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Tervetuloa 
Kiitos, että valitsit iVAPS:llä varustetun VPAP ST-A:n tai VPAP ST-A:n (jäljempänä ”VPAP ST-A”). Lue 
Käyttöönotto- ja Laitetiedot-oppaat kokonaan ennen kuin alat käyttää laitetta.
Huomautus: iVAPS-toimintamuoto ei ole käytettävissä  
kaikissa laitteissa. 

VPAP ST-A lyhyesti
VPAP ST-A -järjestelmä käsittää seuraavat osat:
• VPAP ST-A -laite  •  Ilmaletku  •  90 W:n virtalähde  •  S9-kantolaukku  •  SD-kortti  •  S9:n SD-kortin 
suojakotelo.
Lisävarusteena on saatavissa:
•  H5i-lämminvesikostutin  •  Standard-ilmaletku  •  SlimLine-ilmaletku  •  3 m:n ilmaletku   
•  ClimateLine -lämmitetty ilmaletku  •  ClimateLineMAX -lämmitetty ilmaletku  •  30 W:n virtalähde 
(ei tue H5i-kostutinta)  •  Power Station II -akkupakkaus  •  Tasavirta/tasavirta-muunnin, 24 V / 90 W.

Vinkkejä matkustukseen

Kun matkustat pelkän VPAP ST-A -laitteesi kanssa:
 • Pakkaa varmasti mukaan SlimLine- tai Standard-ilmaletku, koska lämmitettyä ClimateLine- tai 

ClimateLineMAX-ilmaletkua ei ole suunniteltu laitteeseen suoraan yhdistettäväksi.
 • Hanki ja ota matkalle mukaan varmasti sellainen virtajohto, joka on hyväksytty sillä alueella, jossa tulet 

käyttämään laitettasi.

Ilmansuodatin

Tasavirtaliitäntä

SD-korttipaikka

Moduulin/
sovittimen liitäntä

Ilmanulostulo
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Käyttöönotto
1. Kytke virtalähteen tasavirtaliitin laitteen takaosaan.
2. Liitä virtajohto virtalähteeseen.
3. Liitä virtajohdon toinen pää pistorasiaan.
4. Liitä ilmaletkun toinen pää lujasti laitteen ilmantuloaukkoon.
5. Liitä koottu maskijärjestelmä ilmaletkun vapaaseen päähän.
Huomautuksia: 
 • Varmista aina, että VPAP ST-A sijoitetaan alueelle, jossa hälytyksen LED-osoittimet ovat selvästi nähtävissä.
 • Lisätietoja maskin kokoamisesta löydät maskin käyttöohjeesta. 
 • Suositeltavat maskit ovat saatavissa osoitteensa www.resmed.com Products (Tuotteet) -sivun kohdasta 

Service & Support (Huolto- ja tukipalvelut).
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Perustietoja VPAP ST-A:sta

Tiedot-valikko*
Mahdollistaa untasi koskevien tietojen 

katsomisen tai valikosta poistumisen.

Asetukset-valikko* 
Mahdollistaa muutosten tekemisen 

asetuksiin tai valikosta poistumisen.

Käynnistys-/
pysäytyspainike 

Hoidon 
aloittaminen tai 

lopettaminen. 

Nestekidenäyttö 
Näyttää valikot, hoitonäytöt 

ja muistutukset.

Säädin
Säädintä kääntämällä voit selata 

valikkoja ja muuttaa asetuksia. 
Säädintä painamalla pääset valikoihin 

ja voit vahvistaa valintasi. 

Hälytyksen vaiennus 
Vaimenna hälytykset 

painamalla kerran. 
Lopeta vaimennus 

painamalla  
toisen kerran.

Hälytyksen ja hoidon  
LED-merkkivalot

Keltainen – vilkkuu hälytyksen aikana.
Sininen – päällä hoidon aikana  

        (jos lääkäri on ottanut sen käyttöön).

Näppäin:

Koti

Kosteustaso

Viive

Lämmitetty letku

Climate Control

Käynnistys/pysäytys

Säädin 

Hälytyksen vaiennus

Asetukset-valikko

Tiedot-valikko

*Jos lääkäri on ottanut S9 Essentialsin käyttöön, Tiedot- ja 
Asetus-valikot eivät ole käytössä.
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S9 Essentials
S9 Essentials on tehty helpottamaan laitteen käyttöä ja valikossa liikkumista. Jos lääkäri on ottanut 
käyttöön tieto- ja asetustoiminnot, S9 Essentials poistaa ne toiminnasta, jotta voit helposti käynnistää ja 
pysäyttää hoidon ja säätää viivettä, ilmankostutusta ja Climate Control -toimintoa.

Maskityypin valinta
Määritä maskisi tyyppi seuraavasti:

1. Paina . ASETUKSET-näyttö 
avautuu.

2. Käännä , kunnes 
Maskit-teksti näkyy 
sinisenä.

3. Paina . Valinta 
näkyy korostettuna 
oranssin värisenä.

4. Käännä , kunnes 
haluamasi maskiasetus 
on näkyvissä.

5. Paina  vahvistaaksesi 
valintasi.

6. Paina  palataksesi  
KOTI-näyttöön.

Viiveajan muuttaminen
Viiveaika on jakso, jonka aikana paine nousee vähäisestä aloituspaineesta hoitopaineeksi ja sen 
on tarkoitus tehdä hoitokerran alusta potilaalle miellyttävämpi. Viiveajan säätäminen:

Maskinsovitustoiminnon käyttäminen
Voit käyttää maskinsovitustoimintoa apuna maskin sovittamiseksi oikein. Tällä toiminnolla laite antaa 
CPAP-painetta kolmen minuutin ajan ennen varsinaisen hoidon aloittamista. Sinä aikana voit tarkastaa ja 
säätää maskin sopivaksi ilmavuotojen vähentämiseksi.
1. Säädä maski sopivaksi sen käyttöohjeen mukaisesti.
2. Paina ja pidä alhaalla KOTI-näyttösi -näppäintä kolmen sekunnin ajan.  

Jokin seuraavista MASKIN SOPIV -näytöistä tulee näkyviin:

3. Säädä tarvittaessa maskia, maskin pehmustetta ja pääremmejä, kunnes maskinsovitustoiminto 
osoittaa hyvää sopivuutta. Kolmen minuutin kuluttua paineeksi tulee asetuspaine ja hoito alkaa. 
Voit päättää maskinsovitustoiminnon koska tahansa painamalla .

1. Käännä KOTI-
näytöltäsi painiketta 

, kunnes 
VIIVE-näyttö 
näkyy sinisenä.

2. Paina . 
Valinta näkyy 
korostettuna 
oranssin värisenä.

3. Käännä , 
kunnes haluamasi 
viiveaika on 
näkyvissä.

4. Paina  
vahvistaaksesi 
valintasi.

4



S9 Essentials
S9 Essentials on tehty helpottamaan laitteen käyttöä ja valikossa liikkumista. Jos lääkäri on ottanut 
käyttöön tieto- ja asetustoiminnot, S9 Essentials poistaa ne toiminnasta, jotta voit helposti käynnistää ja 
pysäyttää hoidon ja säätää viivettä, ilmankostutusta ja Climate Control -toimintoa.

Maskityypin valinta
Määritä maskisi tyyppi seuraavasti:

1. Paina . ASETUKSET-näyttö 
avautuu.

2. Käännä , kunnes 
Maskit-teksti näkyy 
sinisenä.

3. Paina . Valinta 
näkyy korostettuna 
oranssin värisenä.

4. Käännä , kunnes 
haluamasi maskiasetus 
on näkyvissä.

5. Paina  vahvistaaksesi 
valintasi.

6. Paina  palataksesi  
KOTI-näyttöön.

Huomautus: Maskin tyypin valitseminen ei ole mahdollista, jos lääkäri on ottanut S9 Essentialsin 
käyttöön.

Viiveajan muuttaminen
Viiveaika on jakso, jonka aikana paine nousee vähäisestä aloituspaineesta hoitopaineeksi ja sen 
on tarkoitus tehdä hoitokerran alusta potilaalle miellyttävämpi. Viiveajan säätäminen:

Maskinsovitustoiminnon käyttäminen
Voit käyttää maskinsovitustoimintoa apuna maskin sovittamiseksi oikein. Tällä toiminnolla laite antaa 
CPAP-painetta kolmen minuutin ajan ennen varsinaisen hoidon aloittamista. Sinä aikana voit tarkastaa ja 
säätää maskin sopivaksi ilmavuotojen vähentämiseksi.
1. Säädä maski sopivaksi sen käyttöohjeen mukaisesti.
2. Paina ja pidä alhaalla KOTI-näyttösi -näppäintä kolmen sekunnin ajan.  

Jokin seuraavista MASKIN SOPIV -näytöistä tulee näkyviin:

3. Säädä tarvittaessa maskia, maskin pehmustetta ja pääremmejä, kunnes maskinsovitustoiminto 
osoittaa hyvää sopivuutta. Kolmen minuutin kuluttua paineeksi tulee asetuspaine ja hoito alkaa. 
Voit päättää maskinsovitustoiminnon koska tahansa painamalla .

1. Käännä KOTI-
näytöltäsi painiketta 

, kunnes 
VIIVE-näyttö 
näkyy sinisenä.

2. Paina . 
Valinta näkyy 
korostettuna 
oranssin värisenä.

3. Käännä , 
kunnes haluamasi 
viiveaika on 
näkyvissä.

4. Paina  
vahvistaaksesi 
valintasi.

5
Suomi



Käytön aloittaminen

1. Varmista, että virta on päällä.
2. Säädä viiveaika tai kostutustaso tarvittaessa.
3. Säädä maski sopivaksi sen käyttöohjeen mukaisesti.
4. Aloita hoito yksinkertaisesti vain hengittämällä maskiin ja/tai painamalla .
5. Asetu makuulle ja sijoita ilmaletku niin, että pystyt kääntymään nukkuessasi.
6. Voit lopettaa hoidon milloin vain ottamalla maskin pois ja/tai painamalla .

Huomautuksia: 
 • Jos lääkärisi on ottanut käyttöön SmartStart-toiminnon, laite käynnistyy automaattisesti, 

kun hengität maskiin, ja pysähtyy automaattisesti, kun otat maskin pois.
 • Jos hoidon aikana esiintyy virtahäiriö, laite aloittaa hoidon uudelleen automaattisesti 

virran palautuessa.
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Hoitonäyttöjen katsominen
Riippuen siitä, miten järjestelmä on konfiguroitu, näet yhden seuraavista esimerkkinäytöistä (esitetty ST-tilassa), 
kun hoito on alkanut:

 9 H5i-kostutin  9 H5i-kostutin
 9 ClimateLine tai ClimateLineMAX

 9 Climate Control - Auto

 9 H5i-kostutin
 9 ClimateLine tai ClimateLineMAX

 9 Climate Control - Manuaalinen

 9 Hoitotiedot ilman muita 
lisävarusteita

 9 Oksimetritiedot 
oksimetrisovittimen kautta

Painepalkki: Kaksoispaine-hoitomuodoissa painepalkin kiinteät pystysuorat viivat osoittavat uloshengitys- 
ja sisäänhengityspaineita. Kun hoitopaine on kasvamassa (jota osoittaa oranssi viivekuvake) tai vaihteleva, 
painearvot näkyvät oransseina. Kun asetettu paine on saavutettu, nämä arvot esitetään valkoisina. 
CPAP-tilassa esitetään ainoastaan asetettu paine. 
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Voit vaihdella hoitonäyttöjen välillä painamalla KOTI-näytöltä .

 9 Hoito laitteen tekemän 
laukaisun (ajastettu) ja jakson 
(ajastettu, Ti Max tai Ti Min) 
hengitysosoit-timien kanssa

 9 Hoito spontaanin 
laukaisun ja jaksotettujen 
hengenvetojen kanssa

 9 Hoito hälytystoiminnon 
kanssa

Tiedot-valikon tarkasteleminen
Tiedot-valikossa on sarja näyttöjä, jotka esittävät unesi laatua, uniraportin ja huoltotietoja. 

Tiedot-valikkoa voidaan katsoa painamalla KOTI-näytöltä .

Unen laatu -näytön avulla voit aina 
tarkastella edellisen hoitojakson 
aikaisia käyttötuntejasi. Tiedot 
maskin sopivuudesta ja AHI:stä 
esitetään, jos lääkärisi on 
mahdollistanut tämän.

Uniraportissa vain jaksoa 
voidaan muuttaa – muut arvot 
ovat vain esittämistä varten.

Huoltotiedoissa esitetään 
laitteen käyttötunnit (sisältää 
kostuttimen lämmitys- 
tai jäähdytysajat) sekä 
ohjelmatunnisteet.

Palataksesi KOTI-näyttöön paina .
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Hälytysten tarkasteleminen
VPAP ST-A -laitteeseen on asennettu hälytysmoduuli, joka seuraa jatkuvasti sekä hoitoa että laitteen 
tilannetta. Hälytykset aktivoituvat vain silloin, kun hoito on käynnissä. Hälytystilan osoittavat kuultavissa 
oleva ääni, vilkkuva keltainen hälytyksen LED-merkkivalo sekä viesti näytöllä. Kun laite käynnistetään, 
keltainen LED-merkkivalo vilkkuu ja hälytysääni kuuluu sen varmistamiseksi, että hälytys toimii. 

 9 Hälytys aktivoitu  9 Hälytys selvitetty  9 Useita hälytyksiä

Kun hälytys aktivoituu, näytöllä 
näkyy vastaava hälytysviesti. 
Jos useita hälytyksiä on 
aktiivisena, näytöllä näkyy 
viimeisin hälytysviesti, ja kun 
nämä poistetaan, kukin viesti 
voidaan lukea.

Hälytysviesti poistetaan 
painamalla . Tämä tekee 
mahdolliseksi aikaisemmin 
esitettyyn näyttöön palaamisen. 
Jos hälytystilanne jatkuu, 
hälytys tapahtuu uudestaan. 
Huomautus: Sähkökatkon 
ja hälytysvian hälytykset 
poistetaan painamalla .  

Hälytysviestien luetteloa voi 
katsoa siirtymällä Hoito-näyttöön 
ja painamalla , kunnes 
hoitonäyttö 3 on näkyvillä. 

Hälytyksen vaimentaminen

Hälytys vaimennetaan kahden minuutin ajaksi painamalla  kerran. Jos tilanne jatkuu, hälytysääni kuuluu 
uudelleen kahden minuutin jälkeen. Hälytys laitetaan uudestaan päälle painamalla  toisen kerran. 
Hälytyksen LED-merkkivalo pysyy valaistuna niin pitkään kuin tilanne jatkuu.
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Puhdistus ja ylläpito
Laite on puhdistettava ja huollettava säännöllisesti, kuten tässä jaksossa kuvataan.
Yksityiskohtaiset maskin ja kostuttimen hoito-ohjeet löydät näiden laitteiden käyttöohjeista.

Joka päivä

Irrota ilmaletku vetämällä holkin tarttumapinnoista. Ripusta se puhtaaseen, kuivaan paikkaan seuraavaan 
käyttöön saakka.
Huomautuksia: 
 • Älä ripusta ilmaletkua suoraan auringonvaloon, sillä letku voi ajan mittaan kovettua ja lopulta murtua.
 • Ilmaletkua ei saa pestä pesukoneessa tai tiskikoneessa.

Kerran viikossa 

1. Irrota ilmaletku laitteesta ja maskista.
2. Pese ilmaletku lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella.
3. Huuhtele letku huolellisesti ja ripusta se kuivumaan.
4. Liitä ilmaletku takaisin ilmantuloaukkoon ja maskiin ennen seuraavaa käyttöä.

Kerran kuukaudessa

1. Puhdista laitteen ulkopuoli kostealla puhdistusliinalla ja miedolla pesuaineella.
2. Tarkista, ettei ilmansuodattimessa ole reikiä tai ettei se ole lian tai pölyn tukkima. Vaihda ilmansuodatin 

tarvittaessa.

Ilmansuodattimen vaihtaminen 

Vaihda ilmansuodatin puolen vuoden välein (tai tarvittaessa 
useammin).
1. Irrota ilmansuodattimen kansi laitteen takaa.
2. Irrota vanha ilmansuodatin ja heitä se pois.
3. Asenna uusi ResMed-ilmansuodatin varmistaen,  

että se on tasaisena 
ilmansuodattimen 
kannessa.

4. Laita ilmansuodattimen 
kansi paikalleen.

Huomautuksia:
 • Varmista, että ilmansuodatin 

ja sen kansi ovat aina 
kokoonsovitettuja.

 • Älä pese ilmansuodatinta. 
Ilmansuodatinta ei voi pestä 
tai käyttää uudelleen. Ilmansuodatin

Ilmansuodattimen  
kansi
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 •SD-kortti
Laitteen mukana on toimitettu 
SD-kortti, joka kerää hoitotietoja 
laitteestasi ja jonka avulla 
saat laitteen asetuspäivityksiä 
lääkäriltäsi. Kun saat ohjeen 
tehdä niin, irrota laite 
pistorasiasta, poista SD-korttisi, 
laita se suojakoteloon ja lähetä 
se lääkärillesi.

Kortin poistaminen

1. Paina SD-korttia 
vapauttaaksesi sen.

2. Ota kortti pois.
3. Laita kortti suojakoteloon.
4. Lähetä suojakotelo  

ohjeiden mukaisesti 
lääkärillesi.

Katso lisätietoja 
kortin poistamisesta ja 
asettamisesta laitteesi 
mukana tulleen S9-laitteen 
SD-kortin suojakotelon tiedoista. 
Säilytä S9-laitteen SD-kortin 
suojakotelo myöhempää 
käyttöä varten.

Huomautuksia:
 • Ongelmien selvittäminen -osion 

löydät Laitetiedoista.
 • Tarkempia tietoja osoitteesta  

www.resmed.com.
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