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Välkommen 
Tack för att du valt VPAP ST-A eller VPAP ST-A med iVAPS (härefter kallat VPAP ST-A). Läs igenom 
välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du använder apparaten.
Obs! iVAPS-läget finns inte tillgängligt i alla apparater. 

VPAP ST-A i sammanfattning
VPAP ST-A-systemet består av följande komponenter:
•  VPAP ST-A utrustning  •  Luftslang  •  90 W strömförsörjningsenhet  •  S9 transportväska  •  SD-kort   
•  Skyddsfodral för S9 SD-kort.
Tillvalskomponenterna omfattar:
•  H5i uppvärmd befuktare  •  Standard luftslang  •  SlimLine luftslang  •  3 m luftslang  •  ClimateLine-
luftslang med uppvärmningsfunktion  •  ClimateLineMAX-luftslang med uppvärmningsfunktion  •  30 W 
strömförsörjningsenhet (stöder inte H5i)  •  Power Station II batteripack  •  DC/DC-omvandlare 24 V/90 W.

Restips

Gäller när du reser bara med VPAP ST-A:
 • Säkerställ att du packar ner SlimLine- eller standardluftslangen eftersom ClimateLine eller 

ClimateLineMAX uppvärmd luftslang, inte är konstruerad för att kopplas direkt till utrustningen.
 • Säkerställ att du har köpt och reser med en godkänd strömsladd för den region där du kommer att 

använda utrustningen.

Luftfilter

DC-strömintag

Öppning för SD-kort

Modul-/adapterport

Luftutsläpp
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Systeminstallation
1. Koppla DC-kontakten på strömförsörjningsenheten till baksidan på utrustningen.
2. Koppla nätsladden till strömförsörjningsenheten.
3. Sätt in sladdens andra ände i strömuttaget.
4. Koppla stadigt in ena änden av luftslangen i luftutsläppet.
5. Koppla det ihopsatta masksystemet till luftslangens fria ände.
Anmärkningar: 
 • Säkerställ alltid att VPAP ST-A placeras i ett område där lysdiodindikatorerna för alarm kan ses tydligt.
 • Mer information om hur du sätter ihop masken finns i bruksanvisningen för masken. 
 • Information om rekommenderade masker finns på www.resmed.com på sidan Products (Produkter) 

under Service & Support (Service & Stöd).
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VPAP ST-A grunder

Info-meny*
Gör att du kan se din sömnstatistik eller 

avsluta/gå ur menyn.

Inställningsmeny*  
Låter dig ändra inställningar eller 

avsluta/gå ur menyn.

Start/Stopp-knapp  
Startar eller 

avbryter 
behandlingen. 

LCD-skärm 
Visar menyerna, 

behandlingsbilder och 
påminnelser.

Tryckknapp
Om du vrider på knappen kan 

du bläddra genom menyerna och 
ändra inställningarna. Om du trycker 

på knappen kan du komma in i en 
meny och bekräfta ditt val. 

Mute-alarmknapp 
Tryck en gång för att 

stänga av ljudet på 
alarmet.Tryck en gång 

till för att sätta på 
ljudet igen.

Lysdioder för alarm och behandling 
Gul—blinkar under ett alarm. 
Blå—lyser under behandling  

(om aktiverad av klinikern). 

Tangent:

Hem

Fuktighetsnivå

Ramp

Uppvärmd slang

Climate Control

Start/Stopp

Tryckknapp 

Mute-alarmknapp

Inställningsmeny

Info-meny

*Info- och Inställningsmenyerna är inaktiverade om S9 Essentials 
har aktiverats av din läkare.
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S9 Essentials
S9 Essentials är utformat för att underlätta interaktion mellan utrustning och menynavigering. Om 
aktiverat av klinikern, avaktiverar S9 Essentials informations- och inställningsfunktionerna så att du helt 
enkelt kan starta och stoppa behandling och justera ramp, fuktighet och Climate Control.

Maskval
För att välja masktyp:

1. Tryck på . Bilden 
INSTÄLLNINGAR visas.

2. Vrid på tills Mask 
visas i blått.

3. Tryck på . Ditt val 
lyser orange.

4. Vrid på tills önskad 
maskinställning visas.

5. Tryck på för att 
bekräfta valet.

6. Tryck på  för att återvända 
till HEM-skärmen.

Justera ramptid
Ramptiden är avsedd att göra behandlingsstarten mer behaglig och är den period under vilken trycket 
stiger från ett lågt starttryck till behandlingstrycket. För att justera ramptiden:

Använda masktillpassning
Du kan använda masktillpassning för att få din mask att sitta ordentligt. Den här funktionen tillför CPAP-
tryck under en treminutersperiod före behandlingsstarten, under vilken du kan kontrollera och justera din 
masktillpassning så att läckage minimeras.
1. Passa in masken enligt bruksanvisningen för masken.
2. Från HEM-skärmen trycker du och håller nere i tre sekunder.  

En av följande MASKPASS bilderna visas:

3. Justera vid behov din mask, maskdynan och huvudbandet tills masktillpassning visar Bra. 
Efter tre minuter kommer trycket att återgå till inställt tryck och behandlingen sätter igång.  
Du kan avsluta masktillpassningen när som helst genom att trycka på .

1. Från HEM-skärmen: 
vrid på tills 
RAMP bilden 
visas i blått.

2. Tryck på . Ditt 
val lyser orange.

3. Vrid på 
tills önskad 
ramptid visas.

4. Tryck på för att 
bekräfta valet.
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S9 Essentials
S9 Essentials är utformat för att underlätta interaktion mellan utrustning och menynavigering. Om 
aktiverat av klinikern, avaktiverar S9 Essentials informations- och inställningsfunktionerna så att du helt 
enkelt kan starta och stoppa behandling och justera ramp, fuktighet och Climate Control.

Maskval
För att välja masktyp:

1. Tryck på . Bilden 
INSTÄLLNINGAR visas.

2. Vrid på tills Mask 
visas i blått.

3. Tryck på . Ditt val 
lyser orange.

4. Vrid på tills önskad 
maskinställning visas.

5. Tryck på för att 
bekräfta valet.

6. Tryck på  för att återvända 
till HEM-skärmen.

Obs! Det går inte att välja masktyp om S9 Essentials har aktiverats av din läkare.

Justera ramptid
Ramptiden är avsedd att göra behandlingsstarten mer behaglig och är den period under vilken trycket 
stiger från ett lågt starttryck till behandlingstrycket. För att justera ramptiden:

Använda masktillpassning
Du kan använda masktillpassning för att få din mask att sitta ordentligt. Den här funktionen tillför CPAP-
tryck under en treminutersperiod före behandlingsstarten, under vilken du kan kontrollera och justera din 
masktillpassning så att läckage minimeras.
1. Passa in masken enligt bruksanvisningen för masken.
2. Från HEM-skärmen trycker du och håller nere i tre sekunder.  

En av följande MASKPASS bilderna visas:

3. Justera vid behov din mask, maskdynan och huvudbandet tills masktillpassning visar Bra. 
Efter tre minuter kommer trycket att återgå till inställt tryck och behandlingen sätter igång.  
Du kan avsluta masktillpassningen när som helst genom att trycka på .

1. Från HEM-skärmen: 
vrid på tills 
RAMP bilden 
visas i blått.

2. Tryck på . Ditt 
val lyser orange.

3. Vrid på 
tills önskad 
ramptid visas.

4. Tryck på för att 
bekräfta valet.
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Starta så här:
1. Se till att strömmen är påkopplad.
2. Justera ramptid eller fuktighetsnivå vid behov.
3. Passa in masken enligt bruksanvisningen för masken.
4. För att starta behandling andas du bara i masken och/eller trycker på .
5. Lägg dig ner och placera luftslangen så att den kan röra sig fritt  

om du vänder dig under sömnen.
6. Du kan avbryta behandlingen när som helst genom att ta av dig masken 

och trycka på .

Anmärkningar: 
 • Om din kliniker har aktiverat SmartStart, startar utrustningen automatiskt när du andas 

i masken och stoppar automatiskt när du tar bort masken.
 • Om strömmen bryts under behandlingen startar apparaten automatiskt behandlingen 

igen när strömmen har kommit tillbaka.
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Se behandlingsbilderna
Beroende på hur systemet har konfigurerats, kommer du att se en av de följande exempelskärmarna 
(visas i ST-funktionen) så snart behandlingen startat:

 9 H5i befuktare  9 H5i befuktare
 9 ClimateLine eller 

ClimateLineMAX

 9 Climate Control – Auto

 9 H5i befuktare
 9 ClimateLine eller 

ClimateLineMAX

 9 Climate Control – manuell

 9 Behandlingsdata—utan 
tillvals- tillbehören

 9 Oximetridata—över 
oximetriadaptern

Tryckfält: I bilevel-funktioner indikerar de fasta vertikala linjerna på tryckfältet de exspiratoriska och 
inandningstrycken. Eftersom behandlingen är rampad (visas med en orange rampsymbol) eller variabel, 
kommer tryckvärdena upp i orange färg. När ett inställt tryck är uppnått, visas dessa värden i vitt. 
I CPAP-funktionen visas enbart ett inställt tryck. 
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Tryck på  på din HEM-skärm för att växla mellan behandlingsskärmarna.

 9 Behandling med 
enhetstriggade (Tidsin.) 
och enhetscyklade (Tidsin., 
Ti Max eller Ti Min) 
andningsindikatorer

 9 Behandling med spontant 
triggade och cyklade 
utandningar

 9 Behandling med 
alarmfunktioner

Granska Info-menyn
Info-menyn har en serie skärmar som visar din sömnkvalitet, sömnrapport och serviceinformation. 

För att granska Info-menyn, tryck på  från din HEM-skärm.

På skärmen Sömnkvalitet 
kan du alltid granska 
antal användningstimmar 
under den sista sessionen 
och, om aktiverat av din 
läkare, visas data om 
Masktillpassning och AHI.

För Sömnrapporten kan endast 
perioden ändras – andra värden 
är skrivskyddade.

I Serviceinformationen 
visas utrustningens totala 
antal körtimmar (inkluderar 
uppvärmnings-/nedkylningstider 
för befuktaren) och identifiering 
av programvaran.

Tryck på för att återvända till HEM-skärmen .

8



Visning av alarmen
VPAP ST-A är utrustad med en alarmmodul som kontinuerligt bevakar både behandlingens och 
utrustningens tillstånd.Alarmen aktiveras endast när behandling är på.Ett alarmtillstånd indikeras 
med ett hörbart ljud, en blinkande gul alarmlysdiod och ett meddelande på skärmen.När utrustningen 
slås på kommer den gula alarmlysdioden att blinka och alarmet kommer att ljuda för att bekräfta att 
alarmet fungerar.

 9 Alarm aktiverat  9 Alarm borttaget  9 Flera alarm

När ett alarm aktiveras 
visas ett motsvarande 
alarmmeddelande.Om flera 
alarm är aktiverade visas det 
senaste alarmmeddelandet, 
och när detta är borttaget kan 
varje meddelande läsas.

För att ta bort ett 
alarmmeddelande trycker 
du på . Detta gör 
att du kan gå tillbaka till 
den skärm som visades 
förut. Om alarmtillståndet 
kvarstår kommer alarmet 
att komma igen.
Anmärkning: Alarm för 
strömavbrott och alarmfel, 
tas bort genom att  
trycka på .  

För att se listan på alarm-
meddelanden går du till 
behandlingsskärmen 
och trycker på  tills 
behandlingsskärm 3 visas. 

Stänga av alarmet

För att tysta alarmet i två minuter, tryck på  en gång. Om tillståndet kvarstår kommer alarmet att ljuda 
igen efter två minuter. För att sätta på alarmet igen, tryck på  en gång till. Alarmlysdioden kommer att 
förbli tänd så länge tillståndet kvarstår.
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Rengöring och underhåll
Du bör regelbundet utföra rengöring och underhåll enligt beskrivningen i det här avsnittet.
Se bruksanvisningarna för mask och befuktare för utförliga instruktioner om hur de ska skötas.

Varje dag

Ta bort luftslangen genom att dra på fingergreppen på manschetten. Häng slangen på en ren och torr 
plats till nästa användning.
Anmärkningar: 
 • Häng inte luftslangen i direkt solljus eftersom den med tiden kan hårdna och slutligen spricka.
 • Tvätta inte luftslangen i tvättmaskinen eller diskmaskinen.

Varje vecka 

1. Ta bort luftslangen från utrustningen och masken.
2. Tvätta luftslangen i varmt vatten och ett milt rengöringsmedel.
3. Skölj noga, häng upp och låt torka.
4. Koppla tillbaka luftslangen till luftuttaget och masken före nästa användning.

Varje månad

1. Rengör utsidan på utrustningen med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel.
2. Se till att luftfiltret inte är punkterat eller tilltäppt av smuts eller damm. Byt ut luftfiltret vid behov.

Byta ut luftfilter 

Byt ut luftfiltret var sjätte månad (eller oftare vid behov).
1. Ta bort luftfilterlocket på baksidan av utrustningen.
2. Ta bort och kasta det gamla luftfiltret.
3. Sätt in ett nytt ResMed luftfilter och se till att det ligger 

platt inne i luftfilterlocket.
4. Sätt tillbaka luftfilterlocket.
Anmärkningar:
 • Se till att luftfiltret och 

luftfilterlocket alltid sitter 
på plats.

 • Tvätta inte luftfiltret. 
Det kan varken tvättas 
eller återanvändas.

Luftfilter

Luftfilterlock
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SD-kort
Ett SD-kort har medlevererats 
för att samla in behandlingsdata 
från din utrustning och för att  
tillhandahålla inställnings-
uppdateringar från din kliniker. 
När du instruerats att göra så, 
kopplar du bort utrustningen 
från strömuttaget, tar  
bort SD-kortet, för in det 
i skyddsfodralet och skickar  
det till din kliniker.

Så här tar du bort kortet

1. Skjut in SD-kortet för  
att utlösa det.

2. Ta bort kortet.
3. Sätt in kortet 

i skyddsfodralet.
4. Sänd tillbaka  

skyddsfodralet till  
klinikern enligt  
anvisningarna.

Mer information om hur du tar 
bort och för in ditt kort finns 
i skyddsfodralet för S9 SD-kortet, 
som medföljer utrustningen. 
Behåll S9 SD-kortets skyddsfodral 
för framtida användning.

Anmärkningar:
 • För felsökningsinformation 

hänvisas till informationsguiden.
 • För mer produktinformation 

hänvisas till www.resmed.com.

1 2 3 4
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