnoty monitoruje pacientovu klidovou ventilaci, s cílem zjistit pacientovu cílovou 
alveolární ventilaci (MVa) a dechovou frekvenci pacienta (Dechová frekv.) jako přípravu na režim 
iVAPS. 

Po dosažení konečné konfigurace okruhu (zahrnuje výšku pacienta, EPAP, vhodné nastavení masky 
nebo trubice a přidání doplňkového kyslíku) postupujte podle níže uvedeného postupu. Aby zařízení 
spustilo cyklus Cílových hodnot, musí být v pohotovostním režimu. 
 

V průběhu cyklu Cílových hodnot se u každého dechu zaznamená dechový objem a dechová 
frekvence. Poté se po 20 minutách vypočítá MVa a Dechová frekv. Zajistěte, aby pacient měl pohodlí, 
stabilně dýchal a únik byl minimální, obzvláště v posledních pěti minutách. 
 

Poznámka: iVAPS a AutoEPAP se spustí pouze když budou akceptovány hodnoty prověření cílových 
hodnot. 
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Použití funkce Cílové hodnoty: 

   
 
 

1. V nabídce Nastavení vyberte režim iVAPS a proveďte všechny požadované změny parametrů. 

2. Vyberte Určení cílových hodnot. Spustí se cyklus Určení cílových hodnot. 

3. Pokud jsou cílové hodnoty přijatelné, vyberte Přijmout a bude zahájena léčba v režimu iVAPS. 
Pokud cílové hodnoty nejsou přijatelné, vyberte Zrušit a léčba se ukončí. 

 
 

Zatímco funkce Cílové hodnoty počítá, můžete navigovat na obrazovky Monitorování a zpět k 
Cílovým hodnotám. Také můžete z klinické nabídky odejít a vrátit se později, abyste se podívali na 
výsledek Cílových hodnot. 
 

Při zapnuté funkci Cílové hodnoty přístroj dodává dva tlaky; EPAP a tlakovou podporu bez záložního 
dechu (jako režim S). EPAP bude podle nastavení Min. EPAP, pokud je AutoEPAP zapnutý, a tlaková 
podpora bude podle nastavení Min PS. 
 

Ruční zadání cílových hodnot. 

Také se může stanovit MVa pro přijmutí Dechové frekv. pomocí nastavitelného parametru Cílová Va a 
výšky pacienta. Dechová frekv. musí být založena na normální dechové frekvenci pacienta. 
 

Zadání cílových hodnot: 

1. V nabídce Nastavení v režimu iVAPS vyberte MVa. 

2. Otočením nastavovacího kotouče nastavte MVa a stisknutím nastavovacího kotouče volbu 
potvrďte. 
Automaticky se vypočítá a zobrazí MV (minutová ventilace), Vt (dechový objem) a Vt/kg (dechový 
objem/kg) a zvolená MVa bude nyní aplikována na léčebná nastavení iVAPS. 

 
 

Práce s alarmy 
Toto zařízení je vybaveno funkcí alarmu, která monitoruje léčbu pacienta a upozorní vás na změny, 
které mohou ovlivnit léčbu. 
 

Pokud zařízení není správně nastaveno, může se aktivovat alarm. Zkontrolujte pevné připojení 
napájecího kabelu, vzduchové trubice a masky. 
 

Upravitelné alarmy se nastavují pomocí nabídky Nastavení. 
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Pokud se aktivuje alarm, bude blikat žlutá LED kontrolka alarmu, zazní zvukové 
znamení a na obrazovce se objeví zpráva. 

Pokud je najednou aktivováno více alarmů, na obrazovce se zobrazí poslední 
alarm a všechny ostatní aktivované alarmy budou uvedeny v seznamu alarmů. 

 
 

Ztišení aktivovaných alarmů 

 

Ztišení alarmu: 

1. Stiskněte nastavovací kotouč. Objeví se seznam aktivovaných alarmů a v 
pravém horním rohu obrazovky se zobrazí blikající ikona ztišení alarmu . 
Alarm bude ztišený 2 minuty.  

2. Pro návrat na předcházející obrazovku zvýrazněte OK a stiskněte 
nastavovací kotouč. 

 

 
 

Po nápravě stavu, který aktivoval alarm, zvuk alarmu ztichne a blikající ikona přestane blikat. 
 

Pokud stav, který aktivoval alarm setrvá 2 minuty, alarm se znovu spustí.  
 

Nápověda se správou běžných alarmových stavů viz část Odstraňování problémů s alarmy. 
 

Zobrazení alarmů 

 

Zobrazení seznamu alarmů: 

1. Na obrazovce Monitorování otáčejte nastavovacím kotoučem ve směru 
hodinových ručiček, až se zobrazí poslední obrazovka Monitorování  . 

2. Pokud si chcete prohlédnout podrobnosti alarmu, zvýrazněte alarm a 
stiskněte nastavovací kotouč. 

 

 
 

Protokol alarmů 
Když je alarm aktivován, zaprotokoluje se na SD kartu. Ujistěte se, že SD karta je správně vložena do 
zařízení. 
 

Záznam alarmů a nastavení alarmů se zachovávají i po vypnutí přístroje z napájení nebo přerušení 
dodávky elektrického proudu. Doba trvání výpadku proudu nebo ztráty proudu se nezaznamenává. 
 

Když protokol alarmů na zařízení dosáhne své kapacity, budou nadále protokolovány nové alarmy, ale 
každý nový alarm nahradí nejstarší alarm v protokolu. 
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Druhy alarmů 
Všechny alarmy na zařízení jsou klasifikovány jako alarmy střední priority. 
 

Pevné alarmy Upravitelné alarmy 

Přednastavené alarmy pro zařízení: 

• Výpadek proudu 

• Zablokovaná trubice* 

• Trubice odpojena 

• Selhání systému (chyba systému). 

Nastavitelné alarmy: 

• Vysoký únik 

• Nevent. maska 

• Nízká minutová ventilace 

• Apnoe 

• Nízká SpO2 (při připojeném oxymetru). 
 
 

*Spouští se spolehlivě pouze při tlaku nad 10 cm H20. 
 

Alarmy ve výše uvedené tabulce je možné také roztřídit do těchto kategorií: 

• Klinické alarmy - nízká minutová ventilace, apnoe, nízká SpO2 

• Alarmy pacientského okruhu - zablokovaná trubice, odpojená trubice, vysoký únik, nevent. maska 

• Systémové alarmy - výpadek proudu, selhání systému. 
 

Test alarmů 
Když je přístroj připojen k napájení, začne blikat LED kontrolka alarmu a zazní alarm. 
 

Alarmy by mělý být testovány jednou týdně, aby byla zajištěna jejich správná funkce. Při testování 
alarmů postupujte podle kroků v této části. Po dokončení stiskněte tlačítko Start/Stop (Hlavní vypínač) 
a vraťte zařízení na nastavení vhodná pro pacienta. 
 

Nastavení pro test alarmů: 

• Vypněte všechny nastavitelné alarmy. 

• Sestavte přístroj s připojenou vzduchovou trubicí, ale bez masky. 

• Náběh a SmartStart nastavte na Vyp. 
 
 

Test alarmu výpadku proudu: 

1. Stiskněte Start/Stop (Hlavní vypínač). 

2. Nadzvedněte příchytnou svorku a odpojte napájecí konektor od zadní části přístroje. Alarm se 
okamžitě aktivuje. 

3. Zapojte napájecí konektor zpět do zadní části přístroje a stiskněte příchytnou svorku. Alarm se 
zastaví. 

 
 

Test alarmu zablokované trubice: 

1. Nastavte tlak nad 12 cm H2O v režimu CPAP. 
Poznámka: Alarm zablokované trubice se aktivuje pouze nad 10 cm H2O. 

2. Stiskněte Start/Stop (Hlavní vypínač). 

3. Ucpěte vzduchovou trubici rukou. Alarm se aktivuje, když je trubice zablokována 120 - 150 sekund. 
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Test alarmu rozpojení trubice: 

1. Odpojte vzduchovou trubici na výstupu vzduchu. 

2. Stiskněte Start/Stop (Hlavní vypínač).  
Alarm se aktivuje po 5-10 s. 

 
 

Test alarmu vysokého úniku: 

1. Alarm vysokého úniku nastavte na Zap. 

2. Volný konec vzduchové trubice ponechte otevřený. 

3. Stiskněte Start/Stop (Hlavní vypínač).  
Alarm se aktivuje po 10-30 s. 

 
 

Test alarmu neventilované masky: 

1. Připojte masku ke vzduchové trubici. 

2. Nastavte alarm neventilované masky na Zap: 

3. Zablokujte ventilační otvory masky rukou. 

4. Stiskněte Start/Stop (Hlavní vypínač).  
Alarm se aktivuje po 20-40 s. 

 
 

Test alarmu nízké minutové ventilace: 

1. Nastavte alarm Nízká MV na 10 l/min. 

2. Stiskněte Start/Stop (Hlavní vypínač). 

3. Částečně zablokujte otevřený konec vzduchové hadice rukou a udržujte MV pod 10 l/min.  
Alarm se aktivuje do 20-40 s. 

 
 

Test alarmu apnoe: 

1. Nastavte přístroj do režimu CPAP. 

2. Nastavte alarm apnoe na 10 s. 

3. Stiskněte Start/Stop (Hlavní vypínač). 

4. Částečně zablokujte otevřený konec vzduchové trubice rukou.  
Alarm se aktivuje do 10-20 s. 

 
 

  VAROVÁNÍ 
V prostředí, kde se používá několik zařízení, mohou mít různá zařízení různá nastavení alarmů. 
 

Zahájení léčby 
1. Pacienta požádejte, aby si nasadil masku. 

Pokyny ke kontrole nasazení a těsnosti masky naleznete v uživatelské příručce k masce, nebo 
použijte funkci Test masky. 

2. Pacienta požádejte, aby stlačil tlačítko Start/Stop (Hlavní vypínač), nebo pokud je aktivovaná funkce 
SmartStart, požádejte ho, aby dýchal do masky. 

 
 

Když se zobrazí obrazovka Monitorování, víte, že je terapie zapnutá. 
 



 Česky 31 
 

 

Tlakový pruh ukazuje tlak při nádechu a výdechu zelenou barvou. Zelený pruh 
se roztahuje a stahuje s nádechem a výdechem pacienta. 

 
 

Po krátké době obrazovka automaticky zčerná. Znovu ji zapnete stiskem Domů nebo nastavovacího 
kotouče. Dojde-li během léčby k výpadku napájení, přístroj po obnovení napájení automaticky 
restartuje léčbu. 
 

Přístroj Lumis má světelný senzor, který upravuje jas obrazovky podle světelných podmínek v 
místnosti. 
 

Nasazení masky 
Funkce Test masky je určena na pomoc při posouzení a zjištění možných úniků vzduchu kolem masky. 

 

Test masky: 

1. Nasaďte si masku podle pokynů uvedených v uživatelské příručce k masce. 

2. V Moje možnosti otočte nastavovacím kotoučem tak, aby se zvýraznila 
možnost Spustit test těsnosti, a poté nastavovací kotouč stiskněte. 
Přístroj začne foukat vzduch. 

3. Upravte masku, polštářek masky a hlavový díl, až bude výsledek Dobré. 

 

Chcete-li zastavit funkci Test masky, stiskněte nastavovací kotouč nebo tlačítko Start/Stop (Hlavní 
vypínač). Pokud se vám nedaří dosáhnout dobré těsnosti masky, zkontrolujte, zda používáte masku 
správné velikosti a typu nebo kontaktujte zástupce společnosti ResMed. 

Zastavení léčby 
1. Pacienta požádejte, aby si sundal masku. 

2. Pacienta požádejte, aby stiskl Start/Stop (Hlavní vypínač), nebo pokud je zapnutá funkce 
SmartStart, terapie se automaticky ukončí po několika sekundách. 

 

Poznámky: 
 

• Pokud je aktivována funkce Potvrdit zastavení, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete zastavit 
terapii. Otočením nastavovacího kotouče zvolte Ano a poté stisknutím nastavovacího kotouče 
zastavíte terapii. 

• Pokud je funkce Doběh aktivována, spustí se stisknutím tlačítka Start/Stop (Hlavní vypínač).    
 

Zpr. o spánku nyní podává přehled léčebné relace. 
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Zobrazení Zpr. o spánku 
Obrazovka Zpr. o spánku ukazuje kvalitu spánku a stav těsnění masky pro poslední léčebnou relaci. 
Otáčením nastavovacího kotouče se posunujte dolů, kde si můžete prohlédnout podrobnější údaje o 
používání. Zobrazené parametry budou záviset na léčebném režimu. 
 

   
 
 

Parametry obrazovky Zpr. o spánku 

Parametr Popis 

Hodiny použití Počet hodin, po které byl přístroj používán v průběhu poslední relace. 

Události (AHI) za hodinu Apnoe a hypopnoe měřené za hodinu v průběhu jednoho dne. Apnoe nastala, když se 
respirační průtok snížil o více než 75 % nejméně na 10 sekund. Hypopnoe nastala, když 
se respirační průtok snížil na 50 % nejméně na 10 sekund. Indexy apnoe (AI) a apnoe-
hypopnoe (AHI) se vypočítají vydělením celkového počtu událostí, ke kterým došlo, 
celkovým počtem hodin léčby s nasazenou maskou. 

Těsnění masky 
 Dobré – pokud je 70procentní únik méně než 24 l/min. 

 Maska potřebuje upravit. 

Zvlhčovač 
 Zvlhčovač je připojený a funkční. 

 Chyba zvlhčovače; viz část s řešením problémů. 

Více info 

Období Nastavuje časový interval pokrytý ve Zpr. o spánku. 

Možnosti jsou: 1 den / 1 týden / 1 měsíc / 3 měsíce / 6 měsíců / 1 rok 

Dní v provozu Počet dní, kdy byl přístroj v provozu v průběhu zvoleného období nebo od posledního 
resetování údajů o dodržování léčby. 

Dní > 4hod. Počet dnů, kdy byl přístroj používán více než 4 hodiny v průběhu zvoleného období nebo 
od posledního resetování údajů o dodržování léčby. 

Prům. použití Průměrný počet hodin za den, kdy byl přístroj používán v průběhu zvoleného období. 

H. v prov. Počet hodin, kdy byl přístroj v provozu v průběhu zvoleného období nebo od posledního 
resetování údajů o dodržování léčby. 
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Parametr Popis 

Tlak Průměrný inspirační tlak ve zvoleném období (95procentní pro každý den; průměr 
95procentní hodnoty pro období >1 dne). 

Exp. Tlak Průměrný expirační tlak ve zvoleném období (95 procentní pro každý den; průměr 
95 procentní hodnoty pro období >1 dne). 

Únik Průměr 95 procentních hodnot úniku v průběhu zvoleného období, pouze pro dny s 
používáním. 

Vt Průměr 50procentních hodnot dechového objemu v průběhu zvoleného období jen pro dny 
s používáním. 

Dech Dechová frekvence, vyjádřená jako počet dechů za minutu (klouzavý průměr 5 dechů). 

MV Průměr 50procentních hodnot minutové ventilace v průběhu zvoleného období jen pro dny 
s používáním. 

Ti Trvání nádechu (tj. respiračního průtoku do plic), vyjádřené v sekundách (klouzavý průměr 
5 dechů). 

I:E I:E je poměr mezi obdobím inspirace a obdobím expirace. 

Spont. vent. Procento dechů, které se spustí spontánně, měřené za posledních 20 dechů. 

Spont. cykl. Procento dechů, které se spontánně cyklují, měřeno za posledních 20 dechů. 

AHI Index apnoe-hypopnoe – průměrný AHI v průběhu zvoleného období. AHI a AI se 
vypočítají pouze pro časy nízkého úniku. 

Celkový AI Index apnoe – průměrný celkový AI v průběhu zvoleného období. 
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Čištění a údržba 
Je důležité přístroj Lumis pravidelně čistit, aby se zajistila optimální terapie. Níže uvedené části vám 
pomohou při demontáži, čištění, kontrole a znovusestavení přístroje. 
 

 VAROVÁNÍ 
Sestavu trubic, zvlhčovač a masku pravidelně čistěte, aby vaše léčba byla optimální a abyste 
zabránili růstu choroboplodných zárodků, které mohou negativně ovlivnit zdraví pacienta. 
 

Demontáž 

  

  
 
 

1. Zvlhčovač držte nahoře a dole, jemně ho stiskněte a vytáhněte ho z přístroje. 

2. Otevřete zvlhčovač a vylijte všechnu zbývající vodu. 

3. Uchopte manžetu vzduchové trubice a jemně ji vytáhněte z přístroje. 
Uchopte příchytnou svorku a napájecí kabel uvolněte tahem vzhůru. 

4. Současně držte manžetu vzduchové trubice a otočný díl masky a lehce je oddělte od sebe. 
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Čištění 
Přístroj se musí čistit jednou týdně podle popisu. Podrobné pokyny k čištění masky naleznete v 
uživatelské příručce k masce. 
 

1. Zvlhčovač a vzduchovou trubici umyjte v teplé vodě s jemným saponátem. 

2. Zvlhčovač a vzduchovou trubici důkladně opláchněte a nechte uschnout mimo přímé sluneční 
světlo a/nebo zdroj tepla. 

3. Vnější povrch přístroje očistěte suchým hadříkem. 
 

Poznámky: 
 

• Zvlhčovač se může mýt v myčce nádobí na jemném cyklu nebo cyklu pro sklo (pouze horní 
přihrádka). Nesmí se mýt při teplotě nad 65 ºC. 

• Vzduchovou trubici nečistěte v pračce ani v myčce nádobí. 
 

• Zvlhčovač každý den vyprázdněte a důkladně ho otřete čistým, jednorázovým hadříkem. Nechte 
oschnout na vzduchu mimo přímé sluneční světlo a/nebo teplo. 

 

Kontrola 
Zvlhčovač, vzduchovou trubici a vzduchový filtr je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. 

1. Zkontrolujte zvlhčovač: 

• Pokud netěsní, je prasklá, zakalená nebo posetá dolíčky, vyměňte ji. 

• Pokud je těsnění prasklé nebo roztržené, vyměňte ji. 

• Pomocí roztoku jednoho dílu domácího octa a 10 dílů vody odstraňte všechny bílé prachové 
usazeniny. 

2. Zkontrolujte vzduchovou trubici a vyměňte ji, pokud v ní jsou díry, trhliny nebo praskliny. 

3. Zkontrolujte vzduchový filtr a vyměňujte ho nejméně každých šest měsíců. Pokud v něm jsou 
otvory nebo je ucpaný smetím nebo prachem, vyměňujte ho častěji. 

 

Výměna vzduchového filtru: 

  
 
 

1. Otevřete kryt vzduchového filtru a vyjměte starý vzduchový filtr. 
Vzduchový filtr není omyvatelný ani opakovaně použitelný. 

2. Do krytu vzduchového filtru vložte nový vzduchový filtr a poté kryt zavřete. 
Zajistěte, aby vzduchový filtr byl vždy dobře nasazený, aby se do přístroje nedostaly voda a prach. 
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Sestavení 
Když jsou zvlhčovač a vzduchová trubice suché, můžete části znovu sestavit. 

1. Pevně připojte vzduchovou trubici k portu pro výstup vzduchu umístěnému v zadní části přístroje. 

2. Otevřete zvlhčovač a naplňte ho vodou pokojové teploty až po značku maximální hladiny vody. 

3. Zvlhčovač zavřete a vložte z boku do přístroje. 

4. Volný konec vzduchové trubice připojte pevně k sestavené masce. 
 

Opakované zpracování 
Při použití zařízení u více pacientů, např. ve spánkové laboratoři, na klinice, v nemocnici nebo u 
poskytovatele zdravotní péče, se omyvatelný zvlhčovač, omyvatelný výstup vzduchu a omyvatelná 
vzduchová trubice musí opakovaně zpracovat mezi použitím u každého pacienta. 
 

Pokud se omyvatelný zvlhčovač nebo vzduchová trubice používají pro jediného uživatele 
v domácnosti, přečtěte si pokyny k čištění v uživatelské příručce. 
 

Zde jsou uvedeny doporučené a validované postupy společnosti ResMed pro čištění a dezinfekci 
omyvatelného zvlhčovače, výstupu vzduchu a vzduchové trubice. Postupy při dezinfekci se však v 
jednotlivých oblastech odlišují a každé zdravotnické zařízení se musí řídit podle vlastních postupů před 
uplatněním zde uváděných postupů. 
 

 VAROVÁNÍ 
• Při nedodržení postupů uvedených v této příručce nemůže společnost ResMed zaručit 

přijatelnou funkčnost výrobku. 
• Při použití čisticích, dezinfekčních nebo sterilizačních prostředků vždy dodržujte pokyny 

výrobce. 
• Pozor na nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Přístroj, napájecí zdroj ani napájecí kabel 

neponořujte do kapaliny. V případě rozlití tekutin na povrch nebo do vnitřku přístroje přístroj 
odpojte ze zásuvky a nechte části oschnout. Před čištěním přístroj vždy odpojte ze zásuvky a 
před opětovným připojením přístroje k zásuvce se ujistěte, že jsou všechny jeho součásti 
suché. 

 

Dezinfekce povrchu 
1. Vnější stranu přístroje včetně displeje, zvenku přístupných portů, postranního krytu, jednotky 

napájecího zdroje a příslušenství otřete utěrkou na jedno použití a jemným saponátem nebo 
dezinfekčním prostředkem obsahujícím alkohol (viz níže uvedený seznam). 

2. Přebytečný dezinfekční prostředek otřete suchou utěrkou na jedno použití. 
 

Doporučené prostředky pro dezinfekci a čištění povrchu: 

• Teplá voda a jemný saponát, např. víceúčelový saponát Teepol™ 

• Prostředek na čištění oken nebo jiný předem smíchaný čisticí prostředek 

• Roztok metylalkoholu 

• 70% roztok etylalkoholu 

• 70-90% roztok isopropanolu 

• 10% roztok chlorového bělidla 

• Utěrky nasycené isopropylem 
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• CaviCide™ 

• Mikrozid® 

• Actichlor™ Plus 

• Terralin®. 
 

Poznámka: Tyto přípravky nemusí být dostupné ve všech regionech. 
 

Opakované zpracování vzduchové trubice a kolena trubice Air10 

Odpojení 

  
 
 

1. Uchopte manžetu vzduchové trubice a jemně ji vytáhněte z přístroje. 

2. Současně držte manžetu vzduchové trubice a otočný díl masky a lehce je oddělte od sebe. 
 

Dekontaminace 

Před procesem dezinfekce se všechny součásti musí očistit a opláchnout tak, aby nebyla přítomna 
žádná viditelná kontaminace. 
 

1. Všechny součásti čistěte kartáčem s měkkými štětinami jednu minutu a zároveň je namáčejte 
v saponátovém roztoku (viz tabulka níže). Věnujte zvláštní pozornost všem úzkým spárám a 
dutinám. 

2. Saponátovým roztokem opakovaně proplachujte vzduchovou trubici, dokud nebude viditelná žádná 
kontaminace. 

3. Každou součást důkladně opláchněte podle pokynů výrobce saponátu. 
 
 

Společnost ResMed otestovala následující saponáty podle pokynů výrobce: 
 

Saponát Teplota vody SlimLine / 
Standard 

ClimateLineAir ClimateLineAir 
Oxy 

Air10 
koleno 
trubice 

Alconox™ (1% roztok) Horká voda (přibližně 60 °C) 
Teplá voda (přibližně 45 až 60 ℃) 
Voda pokojové teploty (asi 21 °C) 

    

Neodisher MediZym 
(2,0% roztok) 

Teplá voda  
(asi 45 °C) 

     

Gigazyme® (1,0% 
roztok) 

Voda pokojové teploty (asi 21 °C)     
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Dezinfekce 

Z níže uvedených postupů je třeba provést pouze jeden dezinfekční proces. 
 

Vysokoúrovňová tepelná dezinfekce 

Část Validovaný počet cyklů 

Horká voda: 75 °C na 30 minut NEBO 70 °C na 100 minut. 

SlimLine 100 

ClimateLineAir 26 

ClimateLineAir Oxy 20 

Standard 100 

Air10 koleno trubice 26 
 
 

1. Vzduchovou trubici ponořte do vodní lázně.  
Dbejte, aby uvnitř vzduchové trubice nebyly zachyceny vzduchové bubliny. 

2. Zvyšte teplotu vodní lázně na 70 °C na 100 minut, nebo maximálně na 75 ºC na 30 minut. Vyšší 
teploty mohou trubici poškodit. 

3. Osušte na vzduchu mimo přímé sluneční světlo a/nebo zdroj tepla. 
 

Vysokoúrovňová chemická dezinfekce 

Část Validovaný počet cyklů  

CIDEX® OPA Ortoftaldehyd 0,55 % na 12 
minut Gigasept FF® 5 % na 15 minut 

SlimLine 100 - 

ClimateLineAir 26 26 

ClimateLineAir Oxy 20 20 

Standard 100 - 

Air10 koleno trubice 26 26 
 
 

1. Vzduchovou trubici/Air10 koleno trubice odmočte v komerčně dostupném roztoku chemického 
sterilizačního prostředku.  
Dbejte, aby uvnitř vzduchové trubice nebyly zachyceny vzduchové bubliny. 

2. Vzduchovou trubici/Air10 koleno trubice důkladně vypláchněte vodou pitné kvality (pět litrů na 
jednu sestavu) tak, že ji úplně ponoříte nejméně na jednu minutu.  

3. Postup vyplachování zopakujte ještě dvakrát pomocí čerstvé vody, celkem tři vypláchnutí. 

4. Osušte na vzduchu mimo přímé sluneční světlo a/nebo zdroj tepla. 
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Sterilizace 

Solečnost ResMed validovala níže uvedené díly se systémem Sterrad NX/100S: 
 

Část Validovaný počet cyklů 

Sterrad NX 
Cykly Standard a Advanced 

 

Sterrad 100S 
Cyklus Short 

ClimateLineAir 26 26 

ClimateLineAir Oxy 26 26 

1. Vzduchovou trubici sterilizujte v systému Sterrad. Dodržujte přitom pokyny výrobce systému.  

2. Vzduchovou trubici propláchněte a protřepejte ve vodě pitné kvality v možství 5 litrů na 
komponentu při teplotě 15 °C-20 °C po dobu 1 minuty. 

3. Vzduchovou trubicí zatřeste, aby se z ní odstranila zbývající voda. 

4. Nechejte ji uschnout na vzduchu mimo přímé sluneční světlo. 
 

Kontrola 

Proveďte vizuální kontrolu součástí. Pokud existují viditelné známky zhoršení stavu (díry, trhliny nebo 
praskliny), komonenty je třeba vyměnit a zlikvidovat. Může dojít k mírné změně barvy, která není na 
závadu. 
 

Jak znovu připojit vzduchovou trubici 

Když je vzduchová trubice suchá, můžete ji znovu připojit k přístroji. 
 

1. Pevně připojte vzduchovou trubici k portu pro výstup vzduchu umístěnému v zadní části přístroje. 

2. Volný konec vzduchové trubice připojte pevně k sestavené masce. 
 
 

Balení a skladování 

Skladujte na suchém místě v bezprašném prostředí mimo dosah přímého slunečního světla.  

Teplota skladování: -20 °C až 60 °C. 
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Opakované zpracování zvlhčovače a výstupu vzduchu 

Demontáž 

Níže uvedené pokyny poskytují vodítko, jak správně demontovat omyvatelný zvlhčovač a výstup 
vzduchu. 
 

  

  

  
 
 

1. Vyjměte zvlhčovač z přístroje, otevřete jej a vylijte všechnu zbývající vodu. 

2. Přidržujte základnu zvlhčovače a poté zcela otevřete víko zvlhčovače a odtáhněte ho, aby se dal 
lehce odpojit od základny. 

3. Z víka zvlhčovače sundejte těsnění tak, že za něj zatáhnete. 

4. Vyrovnejte otočný díl tak, aby byl port konektoru vpravo. Pokud otočný díl není v této poloze, 
nebudete moci vyjmout výstup vzduchu. 

5. Vyhledejte výstup vzduchu uvnitř přístroje a uvolněte jej pevným stlačením příchytky. 

6. Výstup vzduchu odstraňte tak, že ho vytáhnete skrz zásuvku výstupu vzduchu na zadní straně 
přístroje. 
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Dekontaminace 

Před procesem dezinfekce se všechny součásti musí očistit a opláchnout tak, aby nebyla přítomna 
žádná viditelná kontaminace. 
 

1. Všechny součásti čistěte kartáčem s měkkými štětinami jednu minutu a zároveň je namáčejte 
v saponátovém roztoku (viz tabulka níže). Věnujte zvláštní pozornost všem úzkým spárám a 
dutinám. 

2. Každou součást důkladně opláchněte podle pokynů výrobce saponátu. 
 
 

Společnost ResMed otestovala následující saponáty podle pokynů výrobce: 
 

Saponát Teplota vody Omyvatelný 
zvlhčovač 

Výstup 
vzduchu 

Alconox (1% roztok) Horká voda (přibližně 60 °C) 
Teplá voda (přibližně 45 až 60 ℃) 
Voda pokojové teploty (asi 21 °C) 

  

Gigazyme (1,0% roztok) Voda pokojové teploty (asi 21 °C)   

Aniosyme DD1    
 
 

Dezinfekce 

Z níže uvedených postupů je třeba provést pouze jeden dezinfekční proces. 
 

Vysokoúrovňová tepelná dezinfekce 

Část Validovaný počet cyklů 

Horká voda: 90 °C na 1 minutu NEBO 75 °C na 30 minut NEBO 70 °C na 100 minut. 

Kvůli specifickým regionálním požadavkům byly omyvatelné zvlhčovače společnosti 
ResMed testovány z hlediska dezinfekce (100 cyklů) při 93 °C na 10 minut. 

Omyvatelný zvlhčovač 130 

Výstup vzduchu 130 
 

1. Demontované součásti odmočte v horké vodní lázni při pasterizační teplotě.  
Dbejte, aby v součástech nebyly zachyceny vzduchové bubliny. 

2. Osušte na vzduchu mimo přímé sluneční světlo a/nebo zdroj tepla. 
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Vysokoúrovňová chemická dezinfekce 

Část Validovaný počet cyklů 

CIDEX OPA Ortoftaldehyd 0,55 % na 12 minut 
Gigasept FF 5 % na 15 minut 

Anioxid 

Omyvatelný zvlhčovač 130 130 

Výstup vzduchu 130 - 
 
 

1. Demontované komponenty odmočte v komerčně dostupném roztoku chemického sterilizačního 
prostředku.  
Dbejte, aby v součástech nebyly zachyceny vzduchové bubliny. 

2. Omyvatelný zvlhčovač důkladně vypláchněte vodou pitné kvality (pět litrů na jednu sestavu) tak, že 
jej úplně ponoříte nejméně na jednu minutu.  

3. Postup vyplachování zopakujte ještě dvakrát pomocí čerstvé vody, celkem tři vypláchnutí. 

4. Osušte na vzduchu mimo přímé sluneční světlo a/nebo zdroj tepla. 
 
 

Sterilizace 

Solečnost ResMed validovala níže uvedené díly se systémem Sterrad NX/100S: 
 

Část Validovaný počet cyklů 

Sterrad NX 
Cykly Standard a Advanced 

 

Sterrad 100S 
Cyklus Short 

Výstup vzduchu 130 130 

Zvlhčovač 130 - 

1. Vývod vzduchu a zvlhčovač sterilizujte v systému Sterrad. Dodržujte přitom pokyny výrobce 
systému.  

2. Vývod vzduchu a zvlhčovač propláchněte a protřepejte ve vodě pitné kvality v možství 5 litrů na 
komponentu při teplotě 15 °C-20 °C po dobu 1 minuty. 

3. Vývodem vzduchu a zvlhčovačem zatřeste, aby se z nich odstranila zbývající voda. 

4. Nechejte je uschnout na vzduchu mimo přímé sluneční světlo. 
 

Kontrola 

Proveďte vizuální kontrolu všech součástí. Pokud zjistíte jakékoli viditelné poškození (praskliny, oděrky, 
trhliny atd.), je třeba zvlhčovač zlikvidovat a nahradit jej novým. U součástí vyrobených ze silikonu 
může dojít k mírné změně barvy, které není na závadu. 
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Sestavení 

Níže uvedené pokyny poskytují vodítko, jak správně znovu složit výstup vzduchu a zvlhčovač. 
 

Složení výstupu vzduchu 

   

  
 
 

1. Výstup vzduchu podržte těsněním směrem doleva a příchytkou směrem dopředu. 

2. Dbejte, aby byl výstup vzduchu správně zarovnaný a zasuňte ho do zásuvky. Zacvakne na místo. 

3. Zkontrolujte, zda je výstup vzduchu správně zasunutý podle vyobrazení. 
 
 

Vložení těsnění zvlhčovače: 

  
 
 

1. Do víka vložte těsnění. 

2. Těsnění zatlačte podél všech okrajů, až zapadne na místo. 
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Znovusestavení víka zvlhčovače: 

  
 
 

1. Jednu stranu víka vložte do otočného otvoru základny. 

2. Druhou stranu nasuňte směrem dolů po hřbetu, až zapadne na místo. 
 
 

Balení a skladování 

Skladujte na suchém místě v bezprašném prostředí mimo dosah přímého slunečního světla.  

Teplota skladování: -20 °C až 60 °C. 
 
 

Řízení údajů a dodržování terapie 
Pro řízení terapie přístroj Lumis ukládá terapeutické údaje pacienta na přístroji samotném a může být 
schopné je dálkově přenášet poskytovateli péče, pokud je k dispozici bezdrátová síť. K údajům je 
potom možný přístup prostřednictvím řešení pro řízení terapie AirView™ společnosti ResMed. 

Přístroj Lumis také ukládá údaje na SD kartě. Tyto údaje se mohou přenášet pomocí čtečky SD karet 
do systému pro řízení terapie ResScan™ společnosti ResMed. 
 

Další informace o řízení terapie pomocí systémů AirView nebo ResScan najdete v příručkách 
dodaných se softwarem. 
 

Dálkové monitorování 
Pokud je k dispozici bezdrátová síť, bezdrátová komunikační schopnost zařízení Lumis se může 
používat k pravidelnému automatickému přenosu souhrnných údajů a údajů o nočním použití. Také 
umožňuje dálkově měnit nastavení. 

Ikona síly bezdrátového signálu  zobrazená v pravém horním rohu obrazovky ukazuje sílu signálu. 
Požádejte pacienta, aby zkontroloval sílu signálu na svém přístroji. 
 

Poznámky: 

• Pokud přístroj používáte mimo zemi nebo oblast, ve které jste ho koupili, údaje o léčbě se možná 
nebudou přenášet. 

• Bezdrátová komunikace závisí na dostupnosti sítě. 

• Přístroje schopné bezdrátového spojení nemusí být ve všech oblastech dostupné. 
 

SD karta 
Každý přístroj Lumis se dodává s vloženou SD kartou, připravený k použití. Když se údaje načtou do 
systémů ResScan nebo AirView pomocí čtečky SD karty, můžete si prohlížet a analyzovat údaje, 
aktualizovat terapeutická nastavení a přenášet je do pacientova přístroje pomocí SD karty. 
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Jak vyjmout SD kartu: 

  
 
 

1. Otevřete kryt SD karty. 

2. Zatlačte na SD kartu, aby se uvolnila. Vyjměte SD kartu z přístroje. 
 
 

Kartu SD nevyjímejte z přístroje, když bliká kontrolka SD, protože se na kartu zapisují data. 
 

Jak zasunout SD kartu: 

1. Otevřete kryt SD karty. 

2. SD kartu zasuňte do přístroje, dokud nezacvakne. 
Krátce se zobrazí následující zpráva: Příprava SD karty, neodpojujte napájení, nevyjímejte kartu. 

 

Ukládání dat 
Přístroj Lumis ukládá souhrnné údaje, jako jsou AHI, celkový počet hodin používání a únik. Podrobné 
údaje, jako dechová frekvence a respirační objem, se uchovávají na SD kartě a mohou se prohlížet 
v systémech AirView a ResScan. Údaje o průtoku a tlaku s vysokým rozlišením se uchovávají na SD 
kartě. 

Údaje je možné přenášet do softwaru pro řízení terapie buď dálkově pomocí bezdrátové komunikační 
technologie, pokud je k dispozici bezdrátová síť, nebo pomocí SD karty. V tabulce níže jsou uvedeny 
různé způsoby přenosu údajů. 
 

Další informace o řízení terapie pomocí systémů AirView nebo ResScan najdete v příručkách 
dodaných se softwarem. 
 

Typ údajů Metoda přenosu Uložené relace 

 Bezdrátová 
komunikace 
na AirView 

SD karta na 
ResScan 

SD karta na 
AirView 

(z karty na 
cloud) 

 

Souhrnné údaje (údaje o dodržování 
terapie) 

   365 

Podrobné údaje    
Omezeno používáním a 
úložnou kapacitou SD 
karty 

Údaje o průtoku a tlaku s vysokým 
rozlišením (25 Hz – každých 40 ms) 

   

Protokol alarmů    
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Podrobné údaje se uchovávají na SD kartě a mohou se prohlížet v systémech ResScan nebo AirView. 
Níže jsou uvedeny příklady dostupných podrobných údajů. 
 
 

Podrobné údaje 
 
 

Parametr Frekvence odebírání vzorků 

 ResScan AirView 

Apnoe, hypopnoe nebo události desaturace Nezávisle na době Nezávisle na době 

Tlak při nádechu a výdechu (cm H2O/hPa) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Únik (l/s) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Dechová frekvence (BPM) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Dechový objem (ml) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Minutová ventilace (l/min) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Spontánní spuštění a cyklus - 1 min 

Nasycení kyslíkem (SpO2) – pokud je připojený adaptér oxymetru 1 Hz (1 s) 1 min 
 

Aktualizace softwaru 
Přístroj má funkci pro aktualizaci softwaru. Když probíhá aktualizace softwaru, obrazovka bliká po dobu 
přibližně 10 minut. 
 

Řízení péče o pacienta 
Následující část je uvedena na pomoc při řízení péče o pacienta. 
 

Nabídka pacienta 
V nabídce pacienta se nacházejí dva typy úrovně přístupu, Základní a Základní plus. 

Základní je určen pro pacienty k usnadnění práce s přístrojem a navigace nabídkou. Je to jednoduchá 
volba pro pacienty, kteří se nechtějí zabývat navigací v nastaveních nebo nabídce. Poskytuje přístup 
k nejdůležitějším funkcím pro pohodlí, jako jsou Náběh. doba, Úroveň vlhkosti (pokud je k dispozici 
zvlhčovač) a Spustit test těsnosti. 

Aktivací funkce Základní plus však můžete vysoce zapojeným pacientům zpřístupnit další funkce pro 
ovládání dalších terapeutických nastavení, včetně změny typu masky, Doběhu, SmartStart a Spustit 
předehřev (pokud je k dispozici zvlhčovač). 

Základní plus se může aktivovat pomocí nabídky Nastavení. Více informací o nabídce pacienta 
naleznete v uživatelské příručce. 
 

Údaje o léčbě 
Pokud chcete použít bezdrátovou komunikační technologii, požádejte pacienty, aby si zkontrolovali 
ikonu síly bezdrátového signálu , jakmile si přístroj nastaví doma. Tato ikona bude ukazovat sílu 
pokrytí pomocí počtu zobrazených čárek – čím vyšší počet čárek, tím silnější signál. 
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Cestování 
Pacienti si mohou vzít svůj přístroj Lumis všude, kam jedou. Pacienty požádejte o následující: 
 

• Používejte cestovní brašnu, která je součástí dodávky, aby se přístroj nepoškodil. 
 

• Zvlhčovač vyprázdněte a zabalte ho zvlášť do cestovní brašny. 
 

• Zkontrolujte, zda má pacient vhodný síťový kabel pro region, do kterého cestuje. Informace o 
nákupu si vyžádejte od zástupce společnosti ResMed. 

 

• Pokud používáte externí baterii, vypněte zvlhčovač, abyste maximalizovali životnost baterie. To 
proveďte přepnutím Úroveň vlhkosti na Vyp. 

 

Cestování letadlem 

Přístroj Lumis si můžete s sebou vzít na palubu jako příruční zavazadlo. Zdravotní pomůcky se 
nepočítají do limitu příručních zavazadel. 
 

Přístroj Lumis se může používat v letadle, protože splňuje požadavky Federal Aviation Administration 
(FAA) (Federální letecký úřad USA). Osvědčení potvrzující shodu s požadavky při letecké přepravě si 
můžete stáhnout a vytisknout z webu www.resmed.com. 
 

Pokud používáte přístroj v letadle: 

• Zkontrolujte, že zvlhčovač je zcela prázdný a vložený do přístroje. Bez vloženého zvlhčovače 
nebude přístroj fungovat. 

• Zapněte režim Letadlo (pokyny naleznete v uživatelské příručce). 
 
 

 UPOZORNĚNÍ 
Přístroj s vodou ve zvlhčovači nepoužívejte v letadle kvůli riziku vdechnutí vody při 
turbulencích. 
 

Řešení problémů 
Nastane-li problém, zkuste se nejprve řídit následujícími pokyny. Pokud se vám problém nepodaří 
odstranit, kontaktujte místního prodejce výrobků ResMed nebo společnost ResMed. Neotvírejte 
přístroj. 
 

Obecné řešení problémů 
Problém/možná příčina Řešení 

Kolem masky uniká vzduch 

Maska možná není nasazena správně. Zkontrolujte správné nasazení masky. Pokyny k nasazení 
masky vyhledejte v uživatelské příručce k masce, nebo ke 
kontrole nasazení a utěsnění masky použijte funkci Test 
masky. 

Pacient má suchý nebo ucpaný nos 

Úroveň vlhkosti může být nastavena příliš nízko. Upravte úroveň vlhkosti. 

Pokud máte vyhřívanou vzduchovou trubici ClimateLineAir, viz 
uživatelská příručka pro ClimateLineAir. 
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Problém/možná příčina Řešení 

V masce a vzduchové trubici jsou kapičky vody 

Úroveň vlhkosti může být nastavená příliš vysoko. Upravte úroveň vlhkosti. 

Pokud máte vyhřívanou vzduchovou trubici ClimateLineAir, viz 
uživatelská příručka pro ClimateLineAir. 

Pacient má velmi sucho v ústech 

Pacientovi může unikat vzduch ústy. Zvyšte Úroveň vlhkosti. 

Pacient možná potřebuje pásek pod bradu, který bude 
udržovat ústa zavřená, nebo celoobličejovou masku. 

Pacient má pocit, že přístroj mu dodává příliš mnoho vzduchu 

Náběh může být vypnutý. Použijte možnost Náběh. doba. 

Pacient má pocit, že přístroj mu nedodává dostatek vzduchu 

Může probíhat Náběh . 
Počkejte, až se zvýší tlak vzduchu, nebo vypněte funkci Náběh. 
doba. 

Může probíhat Doběh . 
Stiskem tlačítka Start/Stop (Hlavní vypínač) terapii zastavte, 
poté stiskem tlačítka Start/Stop (Hlavní vypínač) terapii znovu 
zahájíte a budete v ní pokračovat. 

Je používána neventilovaná maska. Používejte pouze ventilovanou masku. 

Větrací otvory masky mohou být zablokovány Zkontrolujte dostatečnou ventilaci. V případe potřeby 
odblokujte větrací otvory masky. 

Nízký EPAP společně s doplňkovým kyslíkem mohou způsobit 
falešné spuštění tohoto alarmu u ventilované masky. 

Zvyšte EPAP. 

Displej nic nezobrazuje 

Mohlo se vypnout podsvícení obrazovky. Po krátké době se 
vypne automaticky. 

Znovu ho zapnete stiskem Domů nebo nastavovacího kotouče. 

Možná není připojeno napájení. Připojte napájecí zdroj a ujistěte se, že zástrčka je zcela 
zasunutá. 

Poznámka: Při zasouvání zástrčky musí být zadržovací svorka v 
otevřené poloze. Pokyny viz část Nastavení. 

Terapie se zastavila, ale přístroj stále fouká vzduch 

Přístroj se chladí. Přístroj fouká malé množství vzduchu, aby se předešlo 
kondenzaci ve vzduchové trubici. Zastaví se automaticky po 30 
minutách. 

Zvlhčovač protéká 

Zvlhčovač možná není správně sestavený. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, a sestavte zvlhčovač 
správně. 

Zvlhčovač se může poškodit nebo prasknout. Vyměňte zvlhčovač. 
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Problém/možná příčina Řešení 

Zpr. o spánku pro zvlhčovač uvádí . 

Chyba zvlhčovače Kontaktujte místního zástupce společnosti ResMed nebo 
kancelář společnosti ResMed. 

Terapeutické údaje pacienta nebyly odeslány 

Může být špatné bezdrátové pokrytí. Požádejte pacienta, aby položil přístroj na místo, kde je krytí 
(tj. na noční stolek, nikoli do zásuvky ani na podlahu).  
Ikona síly bezdrátového signálu  ukazuje dobré krytí, když 
se zobrazují všechny čárky, a slabé krytí, když se zobrazuje 
méně čárek. 

V pravém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona indikující, 
že není bezdrátové spojení . Není k dispozici žádná 
bezdrátová síť. 

Pacienta informujte, že terapeutické údaje může posílat 
pomocí SD karty. 
 

Přístroj může být v režimu Letadlo. Vypněte režim Letadlo, viz Cestování letadlem. 

Funkce SmartStart je aktivovaná, ale přístroj se automaticky nespustí, když pacient dýchá do masky 

Dýchání není dostatečně silné na to, aby se spustila funkce 
SmartStart. 

Když chcete zahájit terapii, zhluboka se nadechněte a 
vydechněte přes masku dříve, než budete dýchat normálně. 

 Stiskněte tlačítko Start. 

Dochází k nadměrnému úniku. Upravte masku a hlavový díl. 

 Vzduchová trubice možná není správně připojena. Pevně 
připojte oba konce. 

Funkce SmartStart je aktivovaná, ale přístroj se automaticky nezastaví, když pacient sejme masku 

Používá se nekompatibilní maska. Používejte výhradně vybavení doporučené společností 
ResMed. 

O další informace požádejte společnost ResMed nebo 
navštivte stránky www.resmed.com. 

 Pokud pacient používá masku s nosními polštářky s tlakem 
nastaveným na méně než 7 cm H2O (7 hPa), funkce SmartStart 
nebude fungovat a je třeba ji deaktivovat. 

Používá se pediatrická maska s nastaveným tlakem méně než 
8 cm H2O (8 hPa). 

Zablokovat funkci SmartStart. 

Zobrazuje zprávu: Karta je pouze ke čtení, vyjměte SD kartu, odem. ji a znovu vložte 

SD karta může být v uzamčené poloze (pouze ke čtení). Přepněte spínač na SD kartě z uzamčené polohy  do 
odemčené polohy  a poté kartu znovu vložte. 

Zobrazuje zprávu: Datum a čas nelze nastavit do minulosti 

Datum a čas nebyly nastavené předtím, než se nahrály údaje. V položce Nastavení zvolte Smazat data. Po smazání dat 
nastavte správný místní datum a čas. 
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Odstraňování problémů s alarmy 
Níže uvedené informace jsou založeny na nastavení alarmů vhodném pro léčbu daného pacienta. Při 
aktivaci alarmu upravitelného uživatelem znovu potvrďte nastavení alarmu. 
 

Problém/možná příčina Řešení 

Displej zmizí a alarm je aktivován 

Výpadek proudu. Sejměte pacientovu masku a vypněte doplňkový kyslík (pokud 
je to relevantní), dokud nebude obnovena dodávka proudu. 

V průběhu léčby došlo k odpojení napájecího kabelu nebo 
vypnutí hlavního přívodu proudu. 

Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a zapnutí hlavního 
spínače proudu (pokud je k dispozici). 

Zobrazuje zprávu: Zjištěn vys. únik, zkont. nád. na vodu, její těs. nebo boč. kryt 

Zvlhčovač možná není zasunut správně. Zkontrolujte správné vložení zvlhčovače. 

Těsnění zvlhčovače možná není správně vložené. Otevřete zvlhčovač a zkontrolujte, zda je těsnění vloženo 
správně. 

Zobrazuje zprávu: Zjištěn vysoký únik, připojte hadici 

Vzduchová trubice možná není správně připojena. Ujistěte se, že oba konce vzduchové trubice jsou pevně 
připojeny. 

Maska možná není nasazena správně. Zkontrolujte správné nasazení masky. Pokyny k nasazení 
masky vyhledejte v uživatelské příručce k masce, nebo ke 
kontrole nasazení a utěsnění masky použijte funkci Test 
masky. 

Zobrazuje zprávu: Trubice je zablokovaná, zkontrolujte trubici 

Vzduchová trubice může být ucpaná. Zkontrolujte vzduchovou trubici a odstraňte všechny překážky. 
Stiskem nastavovacího kotouče zprávu vymažte a poté 
stiskem tlačítka Start/Stop (Hlavní vypínač) přístroj 
restartujte. 

Zobrazuje zprávu: Zjištěn únik, zkontrolujte nastavení systému a všechny přípojky 

Maska možná není nasazena správně. Zkontrolujte správné nasazení masky. Pokyny k nasazení 
masky vyhledejte v uživatelské příručce k masce, nebo ke 
kontrole nasazení a utěsnění masky použijte funkci Test 
masky. 

Zobrazuje zprávu: Žádná data o SpO2, zkontrolujte přip. oxym. senzoru k modulu/prstu 

Senzor oxymetru není správně připojen. Zkontrolujte správné připojení senzoru oxymetru k modulu a k 
pacientově prstu. 

Senzor oxymetru může být vadný. Pokud se zpráva objeví opakovaně, senzor oxymetru může být 
vadný. Vyměňte oxymetr. 

Zobrazuje zprávu: Zjištěna nev. maska, použijte vent. masku nebo uvolněte vent. otvory v masce 

Je používána neventilovaná maska. Používejte pouze ventilovanou masku. 

Větrací otvory masky mohou být zablokovány Zkontrolujte dostatečnou ventilaci. V případe potřeby 
odblokujte větrací otvory masky. 
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Problém/možná příčina Řešení 

Nízký EPAP společně s doplňkovým kyslíkem mohou způsobit 
falešné spuštění tohoto alarmu u ventilované masky. 

Zvyšte EPAP. 

Zobrazuje zprávu: Syst. porucha, nahlédněte do uživ. příručky, Chyba 004 

Přístroj byl možná ponechán v horkém prostředí. Před opětovným použitím jej nechte vychladnout. Odpojte 
napájecí zdroj a pak jej znovu připojte a přístroj restartujte. 

Vzduchový filtr může být ucpaný. Zkontrolujte vzduchový filtr a v případě ucpání ho vyměňte. 
Odpojte napájecí zdroj a pak jej znovu připojte a přístroj 
restartujte. 

Vzduchová trubice může být ucpaná. Zkontrolujte vzduchovou trubici a odstraňte všechny překážky. 
Stiskem nastavovacího kotouče zprávu vymažte a poté 
stiskem tlačítka Start/Stop (Hlavní vypínač) přístroj 
restartujte. 

Ve vzduchové trubici může být voda. Odstraňte vodu ze vzduchové trubice. Odpojte napájecí zdroj a 
pak jej znovu připojte a přístroj restartujte. 
 

Zobrazuje zprávu: Syst. porucha, nahlédněte do uživatelské příručky, Chyba 022 

Napájecí kabel může být špatně zapojený do přístroje. Vytáhněte napájecí kabel z přístroje a znovu jej zapojte. 
Zkontrolujte, že je napájecí kabel zcela zasunut do přístroje. 

Poznámka: Při zasouvání zástrčky musí být zadržovací svorka v 
otevřené poloze. Pokyny viz část Nastavení. 

Pokud se vám problém nepodaří odstranit, kontaktujte 
místního prodejce výrobků ResMed nebo společnost ResMed. 
Neotvírejte přístroj. 

Všechny ostatní chybové zprávy, například Syst. porucha, nahlédněte do uživ. příručka, Chyba  0XX 

V přístroji došlo k nenapravitelné chybě. Kontaktujte místního zástupce společnosti ResMed nebo 
kancelář společnosti ResMed. Neotvírejte přístroj. 
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Všeobecné výstrahy a upozornění 
 VAROVÁNÍ 

• Zajistěte, aby vzduchová trubice byla vedena tak, aby se neomotala kolem hlavy nebo krku. 
• Pravidelně kontrolujte napájecí šňůry, kabely a napájecí zdroj, zda nejsou poškozené nebo 

zda nevykazují známky opotřebení. Pokud zjistíte poškození, přestaňte přístroj používat a 
vyměňte jej. 

• Zabraňte kontaktu napájecího kabelu s horkými povrchy. 
• Povšimnete-li si jakýchkoli nevysvětlitelných změn funkce přístroje, nebo pokud přístroj 

vydává neobvyklé zvuky, pokud přístroj nebo napájecí zdroj upadly či byly nesprávně 
používány, nebo pokud je skříňka rozbitá, přerušte používání přístroje a kontaktujte 
poskytovatele péče nebo servisní středisko společnosti ResMed. 

• Přístroj neotvírejte ani neupravujte. Neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit 
uživatel. Opravy a servis smí provádět pouze autorizovaný servisní technik společnosti 
ResMed. 

• Pozor na nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Přístroj, napájecí zdroj ani napájecí kabel 
neponořujte do kapaliny. V případě rozlití tekutin na povrch nebo do vnitřku přístroje přístroj 
odpojte ze zásuvky a nechte části oschnout. Před čištěním přístroj vždy odpojte ze zásuvky a 
před opětovným připojením přístroje k zásuvce se ujistěte, že jsou všechny jeho součásti 
suché. 

• Přídavný kyslík se nesmí používat při kouření nebo v přítomnosti otevřeného plamene. 
• Před zapnutím dodávky kyslíku se vždy ujistěte, zda je přístroj zapnutý a zda v něm proudí 

vzduch. Průtok kyslíku vypínejte vždy před vypnutím přístroje, aby nedocházelo k hromadění 
nevyužitého kyslíku uvnitř krytu přístroje a ke vzniku nebezpečí požáru. 

• Nevykonávejte žádné kroky údržby, dokud je přístroj v provozu. 
• Přístroj se nesmí používat vedle jiného zařízení ani v řadách nad sebou. Pokud je nutné 

přístroj používat vedle jiného zařízení nebo v řadách nad sebou, je nutné ověřit, zda přístroj v 
požadované konfiguraci funguje běžným způsobem. 

• Nedoporučuje se používání příslušenství, které zde není pro tento přístroj uvedeno. V 
důsledku použití takového příslušenství může dojít ke zvýšení emisí nebo snížení odolnosti 
přístroje. 

• Pravidelně kontrolujte antibakteriální filtr, zda nevykazuje známky vlhkosti nebo jiné 
kontaminace, obzvláště v průběhu nebulizace nebo zvlhčování. Nedodržení by mohlo vést ke 
zvýšenému odporu dýchacího systému. 

• Zařízení nebylo testováno ani certifikováno pro použití v blízkosti rentgenového, CT nebo 
MRI zařízení. Zařízení nepřibližujte blíže než 4 m k rentgenu nebo CT přístroji. Se zařízením 
nikdy nevstupujte do prostředí MRI. 

• U pacientů v nemocničním prostředí neměňte nastavení terapie dálkově. Dálkové změny v 
nemocničním prostředí nemusí být vhodné pro některé pacienty, protože tyto změny 
nastavení nemusí být komunikovány všem pracovníkům nemocnice, kteří o pacienta pečují. 
Pracovníci nemocnice musí spolupracovat s pacientovým pravidelným poskytovatelem péče 
s cílem dosažení požadovaného výsledku terapie. 

• Nepoužívejte přístroj mimo schválené provozní podmínky. Při použití přístroje v nadmořské 
výšce nad 2 591 m nebo mimo teplotní rozsah 5 °C až 35 °C může být účinnost léčby snížena 
nebo může dojít k poškození přístroje. 

 UPOZORNĚNÍ 
• S přístrojem používejte pouze součásti a příslušenství ResMed. Jiné součásti než ResMed 

mohou snížit účinnost léčby a/nebo přístroj poškodit. 
• S tímto přístrojem používejte pouze ventilované masky doporučené společností ResMed 

nebo ošetřujícím lékařem. Nasazení masky aniž by přístroj foukal vzduch, může vést 
k opakovanému vdechování vydechnutého vzduchu. Zajistěte, aby větrací otvory masky byly 
volné a nebyly ničím zablokovány, aby se udržoval přívod čerstvého vzduchu do masky. 
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• Dávejte pozor, abyste přístroj nedávali někam, kde do něj může někdo narazit nebo 
zakopnout o napájecí kabel. 

• Ucpání vzduchové trubice a/nebo vstupního vzduchového otvoru přístroje během provozu 
může vést k přehřátí přístroje. 

• Ujistěte se, že je v okolí přístroje sucho a čisto a že se zde nevyskytují žádné předměty (např. 
oblečení nebo lůžkoviny), které by mohly ucpat přívodní vzduchový otvor nebo zakrýt 
jednotku napájecího zdroje. 

• Přístroj nepokládejte na stranu, protože by se do přístroje mohla dostat voda. 
• Při nesprávném nastavení systému může dojít k nesprávnému odečtu tlaku v masce. Ujistěte 

se, že je systém nastaven správně. 
• K čištění přístroje, zvlhčovače nebo vzduchové trubice nepoužívejte bělidla, chlór, alkohol, 

roztoky na aromatické bázi, zvlhčující nebo antibakteriální mýdla ani aromatické oleje. Tyto 
roztoky mohou způsobit poškození nebo ovlivnit výkon zvlhčovače a zkrátit životnost 
produktů. 

• Pokud používáte zvlhčovač, vždy přístroj umístěte na rovný povrch pod úrovní hlavy 
pacienta, aby se maska a vzduchová trubice nenaplnily vodou. 

• Nepřeplňujte zvlhčovač, neboť by tak do přístroje a do vzduchové trubice mohla vniknout 
voda. 

• Před manipulací nechte zvlhčovač deset minut chladnout, aby voda vychladla a aby 
zvlhčovač nebyl na dotek příliš horký. 

• Před převážením přístroje se ujistěte, že je zvlhčovač prázdný. 

Pozn.: V případě závažných incidentů, které se vyskytnou v souvislosti s tímto prostředkem, je třeba 
je nahlásit společnosti ResMed a příslušnému orgánu ve vaší zemi. 
 
 
 

Technické parametry 
Jednotky jsou vyjádřeny v cm H2O a hPa. 1 cm H2O se rovná 0,98 hPa. 
 

Jednotka napájecího zdroje 90 W 
Vstupní rozsah střídavého napájení: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 1,0–1,5 A, třída II 

115 V, 400 Hz 1,5 A, třída II (nominální pro použití v letadle) 
Výstup stejnosměrného proudu: 24 V  3,75 A 
Typický příkon: 53 W (57 VA) 
Vrcholný příkon: 104 W (108 VA) 
 
 

Požadavky na okolní prostředí  
Provozní teplota: +5 °C až +35 °C 
 Poznámka: Teplota proudu vdechovaného vzduchu 

produkovaného tímto terapeutickým přístrojem může být vyšší 
než pokojová teplota. Při vystavení extrémní teplotě okolního 
prostředí (40 °C) přístroj zůstává bezpečný. 

Provozní vlhkost: Relativní vlhkost: 10 – 95 %, nekondenzující 
Provozní nadmořská výška: Hladina moře až  2 591 m; rozsah tlaku vzduchu 1 013 hPa až 

738 hPa 
Skladovací a přepravní teplota: -20 °C až +60 °C 
Skladovací a přepravní vlhkost: Relativní vlhkost 5 až 95 %, nekondenzující 
 
 

Elektromagnetická kompatibilita 
Přístroj Lumis splňuje všechny příslušné požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMK) stanovené normou  
IEC 60601-1-2:2014 pro použití v domácnostech, komerčních prostorách a v lehkém průmyslu. Doporučujeme, aby se mobilní 
komunikační zařízení udržovala ve vzdálenosti nejméně 1 m od přístroje. 
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Klasifikace: EN60601-1:2006/A1:2013 
Zařízení třídy II (dvojitá izolace), typ BF, ochrana proti vniknutí IP22. 
Senzory 
Tlakové senzory: Umístěný uvnitř u výstupu vzduchu z přístroje, analogový 

tlakoměr, 0 až 40 cm H2O (0 až 40 hPa) 
Průtokový senzor: Umístěný uvnitř u vstupu vzduchu do přístroje, digitální 

senzor množství průtoku -70 až +180 l/min 
 
 

Maximální tlak ve stabilním stavu při jediné poruše 
Při jedné poruše se přístroj vypne, pokud tlak ve stabilním stavu překročí: 
30 cm H2O (30 hPa) po více než 6 s nebo 40 cm H2O (40 hPa) po více než 1 s. 
 
 

Zvuk 
Hladina tlaku se měří podle ISO 80601-2-70:2015 (režim CPAP): 
SlimLine: 25 dBA s nejistotou 2 dBA 
Standard: 25 dBA s nejistotou 2 dBA 
SlimLine nebo Standardní a zvlhčování: 27 dBA s nejistotou 2 dBA 
Příkon se měří podle ISO 80601-2-70:2015 (režim CPAP): 
SlimLine: 33 dBA s nejistotou 2 dBA 
Standard: 33 dBA s nejistotou 2 dBA 
SlimLine nebo Standardní a zvlhčování: 35 dBA s nejistotou 2 dBA 
Deklarované dvoučíselné hodnoty emise hluku v souladu s normou ISO 4871:1996. 
 
 

Nastavení hlasitosti alarmu 
Nízká (nominální 54 dBA), střední (nominální 60 dBA), vysoká (nominální 73 dBA) 
 
 

Fyzikální – přístroj a zvlhčovač 
Rozměry (v x š x h): 116 mm x 255 mm x 150 mm  
Výstup vzduchu (kompatibilní s ISO 5356-1:2015): 22 mm 
Hmotnost (přístroj a omyvatelný zvlhčovač): 1 336 g 
Konstrukce krytu: Technický termoplastický materiál se zpomalovačem hoření 
Objem vody: Ke značce maximálního naplnění 380 ml 
Omyvatelný zvlhčovač – materiál: Vstřikovaný plast, nerezová ocel a silikonové těsnění 
 
 

Teplota 
Ohřívací destička maximum: 68 °C 
Teplotní limit: 74 °C 
Maximální teplota plynu:  ≤ 41 °C 
 
 

Vzduchový filtr 
Standard: Materiál: Polyesterové netkané vlákno 

Průměrná arestance: >75 % pro ~7mikronový prach 
Hypoalergenní: Materiál: Akrylová a polypropylenová vlákna v 

polypropylenovém nosiči 
Účinnost: >98 % pro ~7–8mikronový prach; >80 % pro 
~0,5mikronový prach 

 
 

Použití v letadle 
Společnost ResMed potvrzuje, že přístroj splňuje požadavky Federal Aviation Administration (FAA) USA (RTCA/DO-160, 
část 21, kategorie M) pro všechny fáze letecké přepravy. 
 
 

Bezdrátový modul 
Použitá technologie: 2G GSM, 3G, 4G (LTE) 
Při provozu se doporučuje minimální vzdálenost přístroje od těla  2 cm. Neplatí pro masky, trubice a příslušenství. 
Technologie nemusí být dostupná ve všech regionech. 
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Prohlášení o shodě (Prohlášení o shodě se směrnicí o rádiových zařízeních).  

Společnost ResMed prohlašuje, že přístroj Lumis (modely 285xx) splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnice 
2014/53/EU. Kopie příslušného Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese Resmed.com/productsupport. 
Toto zařízení smí být používáno ve všech evropských zemích bez jakýchkoli omezení. 

Všechny přístroje ResMed jsou klasifikovány jako zdravotnické prostředky ve smyslu směrnice o zdravotnických zařízeních. 

Všechna značení produktu a všechen tiskový materiál s označením 0123 se týkají směrnice Evropského Parlamentu a 
Rady 93/42/EHS, včetně změny směrnice Evropského Parlamentu a Rady (2007/47/ES) 
 
 

Rozsah provozního tlaku 
S, ST, T, PAC, iVAPS: 2 až 30 cm H2O (2 až 30 hPa) 
CPAP 4 až 20 cm H2O (4 to 20 hPa) 
Zamýšlený rozsah dechového objemu 100 až 2 500 ml 
 
 

Doplňkový kyslík 
Maximální průtok: 15 l/min (S, ST, T, PAC, CPAP), 4 l/min (iVAPS) 
 
 

Dráha průtoku pod tlakem 

 

1. Průtokový senzor 
2. Ventilátor 
3. Tlakový senzor 
4. Maska 
5. Vzduchová trubice 
6. Zvlhčovač 
7. Přístroj 
8. Vstupní filtr 

 
 

Životnost modelu 
Přístroj, jednotka napájecího zdroje: 5 let 
Omyvatelný zvlhčovač: 2,5 roku 
Vzduchová trubice: 6 měsíců 
 
 

Poloha obsluhy 
Přístroj je určen k provozu zblízka. Obsluha musí mít úhel pohledu maximálně v úhlu 30 stupňů od roviny kolmé k obrazovce. 
 
 

Výkon zvlhčovače 
Tlak v masce 
cm H2O (hPa) 

Jmenovitý výstup relativní vlhkosti RV v % Jmenovité výstupní hodnoty parametrů AH1, 
BTPS2 

Nastavení 4 Nastavení 8 Nastavení 4 Nastavení 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 – absolutní vlhkost v mg/l 
2 BTPS – Body Temperature Pressure Saturated (saturovaná tělesná teplota a tlak) 
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Vzduchová trubice 
Vzduchová trubice Materiál Délka Vnitřní průměr 
ClimateLineAir Pružný plast a elektrické komponenty 2 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Pružný plast a elektrické komponenty 1,9 m  19 mm 
SlimLine Pružný plast 1,8 m 15 mm 
Standard Pružný plast 2 m 19 mm 
3 m Pružný plast 3 m 19 mm 
Teplotní limit vyhřívané vzduchové trubice:  ≤ 41 °C 
 
 

Poznámky:  
• Výrobce si vyhrazuje právo změnit tyto technické parametry bez předchozího upozornění. 
• Konec vyhřívané vzduchové trubice, na kterém je umístěn elektrický konektor, je kompatibilní pouze s výstupem vzduchu 

přístroje a nesmí se připevňovat k masce. 
• Nepoužívejte elektricky vodivé ani antistatické vzduchové trubice. 
• Zobrazená nastavení teploty a relativní vlhkosti nejsou naměřené hodnoty. 
 

Zobrazené hodnoty 

Hodnota Rozsah Rozlišení na displeji 
Tlakový senzor na výstupu vzduchu: 
Tlak v masce 2–30 cm H2O (2–30 hPa) 0,1 cm H2O (0,1 hPa) 
Hodnoty odvozené z průtoku: 
Únik 0–120 l/min 1 l/min 
Dechový objem 0 – 4 000 ml 1 ml 
Dechová frekvence 0-50 dechů za minutu 1 dech za minutu 
Minutová ventilace 0-30 l/min 0,1 l/min 
Ti 0,1–4,0 s 0,1 s 
Poměr I:E 1:100–2:1 0,1 
Hodnota Přesnost1 
Měření tlaku1: 
Tlak v masce2 ±[0,5 cm H2O (0,5 hPa) + 4 % z naměřené hodnoty] 
Průtok a hodnoty odvozené z průtoku1: 
Průtok ± 6 l/min nebo 10 % naměřené hodnoty, podle toho, co je vyšší, při pozitivním 

průtoku 0 až 150 l/min 
Únik2 ± 12 l/min nebo 20 % naměřené hodnoty, podle toho, co je vyšší, při 0 až 60 l/min 
Dechový objem2,3 ±20 % 
Dechová frekvence2,3 ±1,0 dech za minutu 
Minutová ventilace2,3 ±20 % 
1 Výsledky jsou vyjádřeny při STPD (Standard Temperature and Pressure, Dry [standardní teplota a tlak, sucho]) (101,3 kPa při provozní teplotě 
20°C, za sucha). Když jsou parametry průtoku převedeny na BTPS (za tělesné teploty a tlaku vzduchu saturovaného vodní parou), může vodní 
pára přispět dodatečným objemem až 13 %. 
2 Přesnost může být snížena při přítomnosti úniků, doplňkového kyslíku, dechových objemech <100 ml nebo při minutové ventilaci <3 l/min. 
3 Přesnost měření byla verifikována podle normy EN ISO 10651-6:2009 pro podpůrná ventilační zařízení pro domácí použití (obrázek 101 a 
tabulka 101) s použitím nominálních průtoků ventilace masky ResMed. 
 

Nejistoty měření systému 
V souladu s ISO 80601-2-70:2015 je nejistota měření testovacího zařízení výrobce: 
U měření průtoku ± 1,5 l/min nebo 2,7 % naměřené hodnoty (podle toho, co je vyšší) 
U měření objemu (< 100 ml) ± 5 ml nebo 6 % naměřené hodnoty (podle toho, co je vyšší) 
Pro měření objemu (≥ 100 ml) ± 20 ml nebo 3 % naměřené hodnoty (podle toho, co je vyšší) 
U měření tlaku ± 0,15 cm H2O (0,15 hPa) 
U měření času ± 10 ms 



 Česky 57 
 

 
 

Přesnost tlaku - CPAP 

Maximální variabilita statického tlaku při 10 cm H2O (10 hPa) podle ISO 80601-2-70:2015 
 

Standardní vzduchová trubice Vzduchová trubice SlimLine 
Bez zvlhčování ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hPa) ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hPa) 
Se zvlhčováním ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hPa) ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hPa) 

Maximální variabilita dynamického tlaku podle ISO 80601-2-70:2015 

Přístroj bez zvlhčování a se standardní vzduchovou trubicí / Přístroj se zvlhčováním a se standardní vzduchovou trubicí 
Tlak [cm H2O (hPa)] 10 dechů za minutu 15 dechů za minutu 20 dechů za minutu 
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 
Přístroj bez zvlhčování a se vzduchovou trubicí SlimLine / Přístroj se zvlhčováním a se vzduchovou trubici SlimLine 
Tlak [cm H2O (hPa)] 10 dechů za minutu 15 dechů za minutu 20 dechů za minutu 
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 
 
 

Přesnost tlaku - dvouúrovňová 
Maximální variabilita dynamického tlaku podle ISO 80601-2-70:2015. 
Přístroj bez zvlhčování a se standardní vzduchovou trubicí / Přístroj se zvlhčováním a se standardní vzduchovou trubicí 
Dechová 
frekvence 

Tlak při nádechu (cm H2O [hPa]) (průměry, směrodatné odchylky) 

6 10 16 21 25 30 
10 dechů za 
minutu 

-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 dechů za 
minutu 

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 dechů za 
minutu 

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 

Dechová 
frekvence 

Tlak při výdechu (cm H2O [hPa]) (průměry, směrodatné odchylky) 

2 6 12 17 21 25 
10 dechů za 
minutu 

-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 dechů za 
minutu 

-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 dechů za 
minutu 

-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 
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Přístroj bez zvlhčování a se vzduchovou trubicí SlimLine / Přístroj se zvlhčováním a se vzduchovou trubici SlimLine 
Dechová 
frekvence 

Tlak při nádechu (cm H2O [hPa]) (průměry, směrodatné odchylky) 

6 10 16 21 25 30 
10 dechů za 
minutu 

-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 dechů za 
minutu 

-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 dechů za 
minutu 

-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 

Dechová 
frekvence 

Tlak při výdechu (cm H2O [hPa]) (průměry, směrodatné odchylky) 

2 6 12 17 21 25 
10 dechů za 
minutu 

-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 dechů za 
minutu 

-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 dechů za 
minutu 

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 

 

Poznámka: Výše uvedená tabulka je založena na datech, která pokrývají mezi 60,1 % a 88.8 % trvání nádechové fáze a mezi 66,1 % a 
93,4 % výdechové fáze. Tyto datové časové úseky začínají okamžitě po úvodním přechodném období překmitu/podkmitu a končí v okamžiku, kdy 
se průtok sníží na ekvivalent absolutní hodnoty svého počátečního bodu, ke konci dechových fází (to odpovídá % rozsahům hodnot uvedených 
výše). 
 

Průtok (maximální) při nastavených hodnotách tlaku 

Následující hodnoty jsou naměřeny podle ISO 80601-2-70:2015 na konci specifikované vzduchové trubice: 
Tlak 
cm H2O (hPa) 

Lumis a Standardní 
l/min 

Lumis, zvlhčování a 
Standardní 
l/min 

Lumis a SlimLine 
l/min 

Lumis, zvlhčování a 
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 
 
 

Odpor vůči průtoku 
Tabulka obsahuje údaje o odporu vzduchové trubice vůči průtoku vzduchu: 
Vzduchová trubice Při průtoku 

(l/min) při tlaku 
20 cm H2O 

Odpor vůči průtoku vzduchu (cm H2O/l/min) 
Vzduchová 
trubice s 
antibakteriálním 
filtrem (PALL 
BB50T) 

Vzduchová 
trubice s 
antibakteriálním 
filtrem 
(4222/701, 
4222/702) 

Vzduchová 
trubice s 
ramenem 

Pouze 
vzduchová 
trubice 

Standardní 30 0,033 0,034 0,006 0,005 
  15 0,030 0,029 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,036 0,037 0,008 0,007 
  15 0,032 0,031 0,006 0,006 
ClimateLineAir 30 - - - 0,011 
  15 - - - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - - - 0,004 
  15 - - - 0,002 
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Poddajnost 
Tabulka obsahuje údaje o poddajnosti vzduchové trubice: 
Vzduchová trubice Poddajnost (cm H2O/l/min) při tlaku 60 cm H2O 

Vzduchová trubice s 
antibakteriálním 
filtrem (PALL BB50T) 

Vzduchová trubice s 
antibakteriálním 
filtrem (4222/701, 
4222/702) 

Vzduchová trubice s 
ramenem 

Pouze vzduchová 
trubice 

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

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromatické emise a odolnost 
Zdravotnická elektrozařízení vyžadují dodržování zvláštních bezpečnostních opatření v oblasti 
elektromagnetické kompatibility (EMK) a musejí být instalována a provozována v souladu s údaji o 
elektromagnetické kompatibilitě uvedenými v tomto dokumentu. 
 

Zařízení Lumis bylo navrženo tak, aby splňovalo normy EMK. Pokud však máte podezření, že výkon 
zařízení (např. tlak nebo průtok) je ovlivněn jiným zařízením, přesuňte zařízení pryč od možných zdrojů 
rušení. 
 

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise 

Toto zařízení je určeno k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo 
uživatel přístroje by se měl ujistit, zda se přístroj v takovém prostředí používá. 

Zkouška emisí Shoda Elektromagnetické prostředí — pokyny 
VF emise CISPR 11 Skupina 1 Přístroj používá VF energii pouze pro své vnitřní funkce. 

VF emise přístroje jsou proto velmi nízké a není 
pravděpodobné, že by způsobily rušení elektronického 
zařízení v blízkosti. 

VF emise CISPR 11 Třída B Přístroj je vhodný k použití ve všech zařízeních, včetně 
domácností, a zařízeních přímo napojených na veřejnou 
síť nízkého napětí, která napájí budovy užívané k 
bydlení. 

Emise harmonického proudu  
IEC 61000-3-2 

Třída A  

Kolísání napětí/kmitající emise, IEC  61000-3-3 Splňuje  
 
 
 
 

Pokyny a prohlášení výrobce – Elektromagnetická odolnost 

Toto zařízení je určeno k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo 
uživatel přístroje by se měl ujistit, zda se přístroj v takovém prostředí používá. 

Zkouška 
odolnosti 

Zkušební úroveň 
IEC60601-1-2 

Úroveň shody Elektromagnetické prostředí — pokyny 

Elektrostatický 
výboj (ESD), 
IEC 61000-4-2 

±6 kV při kontaktním 
svodu 
±8 kV při svodu 
vzduchem 

±8 kV při kontaktním 
svodu 
±15 kV při svodu 
vzduchem 

Podlahy musí být dřevěné, cementové nebo kachlíkové. 
Pokud je podlahová krytina ze syntetického materiálu, 
relativní vlhkost musí být alespoň 30 %. 
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Zkouška 
odolnosti 

Zkušební úroveň 
IEC60601-1-2 

Úroveň shody Elektromagnetické prostředí — pokyny 

Rychlé elektrické 
přechodné 
jevy/skupiny 
impulzů 
IEC 61000-4-4 

±2 kV pro napájecí 
sítě 
±1 kV pro vstupní a 
výstupní vodiče 

±2 kV 
 
±1 kV pro vstupní a 
výstupní vodiče 

Kvalita napájení musí být na úrovni běžného 
komerčního nebo zdravotnického zařízení. 

Rázový impulz  
IEC 61000-4-5 

±1 kV v diferenčním 
režimu 
±2 kV v běžném 
režimu 

±1 kV v diferenčním 
režimu 
±2 kV v běžném režimu 

Kvalita napájení musí být na úrovni běžného 
komerčního nebo zdravotnického zařízení. 

Poklesy napětí, 
krátké výpadky a 
výkyvy napětí na 
vstupních 
napájecích 
vedeních 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95% pokles 
Ut) na 0,5 cyklu 
40 % Ut (60% pokles 
Ut) na 5 cyklů 
70 % Ut (30% pokles 
Ut) na 25 cyklů 
<5% Ut (>95% pokles 
UT) na 5  sekund 

100 V 
 
240 V 

Kvalita napájení musí být na úrovni běžného 
komerčního nebo zdravotnického zařízení. 
Pokud uživatel vyžaduje nepřetržitý provoz přístroje v 
případě výpadků v dodávce elektrického proudu, 
doporučujeme napájet přístroj nepřerušitelným zdrojem 
napětí. 

Magnetické pole 
síťového kmitočtu 
(50/60 Hz), 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m Magnetická pole síťového kmitočtu by měla mít 
intenzitu charakteristickou pro typické komerční či 
zdravotnické prostředí. 

Vysokofrekvenční 
signál šířený 
vedením 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz až 80 MHz 

3 Vrms 
150 kHz až 80 MHz 

Přenosná a mobilní komunikační VF zařízení se nesmí 
používat blíže k jakékoliv části přístroje, včetně kabelů, 
než je doporučená vzdálenost odstupu vypočtená z 
rovnice platné pro frekvenci vysílače. 

Vyzařované 
vysokofrekvenční 
elektromagnetické 
pole 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 

10 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 

Doporučená vzdálenost 
d = 0,35 √P 
d = 0,35 √P 80 MHz až 800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz až 2,5 GHz 
kde (P) je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače 
ve wattech (W) podle údajů výrobce vysílače a (d) je 
doporučená vzdálenost v metrech (m). Intenzity pole 
pevných VF vysílačů určené elektromagnetickou studií 
lokality by a měly být menší než úroveň shody v každém 
rozsahu frekvencí, b rušení se může vyskytnout v 
blízkosti zařízení označených následujícím symbolem: 

 
aIntenzity pole pevných vysílačů, jako jsou například základní stanice radiových (mobilních/bezdrátových) telefonů a terénní 
mobilní radiovysílačky, amatérská rádia, rozhlasové vysílání na AM a FM frekvencích a televizní vysílání, teoreticky nelze 
předem přesně stanovit. Pro posouzení elektromagnetického prostředí s pevnými VF vysílači je třeba zvážit provedení 
elektromagnetického průzkumu lokality. Pokud naměřená síla pole v lokalitě, kde se přístroj používá, přesahuje příslušnou 
úroveň shody VF uvedenou výše, je třeba přístroj pozorovat a ověřit, že funguje normálně. Vykazuje-li přístroj během provozu 
odchylky, mohou být nezbytná další opatření, jako je změna orientace nebo přemístění přístroje. 
b V rámci frekvenčního pásma 150 kHz – 80 MHz by se intenzita pole měla pohybovat pod 3 V/m. 
Poznámky: 

• Ut je napětí střídavého proudu v síti před aplikací zkušební úrovně. 

• Při 80 MHz a 800 MHz se použije vyšší rozsah frekvence. 

• Tyto pokyny se nemusí vztahovat na všechny situace. Na šíření elektromagnetických vln má vliv 
míra jejich pohlcování budovami, předměty a osobami a míra jejich odrazu od nich. 
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Doporučené vzdálenosti odstupu mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními 
komunikačními zařízeními a přístrojem 

Tento přístroj je určen k použití v prostředí, v němž je vyzařované radiofrekvenční rušení regulováno. 
Zákazník nebo uživatel přístroje může přispět k prevenci elektromagnetického rušení udržováním 
minimální požadované vzdálenosti mezi přenosným a mobilním VF komunikačním zařízením (vysílači) a 
přístrojem, jak je doporučeno níže, v souladu s maximálním výkonem komunikačního zařízení. 

Jmenovitý maximální 
výkon vysílače (W) 

Vzdálenost odstupu v závislosti na frekvenci vysílače (m) 
150 kHz až 80 MHz 
d = 0,35 √P 

80 MHz až 800 MHz 
d = 0,35 √P 

800 MHz až 2,5 GHz 
d = 0,7 √P 

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

 

U vysílačů s maximální hodnotou jmenovitého výkonu neuvedenou výše může být doporučená 
vzdálenost odstupu d v metrech (m) zjištěna pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače, kde P je 
maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattech (W) udaný výrobcem vysílače. 
Poznámky: 

• Při 80 MHz a 800 MHz platí vzdálenost odstupu pro vyšší frekvenční pásmo. 

• Tyto pokyny se nemusí vztahovat na všechny situace. Na šíření elektromagnetických vln má vliv 
míra jejich pohlcování budovami, předměty a osobami a míra jejich odrazu od nich. 

 

Symboly 

Na výrobku nebo na obalu se mohou nacházet následující symboly. 
 

 Před použitím si přečtěte pokyny.  Označuje varování nebo upozornění.  Před použitím 

dodržujte pokyny.  Výrobce.  Oprávněné zastoupení pro Evropu.  Kód šarže. 

 Kat. číslo.  Sériové číslo.  Číslo přístroje.  Zap / Vyp.  Hmotnost přístroje. 

 Chráněno proti předmětům velikosti prstu a proti kapající vodě při náklonu až 15 stupňů od 

uvedené orientace.  Stejnosměrný proud.  Použitá část typu BF.  Zařízení třídy II. 

  Omezení týkající se vlhkosti.   Omezení týkající se teploty.  Neionizační záření.  Logo 1 

pro ochranu před znečištěním (Čína) .  Logo 2 pro ochranu před znečištěním (Čína) . 

 Pouze na předpis (v USA federální zákony povolují prodej tohoto přístroje pouze lékařem 

nebo na základě lékařského předpisu).  Maximální hladina vody.  Používejte pouze 

destilovanou vodu.  Provozní nadmořská výška.  Limity atmosférického tlaku.  Vyhovuje 

požadavkům normy RTCA DO-160, část 21, kategorie M.  Zařízení není bezpečné při vyšetření MRI 

(nepoužívejte v blízkosti přístroje pro magnetickou rezonanci).  Datum výroby.  Dovozce.  

 Zdravotnický prostředek. 
 

Viz seznam symbolů na stránce ResMed.com/symbols. 
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 Informace o ochraně prostředí 

Tento přístroj je nutno likvidovat odděleně a nikoli jako netříděný komunální odpad. Pokud potřebujete 
zařízení zlikvidovat, použijte vhodné sběrné místo, případně systém pro recyklaci či opětovné použití, 
který je ve vašem působišti k dispozici. Použitím výše zmíněného sběrného systému, případně 
systému pro opětovné použití či recyklaci, pomůžete chránit přírodní zdroje a zabráníte znečištění 
životního prostředí škodlivými látkami. 

Další informace týkající se možných způsobů likvidace získáte od organizace zajišťující zpracování a 
odvoz odpadů v místě vašeho působiště. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše vás upozorňuje, 
abyste použili vhodný systém pro likvidaci odpadu. Další informace týkající se sběru a likvidace 
přístroje ResMed získáte na pobočce společnosti ResMed, od místního distributora nebo na adrese 
www.resmed.com/environment. 
 

Servis 
Přístroj Lumis je určen k poskytování bezpečného a spolehlivého provozu, pokud je provozován v 
souladu s pokyny společnosti ResMed. Společnost ResMed doporučuje kontrolu a servis oprávněným 
zástupcem servisního střediska ResMed, pokud přístroj Lumis vykazuje známky opotřebení nebo 
pokud se domníváte, že funguje chybně. Pokud se žádné takové obtíže nevyskytnou, přístroje 
všeobecně nevyžadují během své předpokládané doby životnosti žádné prohlídky ani servisní zásahy. 
 

Omezená záruka 
ResMed Pty Ltd (dále „ResMed“) zaručuje, že váš výrobek ResMed nebude v níže uvedeném období 
počínaje datem nákupu vykazovat vady na materiálu ani zpracování. 

Výrobek Záruční doba 

• Systémy masky (včetně rámu masky, polštářku, hlavového dílu a trubic) – s výjimkou 
prostředků určených k jednorázovému použití 

• Příslušenství – s výjimkou prostředků určených k jednorázovému použití 

• Prstové senzory tepové frekvence typu Flex 

• Nádoby na vodu do zvlhčovače 

90 dní 

• Baterie určené k použití v interních a externích bateriových systémech ResMed 6 měsíců 

• Prstové senzory tepové frekvence s klipem 

• Datové moduly pro přístroje typu CPAP a dvojúrovňové přístroje 

• Oximetry a adaptéry pro připojení oximetrů k přístrojům CPAP a dvojúrovňovým 
přístrojům 

• Zvlhčovače a omyvatelné nádoby na vodu pro zvlhčovače 

• Zařízení pro ovládání titrace 

1 rok 

• CPAP, dvojúrovňové a ventilační přístroje (včetně externích jednotek napájecího 
zdroje) 

• Bateriové příslušenství 

• Přenosná diagnostická a screeningová zařízení 

2 roky 

 
Tato záruka je poskytována pouze prvnímu kupujícímu. Záruka je nepřenosná. 
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Pokud u výrobku dojde k poruše za podmínek normálního používání, společnost ResMed dle vlastního 
uvážení vadný výrobek nebo kteroukoliv jeho součást opraví nebo vymění.  

Tato omezená záruka se nevztahuje na následující: a) jakékoli škody vzniklé v důsledku nesprávného 
nebo nevhodného použití přístroje, jeho úprav nebo změn; b) opravy prováděné servisní organizací, 
která nezískala od společnosti ResMed výslovné oprávnění k provádění oprav; c) jakoukoli škodu nebo 
znečištění způsobené kouřem z cigaret, dýmky, doutníku nebo jiného zdroje; nebo d) jakoukoli škodu 
způsobenou rozlitím vody na elektronické zařízení nebo dovnitř tohoto zařízení. 

Prodejem nebo dalším prodejem výrobku mimo oblast, v níž byl původně zakoupen, dochází k zániku 
záruky. 

Reklamaci vadného výrobku v záruce musí uplatnit původní kupující v místě, kde jej zakoupil. 

Tato záruka nahrazuje všechny ostatní výslovné nebo předpokládané záruky, včetně jakékoliv 
předpokládané záruky prodejnosti výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní účel. Některé oblasti 
nebo státy nedovolují omezení délky předpokládané záruky, a proto se na vás výše uvedené omezení 
nemusí vztahovat. 

Společnost ResMed nenese odpovědnost za jakékoli vedlejší nebo následné škody, k nimž mělo 
údajně dojít v důsledku prodeje, instalace nebo používání jakéhokoli výrobku společnosti ResMed. 
Některé oblasti nebo státy nedovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za vedlejší nebo 
následné škody, a proto se na vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat.  

Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Kromě toho můžete mít další práva, která se v 
různých státech nebo oblastech liší. Další informace týkající se vašich práv v rámci záruky získáte od 
místního prodejce výrobků ResMed nebo od pobočky společnosti ResMed. 
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Další celosvětové pobočky společnosti ResMed viz ResMed.com. Informace o patentech a dalším duševním vlastnictví naleznete na 
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