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Følgende tabell viser hvor data fra Stellar-apparatet kan vises. Data som vises på ResScan™, kan lastes ned via en ResMed USB-pinne 
eller via en kabel, koblet direkte mellom Stellar-apparatet og datamaskinen.

Merk: Se den kliniske veiledningen for Stellar-apparatet for nærmere informasjon. 

Vise data
Parameter Stellar ResScan 4.3

Overvåkningsskjermer Informasjonsskjermer  ResMed USB-pinne USB-kabel1

Datatype DIREKTE LAGREDE LAGREDE LAGREDE 

Apparatlogg – P P P
Hendelser – P P –

Lekkasje (l/min) P P P P
Minuttventilasjon (l) P P P P
Tidalvolum (ml) P P P P
Pustefrekvens (åndedrag/min) P P P P
I:E-forhold P P P P
Trykk (cm H2O) P – P –

Trykkstøtte (cm H2O)2 P P P P
AHI/AI – P P P
SpO2 (%)3 P P P –

ODI3 – – P –

Pulsfrekvens (slag/min)3 P – P –

Timer brukt – P P P
FiO2 P – P –

Flow P – P –

Alveolær ventilasjon2 P – P P
Synkronisering P – – –

Inspirasjonstid P P P P
Inspirasjonstrykk P P P P

1. Kun statistikkdata er tilgjengelig for de fleste verdiene (én verdi per dag).
2. Kun tilgjengelig på Stellar 150. 
3. Kun tilgjengelig hvis et oksymeter brukes sammen med Stellar-apparatet.

 ResScan-nedlastede data

Stellar Via ResMed USB-pinne Via kabel

Apparatinnstillinger Ja (bortsett fra dato, klokkeslett og språk) Ja

Oppsummeringsdata 365 økter 365 økter

Detaljer graf

7 økter med data åndedrag for åndedrag: 
Lekkasje, tidalvolum, pustefrekvens, minuttventilasjon 

I:E-forhold, inspirasjonstid, alveolær ventilasjon1 

7 økter med høyoppløselige data (25 Hz): Trykk, flow
Ingen lavoppløselige data (én prøve per minutt)

30 økter med lavoppløselige data (én prøve per minutt): 
Minuttventilasjon, lekkasje

Ingen høyoppløselige data (25 Hz)
Ingen data åndedrag for åndedrag

Oksymetri2
Ja

7 økter med pulsfrekvens og SpO2

Nei

Enhetslogg 
(hendelses-
sammendrag)

3 typer hendelser loggføres (200 hendelser for hver type) 3 typer hendelser loggføres  
(200 hendelser for hver type)

1. Kun tilgjengelig på Stellar 150 med versjon SX483-0222 og høyere. 
2. Kun tilgjengelig hvis et oksymeter brukes sammen med Stellar-apparatet.

 ResScan-gjennomgangsskjermbilder

Statistikk Sammendragsgrafer Detaljerte grafer Oksymetristatistikk1 Apparatlogg

Stellar P P P P P

1. Kun tilgjengelig hvis et oksymeter brukes sammen med Stellar-apparatet.
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 Skjermbeskrivelser av ResScan-gjennomgangsskjermbilder
Statistikk1 Sammendragsgrafer Detaljerte grafer

Alveolær ventilasjon Viser den 95. persentilen, den 
5. persentilen og medianstatistikk 
for de valgte øktene i dataleseren.

Viser den 95. persentilen, den 
5. persentilen og medianstatistikk 
for enkeltøkter.

Med målventilasjon angitt som en rød linje.

Apnéindekser Viser AHI og AI for de valgte 
øktene i dataleseren.

Viser et vertikalt stolpediagram 
hvor det nedre segmentet er 
median-AI per time, og det øvre 
segmentet er median-AHI per 
time.

Viser det samlede antallet apneer og hypopneer 
som har inntruffet. Det samlede antallet 
tilbakestilles hver time, på timen.

Hendelser – – Apneer vises på det tidspunktet de sluttet. 
Apneens varighet i sekunder vises over symbolet.

Apneer vises med fargede symboler, hvor høyden 
på hvert symbol er proporsjonal med varigheten 
til apneen. Symbolet og fargen angir hvilken 
type apné (obstruktiv, sentral eller ukjent) det er. 
Apneens varighet i sekunder vises over symbolet.

Hypopneer registreres og vises etter ti sekunder.

Hypopneer vises med et blått rektangel. 
Flow – – Vises som en blå strek.
Inspirasjonstid Viser den 95. persentilen, den 

5. persentilen og medianstatistikk 
for de valgte øktene i dataleseren.

Viser den 95. persentilen, den 
5. persentilen og medianstatistikk 
for enkeltøkter.

Med Ti Min og Ti Maks angitt som røde linjer.

Inspirasjonstrykk Viser den 95. persentilen, den 
5. persentilen og medianstatistikk 
for de valgte øktene i dataleseren.

Viser den 95. persentilen, den 
5. persentilen og medianstatistikk 
for enkeltøkter.

–

Lekkasje (l/min) Viser den 95. persentilen, den 
5. persentilen og medianstatistikk 
for de valgte øktene i dataleseren.

Viser den 95. persentilen, den 
5. persentilen og medianstatistikk 
for enkeltøkter.

Vises som en blå strek. En rød linje vises som 
et referansenivå for den anbefalte godkjente 
maksimumslekkasjen.

Maskehendelse – En maskehendelse innenfor 
brukssammendragsgrafen er 
definert som en bruksperiode på 
minst 10 minutter mellom et par 
enkeltvise maske på- og maske 
av-hendelser.

–

Minuttventilering  
(l/min) 

Viser den 95. persentilen, den 
5. persentilen og medianstatistikk 
for de valgte øktene i dataleseren.

Viser den 95. persentilen, den 
5. persentilen og medianstatistikk 
for enkeltøkter.

Vises som en blå strek. 

Trykk (cm H2O) – – Vises som en blå strek.  
Trykkstøtte (cm H2O) Viser den 95. persentilen, den 

5. persentilen og medianstatistikk 
for de valgte øktene i dataleseren.

Viser den 95. persentilen, den 
5. persentilen og medianstatistikk 
for enkeltøkter.

–

Pulsfrekvens 
(slag/min) 

Viser maksimum, den 
95. persentilen, den 5. persentilen 
og medianstatistikk for de valgte 
øktene i dataleseren.

– Vises som en blå strek.  

SpO2 (%) Viser maksimum, den 
95. persentilen, den 5. persentilen 
og medianstatistikk for de valgte 
øktene i dataleseren.

– Vises som en blå strek. En rød strek viser 90 
%-referansenivået for å bidra til å identifisere 
desatureringer.

Bruk Samlet antall timer brukt, Daglig 
bruk, Dager brukt ≥ X:YY timer, 
Dager brukt < X:YY timer, Samlet 
antall dager og % dager brukt. 
Beregnet for de valgte øktene i 
dataleseren.

Hvert tidsrom vises som en fylt 
stolpe. En hul stolpe angir et 
tidsrom med bruk hvor sluttiden 
er ukjent.

Det kan maksimalt vises 
10 separate stopler for en 
enkeltøkt.

I tilfelle det er flere enn 
10 perioder, overskrives den 
10. perioden med den siste 
perioden i økten2.

–

Total bruk – Viser samlet antall timer brukt per 
dag med complianceterskel angitt 
med en rød linje.

–

Tidalvolum Viser den 95. persentilen, den 5. 

persentilen og medianstatistikk 
for de valgte øktene i dataleseren.

Viser den 95. persentilen, den 5. 

persentilen og medianstatistikk 
for enkeltøkter.

Vises som en blå strek. 

Respirasjonsfrekvens Viser den 95. persentilen, den 5. 

persentilen og medianstatistikk 
for de valgte øktene i dataleseren.

Viser den 95. persentilen, den 5. 

persentilen og medianstatistikk 
for enkeltøkter.

Vises som en blå strek. En rød linje gir et 
referansenivå som angir målfrekvens for pasient i 
iVAPS-modus3, backuprespirasjonsfrekvens i PAC- 
og ST-modus, og respirasjonsfrekvens i T-modus.
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Statistikk1 Sammendragsgrafer Detaljerte grafer
% spontant cyclede 
åndedrag

Viser prosentandelen for spontant 
cyclede åndedrag for de valgte 
øktene i dataleseren.

Viser prosentandelen for spontant 
cyclede åndedrag for enkeltøkter.

–

% spontant triggede 
åndedrag

Viser prosentandelen for spontant 
triggede åndedrag for de valgte 
øktene i dataleseren.

Viser prosentandelen for spontant 
triggede åndedrag for enkeltøkter.

–

I:E-forhold Viser den 95. persentilen, den 5. 

persentilen og medianstatistikk 
for de valgte øktene i dataleseren.

Viser medianprosenten for 
enkeltøkter.

Ti (lilla) og Te (blå) uttrykkes som 
en prosentdel av tiden den totale 
pustesyklusen tar.

Viser prosentdelen åndedrag for åndedrag. 

Ti (lilla) og Te (blå) uttrykkes som en prosentdel av 
tiden den totale pustesyklusen tar. 

En rød linje refererer til I:E = 1:2 (33 %).

FiO2 (hvis målt)4 – – Vises som en blå strek.

1. Stellar beregner sin statistikk dag for dag med maksimalt 10 bruksperioder (10 maskehendelser) per økt. I tilfelle det er flere enn 10 
maskehendelser, overskrives den 10. maskehendelsen med den siste maskehendelsen i den bruksøkten.
Stellar 100 og Stellar 150 registrerer ikke statistikk, sammendragsdata eller detaljerte data for bruksperioder på under 10 minutter, men alle enkelte 
maske på- og maske av-hendelser registreres uansett hvis de er del av en gyldig 10 minutters bruksperiode. Disse hendelsene kan alle vises fra 
ResScan-apparatloggen. 
Denne forskjellen i registreringskriterier kan forklare noen mindre forskjeller i total brukstid mellom statistikken og manuelt beregnet varighet mellom 
maske på- og maske av-hendelser i apparatloggen.

2. En gyldig bruksperiode er merket som en maskehendelse innenfor brukssammendragsgrafen. 
3. Kun tilgjengelig på Stellar 150.
4. Når FiO2-sensoren er tilkoblet

• skal dataene som vises, være minst 21 %.
• Hvis dataene er lavere enn 20 %, angir det at sensoren må rekalibreres eller skiftes ut.
Når FiO2-sensoren ikke er tilkoblet, er de detaljerte grafene tomme.

 Oppdatere innstillinger

Parameter
Modus

ResMed USB-pinne2 USB-kabel 
CPAP S ST T iVAPS1 PAC

Kliniske innstillinger

Behandlingsmodus P P P P P P P P

Angitt trykk P – – – – – P P

Start CPAP P – – – – – P P 

Maksimum rampe P P P P P P P P 

Rampetid P P P P P P P P

Start EPAP – P P P P P P P

EPAP eller PEEP – P P P P P P P

IPAP – P P P – P P P

PS – P P P – P P P

Syklusfølsomhet – P P – P – P P

Triggerfølsomhet – P P – P P P P

Stigetid – P P P P P P P

Falltid – P P P P P P P

Høyde – – – – P – P P

Alveolært målvolum – – – – P – P P

Maks PS – – – – P – P P

Maks Ti/Ttot3 – – – – P – P P

Min PS – – – – P – P P

Målfrekvens for pasient – – – – P – P P

Ti maks – P P – P4 – P P

Ti min – P P – P4 – P P

Ti – – – P – P P P

Backuprespirasjonsfrekvens – – P P – P P P
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Parameter
Modus

ResMed USB-pinne2 USB-kabel 
CPAP S ST T iVAPS1 PAC

Parameter ResMed USB-pinne USB-kabel 

Alarminnstillinger

Høyt trykk, lavt trykk, lav minuttventilasjon, høy respirasjonsfrekvens, lav 
respirasjonsfrekvens, apné, høy lekkasje, høy FiO2, lav FiO2, lav SpO2, ikke-ventilert 
maske, alarmvolum

P P

Alternativer

Maske, SmartStart™, program, aktiver program, endre programnavn P P

Språk, lokal dato og klokkeslett – P

Påminnelse5

Maskepåminnelse, service-påminnelse, luftfilterpåminnelse, spesialtilpasset 
påminnelse, påminnelse om å ringe helsepersonalet P P

1. Kun tilgjengelig på Stellar 150. 
2. Når du oppdaterer innstillinger ved hjelp av ResMed USB-pinne, påse at riktig enhet velges ved å kontrollere programvareversjonsnummeret for 

enheten. Dette programvareversjonsnummeret finner du på enhetens skjermbilde Enhetsinformasjon. Hvis programvareversjonen er mellom 
SX483-0212 og SX483-0214, skal du velge Stellar 100/150 (SX483-0212 og SX483-0214). Hvis ikke, velger du Stellar 100/150.

3. Kun for versjon SX483-0214 og tidligere. 
4. Kun for versjon SX483-0222 og høyere. 
5. Påminnelsesinnstillinger: aktiver påminnelse, angi dato, angi intervall. Påminnelsen kan angis ved bruk av ResScan. Påminnelsene vil imidlertid 

kun vises på Stellar-apparatet etter at motoren har vært i drift i to timer.

 Spesifikasjoner for ResScan detaljerte grafer

Parameter Oppløsning Område 
Prøvetakingsperiode

Via ResMed USB-pinne Via kabel

Hendelser (s) 1 0–120 aperiodisk aperiodisk

AHI (hendelser/time) 1 0–120 kumulativ, tilbakestilles 
hver time –

Flow (l/min) 1 -110 til 260 25 Hz1 –

Inspirasjonstid (s) 0,1 0,00–12,00 hver pust –

Lekkasje (l/min) 1 0–120 hver pust 1 minutt i gjennomsnitt2

Minuttventilasjon (l/min) 0,1 0–60 hver pust 1 minutt i gjennomsnitt2

Trykk (cm H2O) 0,1 0–50 25 Hz1 –

Pulsfrekvens (slag/min)3 1 18–300 1 Hz1 –

SpO2 (%)3 1 40–100 1 Hz1 –

Tidalvolum (ml) 10 0–3000 hver pust –

Respirasjonsfrekvens 
(åndedrag/min)

1 5–60 hver pust –

I:E-forhold 0,05 0,25–4,0 hver pust –

Alveolær ventilasjon4 0,1 0,0–60,0 hver pust –

FiO2 (%)5 1 0-100 hver pust –

1. Høy oppløsning.
2. Lav oppløsning.
3. Kun tilgjengelig hvis et oksymeter brukes sammen med Stellar-apparatet.
4. Kun tilgjengelig på Stellar 150 med versjon SX483-222 og høyere.
5. Kun tilgjengelig hvis en FiO2-sensor brukes sammen med Stellar-apparatet.

ResScan-enhetslogg

Parameter Oppløsning Område 
Prøvetakingsperiode

Via ResMed USB-pinne Via kabel

Apparatlogg – 3 typer hendelser loggføres 
(200 hendelser for hver type) aperiodisk aperiodisk
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Alveolær målventilasjon og alveolær 
ventilasjon (Va)  
(bare tilgjengelig på Stellar 150)

Alveolær målventilasjon er 
hovedparameteren som iVAPS bruker til å 
fastslå hvor mye trykkstøtte som kreves. 
Alveolær ventilasjon utgjør den nyttige 
delen av ventilasjonen som når alveolene 
og inkluderer ikke det anatomiske 
dødrommet. 

Apné

En apné er midlertidig fravær av eller 
stans i pustingen. En apné registreres når 
det er reduksjon i pustingen med 75 % 
av grunnlinjepusten i minst 10 sekunder.

Apnéindekser

Verdien som vises i statistikk, er for alle 
indekser summen av hendelser delt på 
samlet daglig bruk.

• AHI – Apné-hypopné-indeks
Det samlede antallet hendelser 
beregnes ved å summere opp antallet 
apné- og hypopnéhendelser.

Når det gjelder grafer, vil AHI-antallet 
øke ved forekomsten av hver hendelse 
og nullstilles hver time.

• AI – Apnéindeks

Apparatlogg

ResScan-apparatlogg viser sammendrag 
av 3 typer hendelser: endringer i 
innstillinger, alarmer og systemhendelser 
(f.eks. data slettet, tilkobling av 
ResMed USB-pinne). Det er opptil 200 
hendelser av hver type, vist i kronologisk 
rekkefølge, med den nyligste hendelsen 
vist øverst som standard.

Disse hendelsene vises på skjermbildet 
Hendelsessammendrag på Stellar.

Bruk (timer brukt)

Bruk er hvor lenge pasienten mottar 
behandling fra apparatet.

Dager brukt

Dager brukt er det totale antallet dager en 
pasient mottar behandling fra apparatet.

Dager ikke brukt

Dager ikke brukt er antall kalenderdager 
under flere økter der behandlingen var null.

Daglig bruk

Daglig bruk er samlet bruk i en enkeltøkt 
(en økt starter klokken 12 på dagen og 
slutter 24 timer seinere).

• Gjennomsnittlig daglig bruk
Gjennomsnittlig daglig bruk er 
summen av daglig bruk delt på dager 
brukt over en valgt tidsperiode.

• Median daglig bruk
Median daglig bruk er midtverdien 
for daglig bruk, hvor verdier for daglig 
bruk er oppført fra lavest til høyest 
over en valgt tidsperiode. Mens 
noen få eksepsjonelt høye eller lave 
verdier kan ha betydelig innvirkning 
på et gjennomsnitt, gir medianverdien 
vanligvis en bedre gjenspeiling av den 
faktiske sentrale tendensen.

EPAP (ekspiratorisk positivt 
luftveistrykk)

EPAP er trykket som tilføres pasienten 
under pasientens ekspirasjonsfase.

FiO2

FiO2 er gjennomsnittet av 
oksygenfraksjonsnivået som måles på 
Stellar-luftuttaket. Verdien er tilgjengelig 
når FiO2-sensoren er koblet til i området 
18–100 % (f.eks. FiO2 i romluften er 
21 %).

Flow

Flow er et overslag over luftstrømmen 
som kommer inn i lungene.

Det beregnes ved å ta total flow og 
deretter trekke fra lekkasjen og maskens 
ventilasjonsflowkomponenter.

Hendelser

En hendelse er forekomst av en 
gjenværende apné eller hypopné.

Hendelser registreres etter hvert som 
de inntreffer. Maksimalt antall hendelser 
som lagres per økt er 500.

Hypopné

En hypopné er en episode med grunn 
pusting under søvn. En hypopné 
hendelsesregistreres når flow reduseres 
til 50 %, men er over 25 % av 
grunnlinjepustingen i minst 10 sekunder.

I:E-forhold

Forholdet mellom inspirasjonstid og 
ekspirasjonstid.

IPAP (inspiratorisk positivt 
luftveistrykk) 

IPAP er trykket som tilføres pasienten 
under pasientens inspirasjonsfase.

iVAPS  
(kun tilgjengelig på Stellar 150)

iVAPS er konstruert for å opprettholde 
forhåndsinnstilt alveolær målventilasjon 
ved å overvåke tilført ventilasjon, 
justere trykkstøtten og levere intelligent 
backuprespirasjon automatisk.

Lekkasje

Lekkasje er et anslag over det samlede 
luftvolumet som slippes ut på grunn av 
lekkasjer fra munn og maske.

Den beregnes ved å analysere 
inspirasjons- og ekspirasjonsflow, 
sammen med forventet 
maskeventilasjonsflow.

Høye eller varierende lekkasjefrekvenser 
kan påvirke nøyaktigheten til andre 
målinger samt trigger-/cycleytelsen. 

Minuttventilasjon

Minuttventilasjon er det luftvolumet 
som pustes inn (eller ut) i løpet av en 
60-sekunders periode. 

Pulsfrekvens 

Antallet hjerteslag på 60 sekunder. 
Pulsfrekvensen beregnes av et tilkoblet 
oksymeter.

Respirasjonsfrekvens

Respirasjonsfrekvensen er 
pustefrekvensen uttrykt som antall 
åndedrag per minutt. 

• % spontan syklus
Prosent av åndedrag som cycles 
spontant døgnet gjennom. Apparatet 
cycler (avslutter IPAP og endrer til 
EPAP) når det registrerer at pasienten 
puster ut.

• % spontan trigger 
Prosent av åndedrag som trigges 
spontant døgnet gjennom. Apparatet 
trigger (innleder IPAP) når det 
registrerer at pasienten puster inn.

SpO2

SpO2 måler metningen av 
blodhemoglobin med oksygen, uttrykt 
som prosent. Oksygenmetningen 
beregnes med et tilkoblet oksymeter.

Statistikk

• 95. persentil
Denne verdien gjenspeiler generelt 
sett en mer nøyaktig tolkning av den 
sanne, høye verdien ved å fjerne 
eventuelle eksepsjonelt høye verdier 
som kan forvrenge dataene. Den 
95. persentilen er verdien som 95 % 
av observasjonene faller under når 
verdiene er listet opp fra lav til høy i en 
valgt tidsperiode.

• 5. persentil
Denne verdien gjenspeiler generelt 
sett en mer nøyaktig tolkning av den 
sanne, lave verdien. Den 5. persentilen 
er verdien som 5 % av observasjonene 
faller under når verdiene er listet opp 
fra lav til høy i en valgt tidsperiode. 
Den 5. persentilen gjenspeiler vanligvis 
bedre den sanne, lave verdien.

Te

Te er ekspirasjonens varighet (dvs. 
respirasjonsflow ut av lungene).

Ti

Ti er inspirasjonens varighet (dvs. 
respirasjonsflow inn i lungene). 

På resultatskjermbildet beregnes tallet 
som gjennomsnittet av inspirasjonstiden 
for de siste fem åndedragene.

Som en innstilling i PAC- og T-modus 
stilles den som varigheten av tidsstyrt 
pusting.

Begrepsforklaring
Merk: Se den kliniske veiledningen for Stellar-apparatet for nærmere informasjon.
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Ti Min og Ti Maks

I S- og ST-modus, stiller det minimal/
maksimal tid som trykket skal være på 
IPAP-nivået (inspirasjon).

Tidalvolum

Tidalvolumet er volumet av luft som 
er inspiratorisk eller ekspiratorisk i én 
pustesyklus (åndedrag).

Totalt antall dager

Totalt antall dager er antall kalenderdager 
under flere økter.

Trigger og cycle

Triggerfølsomheten beskriver hvor 
mye inspiratorisk anstrengelse (flow) 
pasienten må utføre for at enheten skal 
gå fra EPAP til IPAP.

Cyclefølsomhet beskriver hvor mye 
inspiratorisk flow som behøves for at 
enheten skal gå fra IPAP til EPAP.

Trykk 

Det viste trykket avhenger av modusen.

CPAP-modus: tilfører et fast positivt 
luftveistrykk. Angitt CPAP-trykk vises.

S-, ST-, T- og PAC-modus: gir 
et inspirasjonstrykk (IPAP) og 
ekspirasjonstrykk (EPAP/PEEP). 
Angitt IPAP og EPAP/PEEP vises på 
behandlingsskjermbildene. 

% dager brukt

% dager brukt beregner prosentandelen 
for dager brukt i forhold til totalt antall 
dager som er valgt.


