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Les hele brukerveiledningen eller den kliniske veiledningen for Astral™ før bruk.

Astral-apparatet

1

2

3

1. Adapter-port 
Kan utstyres med en 
enkeltkretsadapter, 
enkeltkrets-lekkasjeadapter 
eller dobbeltkretsadapter 
(kun Astral 150)

2. Håndtak

3. Inspirasjonsport (til 
pasient)

4. Ethernet-kobling  
(kun til serviceformål)

5. USB-kobling (for nedlasting 
til ResScan og tilkobling til 
godkjent tilbehør)

6. Mini-USB-kontakt for 
ResMed tilkoblingsmodul 
(RCM) eller ResMed 
tilkoblingsmodul for 
sykehus (RCMH)

7. Likestrøminntak

8. Av/på-trykknapp for 
apparatet

9. SpO2-sensorkobling

10. Fem-pinners kobling for 
fjernalarm

11. Lavflow-oksygeninntak  
(opptil 30 l/min)

12. Luftinntak  
(komplett med 
hypoallergenisk filter)

Merk: Noe tilbehør er kanskje 
ikke tilgjengelig i alle regioner.
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Astral-apparatets grensesnitt

5 4 3

1 2 1. Berøringsskjerm

2. Strømkildeindikatorer

Vekselstrøm 
(nettstrømforsyning)
Likestrøm 
(eksternt batteri, 
bilutstyrsadapter 
eller ResMed Power 
Station II)
Internt batteri

3. Av/på-indikator for behandling

Apparatet er klart
Kontinuerlig grønn visning 
når apparatet er slått på, 
men ikke ventilerer.
Apparatet ventilerer
Blinker blått når apparatet 
ventilerer og innstillingen 
LED-lampe for ventilasjon 
er “ON” (På). Er ellers 
“OFF” (Av).

4. Dempe-/tilbakestillingsknapp for 
alarm Lyser når en alarm trigges 
og blinker når lyden er dempet.

5. Alarmlinje

Berøringsskjerm

1. Knapp for tilgang til klinisk 
modus 

 Låst Ulåst

2. Knapp for manuell 
respirasjon vises 
bare hvis aktivert

3. Informasjonslinje

4. Indikator for internt batteri  

5. Lås berøringsskjerm-knapp

6. Menylinje

7. Bunnlinje

8. Start ventilasjon-
knapp 
Stopp ventilasjon-
knapp

9. Hovedskjermbilde

10. Undermenyer

11. Trykklinje 2
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Pasientkretser
Astral-apparatet støtter enkelt- og dobbeltkretser med bruk av ombyttbare kretsadaptere.  
Respirasjonskretsene kan være 10, 15 eller 22 mm i diameter. For anbefalte 
pasientkretskomponenter og kompatibelt tilbehør, se www.resmed.com/astral/circuits.

Det finnes tre kretsadaptere.

Adapter Til bruk med

1. Enkeltkrets-
lekkasje

Enkeltkrets med krets med 
tilsiktet lekkasje 

eller munnstykkekrets

2. Enkeltkrets Enkeltkrets med 
ekspirasjonsventil 
(ekspirasjonsventil integrert i 
kretsen)

3. Dobbeltkrets 
(kun 
Astral 150)

Dobbeltkrets (ekspirasjonsventil 
integrert i adapteren) ELLER 
enkeltkrets med krets med 
tilsiktet lekkasje 

eller munnstykkekrets

Koble til kretsadapteren
Før du kobler til pasientkretsen, må du koble til adapteren som er spesifikk for kretstypen som skal 
brukes.

Slik setter du på adapteren:

1 2

3 4

5

1. Snu apparatet rundt og legg 
det på et mykt underlag (for å 
beskytte LCD-skjermen).

2. Trykk på og hold inne 
utløsingsknappen. Trekk 
dekselet ut mot deg.

3. Løft adapteren ut av kontakten.

4. Skift ut med ny adapter, 
og se til at den sitter godt i 
kontakten.

5. Plasser dekselet over 
kabinettet, og se til at sporene 
på apparatet og dekselet er 
innrettet med hverandre. Skyv 
dekselet tilbake på plass til 
låsen klikker.
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Sette opp kretsen
For fullstendig informasjon om å sette opp kretsen, se Sette sammen pasientkretser i Klinisk 
veiledning for Astral. 

Enkeltkrets med krets med tilsiktet lekkasje 
eller munnstykkekrets

Enkeltkrets med ekspirasjonsventil med bruk 
av proprietær ResMed-krets

Enkeltkrets med ekspirasjonsventil med bruk 
av standardkrets

Dobbeltkrets (kun Astral 150) eller 
enkeltkrets med krets med tilsiktet lekkasje 
og munnstykkekrets

Til pasient

Utføre en kretskonfigurasjon

Ikke koble pasientgrensesnitter før 
kretskonfigurasjonen er utført.

1. På hovedmenyen for Oppsett velger du 
undermenyen Krets.

2. Trykk på Start og følg ledeteksten på 
skjermen.

Et resultatskjermbilde vises når 
kretskonfigurasjon er fullført. Det står oppgitt 
feilkoder i den kliniske veiledningen i tilfelle 
kretskonfigurasjon mislyktes og du trenger 
hjelp med feilsøking. Du kan få tilgang til 
tidligere testresultater ved å velge Resultater-
knappen i undermenyen Krets.
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Slå på apparatet

For å slå på apparatet, trykker du ganske 
enkelt på den grønne av/på-strømbryteren 

 bakpå apparatet. Apparatet vil utføre en 
systemkontroll. 

Når systemsjekken er fullført, vises 
startskjermbildet for pasienten og det aktive 
programmet.

Hvis det vises flere enn ett program, er det 
aktive programmet uthevet i oransje.

Merk: Innstillinger konfigurert i det aktive 
programmet blir brukt når ventilasjon startes.

Åpne klinisk modus

Slik aktiverer du klinisk modus:

Klinisk modus kan åpnes fra ethvert 
skjermbilde, uansett om Astral-apparatet 
ventilerer eller ikke.

1. På startskjermbildet for pasienten trykker 
du påog holder inne  i 3 sekunder.

2. Velg 20 minutter eller Ubegrenset.  
Hengelåsen låses opp, og skjermbildet 
Hovedinnstillinger vises. 

Slik avslutter du klinisk modus:

1. Trykk på . Skjermbildet Avslutt klinisk 
modus vises.

2. Trykk på Bekreft. Hengelåsen låses, og 
startskjermbildet for pasienten vises.

Merk: Hvis du ikke foretar et valg i løpet av 7 
sekunder, går enheten tilbake til det forrige 
skjermbildet.
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Bruke Oppsettassistent

Bruk Oppsettassistent til raskt å 
konfigurere Astral-apparatet og starte 
ventilasjon for en ny pasient. 

1. Åpne klinisk modus.

2. Trykk på  på menylinjen.

3. Velg Oppsettassistent og trykk på 
Start. 

4. En advarselsmelding vises. Velg 
Fortsett.

5. Velg pasienttypen for å konfigurere 
alarm- og innstillingsområdene 
automatisk.

6. Velg kretstypen som skal kobles til.

7. Velg Start for å kjøre 
kretskonfigurasjonen.

8. Følg ledeteksten for å feste og teste 
kretsen.

9. Velg ønsket ventilasjonsmodus. 
Standardinnstillingene for modusen 
vises.

10. Gå gjennom og juster innstillingene 
etter behov.

11. Trykk på  for å starte 
ventilasjon.

Du finner mer informasjon om å justere 
innstillingsparametere og alarminnstillinger 
under Justere pasientinnstillinger og 
Justere alarminnstillinger i Klinisk 
veiledning for Astral.
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Navigere gjennom menyene

Overvåk 

Bølgeformer Viser de siste 15 sekundene av 
pasientens luftveistrykk og -flow i et 
diagram. Diagrammet oppdateres i 
sanntid.

Overvåking Viser alle målte parametere i numerisk 
form.

Trender Viser trender for ulike parametere i 
løpet av de siste 30 dagene.

 

Oppsett

Programmer*

Oppsett-assistent*

Krets

Innstillinger Hovedinnstillinger 
Manuell respirasjon 
Sukkrespirasjon

USB Pasientdata 
Innstillinger 
Oppgradering**

Apparatkon-
figurasjon

Apparat 
Dato/Tid 
Enheter 
Pasienttilgang

 

Alarmer

Alarmer 1 & 2 Tidalvolum (Vt) 
Minuttventilasjon (Mv) 
Respirasjonsfrekvens  
Trykk 
Lav PEEP 
Ventilasjonsstopp 
Lekkasje 
NV-maske/Gjeninnånding

Alarmer 3 FiO2 
SpO2 
Puls

Apnérespons Apnérespons 
Apnédeteksjon

Alarmvolum Alarmnivå 
Minimum alarmvolum 
Alarmtest

Frakoblings-
alarm

Frakoblingsalarm

 
Informasjon

Hendelser Alarmer 
Innstillinger 
System 
Slett*

Apparat Grunnleggende 
Avansert

Batteri Lading 
Vedlikehold

*Kun tilgjengelig i klinisk modus.  **Programvareoppdateringer kan bare utføres av en godkjent servicerepresentant. Astral kan oppgraderes med 
en USB-pinne som inneholder den riktige programvaren. Kontakt din autoriserte agent for mer informasjon.
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Aktivere ytterligere programmer

Astral-apparatet leveres forhåndsinnstilt 
fra fabrikken med ett aktivt program. 
Ytterligere programmer kan aktiveres.

1. Åpne klinisk modus.

2. På hovedmenyen for Oppsett velger du 
Programmer.

3. Aktiver ytterligere programmer ved å 
trykke på glidebryteren.

Merk: Programmet som nå er aktivt, 
er uthevet i oransje og kan ikke 
deaktiveres.

4. Gi programmet nytt navn ved å trykke 
på knappen Gi nytt navn.

I vinduet Gi nytt navn kan du velge et 
navn for det aktive programmet fra den 
oppgitte listen (f.eks. DAG).

Merk: Du kan fjerne et valgt navn ved å 
trykke på sletteknappen .

5. Når programnavnet er valgt, vises 
det på programetiketten og på 
informasjonslinjen når det programmet 
er aktivt.
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Aktivere “Store knapper”-modus

Astral-apparatet har en funksjon for enklere 
tilgang (“Store knapper”-modus), som gjør 
apparatet mer brukervennlig og som gjør 
det lettere å starte og stoppe ventilering 
og dempe alarmer.

“Store knapper”-modus kan slås på og 
av etter behov, i enten klinisk modus eller 
pasientmodus.

1. I hovedmenyen trykker du på .

2. Velg fanen Pasienttilgang fra menyen 
Apparatkonfigurasjon.

3. Flytt glideknappen Store knapper til På.

Funksjonen for enklere tilgang er nå 
aktivert.
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Alarmer
Når alarmen aktiveres, har Astral-apparatet både lydvarsler og visuelle varsler, og en alarmmelding 
vises i alarmvisningen på informasjonslinjen.

Indikator Beskrivelse

1. Alarmvisning Viser enten alarmmeldingen for 
den aktive alarmen med høyest 
prioritet eller den siste alarmen 
som ennå ikke er tilbakestilt.

Trykk på Alarmvisning for å få 
mer informasjon om alarmen.

Enkelte forhold kan føre til flere 

alarmer.  indikerer at det er 
flere aktive alarmer. 

Trykk på  når dette vises, 
for å vise alle aktive alarmer 
og gjøre hensiktsmessige 
tiltak. Alarmer vises i prioritert 
rekkefølge.

2. Skjerm-
bildet Aktive 
alarmer

Viser alle aktive alarmer. Vises 
automatisk etter at en alarm 
aktiveres i Pasientmodus.

3. Informa-
sjons-meny

Noen alarmer fjernes 
automatisk. Hvis du vil se en 
historikk over alarmene, åpner 
du alarmloggen via menyen 
Informasjon.

4. Alarmdem-
ping/Tilbake-
still-knapp

Tilstand:

• intet lys – ingen aktive 
alarmer

• kontinuerlig lys – aktiv(e) 
alarm(er)

• blinkende lys – 
alarmdemping på.

Med denne knappen kan du 
også:

• dempe lydvarselet 

• tilbakestille alarmen som for 
øyeblikket vises (hvis tillatt).

5. Alarmlinje Indikerer prioriteten til alarmen i 
alarmvisningen.

Alarmprioritet Alarmlinje Lydvarsel

Høy Rødt, blinkende lys 10 pip hvert 
5. sekund

Middels Gult, blinkende lys 3 pip hvert 
15. sekund

Lav Gult kontinuerlig 2 pip hvert 
25. sekund
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Koble til en fukter

1. Koble et stykke av luftslangen til 
inspirasjonsporten på apparatet.

2. Koble den andre enden av 
luftslangen til innløpsporten på 
fukteren.

3. Koble pasientkretsen til 
uttaksporten på fukteren.

Koble til et varme-/fuktvekselfilter (HME-filter)

Et HME-filter kan brukes sammen 
med Astral-apparatet med en 
dobbeltkrets eller enkeltkrets med 
integrert ventil.

Plasser HME-filteret mellom 
kretsens pasientende og 
pasientgrensesnittet.

Ikke koble pasientgrensesnitter før 
kretskonfigurasjonen er utført.

Feste et antibakteriefilter

1. Koble antibakteriefilteret til 
inspirasjonsporten på apparatet.

2. Koble luftslangen til den andre 
siden av filteret.

3. Utfør funksjonen 
Kretskonfigurasjon.

4. Koble pasientgrensesnittet 
til den ledige enden på 
luftslangen.

For fullstendig informasjon om å 
koble til tilbehør for pasientkretsen, 
se Tilbehør i Klinisk veiledning for 
Astr

For en fullstendig liste over tilbehør, se veiledningen for ventilasjonstilbehør på www.resmed.com. 
Hvis du ikke har Internett-tilgang, kan du ta kontakt med ResMeds representant.

To patientTil pasient
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