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Esittely 
Astral-laite antaa mekaanista ventilaatiota sekä ventilaatiosta riippuvaisille että siitä riippumattomille 
potilaille.- Laite antaa paine- ja tilavuusventilaatiota joko venttiilin tai ilmavuotoletkuston kautta. Laite 
sopii yhteen monien erilaisten lisävarusteiden kanssa, jotka auttavat erityiskäyttöjä. 

Tässä oppaassa olevat tiedot pätevät sekä Astral 100- että Astral 150 -laitteeseen. Jos tiedot pätevät 
vain toiseen näistä laitteista, tämä laite mainitaan erikseen. 

Huomautus: Joitakin ominaisuuksia ei ehkä ole käytettävissä omassa laitteessasi. 

Tämä käyttöopas on tarkoitettu potilaan tai hoitohenkilön käyttöön. Käyttöopas ei sisällä kaikkia 
Kliinisen oppaan sisältämiä tietoja. 

 VAROITUS 

• Lue koko käyttöohje ennen Astral-laitteen käyttöä. 

• Käytä Astral-laitetta vain lääkärin tai terveydenhoitopalvelujen toimittajan neuvomalla 
tavalla. 

• Käytä Astral-laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. Tämän käyttöohjeen 
neuvojen sijasta on aina noudatettava ensisijaisesti hoitavan lääkärin antamia ohjeita. 

• Asenna ja määritä Astral-laite tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.  
 

 

Käyttöindikaatiot 
Astral 100/150 -laite antaa jatkuvaa tai jaksottaista ventilaatiotukea potilaille, jotka painavat yli 5 kg ja 
tarvitsevat mekaanista ventilaatiota. Astral-laite on tarkoitettu käytettäväksi sekä invasiiviseen että 
noninvasiiviseen ventilaatioon kotona, laitoksessa/sairaalassa ja kannettavissa sovellutuksissa. 

 HUOMIO 

Astral-laite ei ole tarkoitettu hätäkuljetusventilaattoriksi. 
 
 

Vasta-aiheet 
Astral-laite on vasta-aiheinen potilaille, joilla on seuraavia olemassaolevia tiloja tai sairauksia: 

• pneumothorax tai pneumomediastinum 

• patologisesti alhainen verenpaine erityisesti silloin, kun siihen liittyy intravaskulaarisen tilavuuden 
väheneminen 

• aivoselkäydinnesteen vuoto, hiljattain suoritettu kallokirurginen toimenpide tai vamma 

• vakava suurirakkulainen keuhkosairaus 

• dehydraatio. 
 

 VAROITUS 

Auto EPAP on vasta-aiheinen, kun käytetään invasiivista liitäntää. 
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Haittavaikutukset 
Kerro lääkärillesi, jos esiintyy epätavallista rintakipua, kovaa päänsärkyä tai lisääntynyttä 
hengästymistä. Laitteella annettavan hoidon aikana voi esiintyä seuraavia sivuvaikutuksia: 

• nenän, suun tai nielun kuivumista 

• nenäverenvuotoa 

• turvotusta 

• epämiellyttävää tunnetta korvissa tai poskionteloissa 

• silmien ärsytystä 

• ihottumaa. 
 

Yleiset varoitukset ja huomioitavat seikat 
Seuraavat ovat yleisiä varoituksia ja huomioitavia seikkoja. Muut erityisvaroitukset, huomioitavat seikat 
ja huomautukset käyvät ilmi käyttöohjeen kyseisestä kohdasta. 

Varoitus ilmoittaa mahdollisesta tapaturmasta. 

 VAROITUS 
• Jos huomaat joitakin selittämättömiä muutoksia tämän laitteen toimintakyvyssä, jos 

laitteesta kuuluu epätavallisia tai kovia ääniä tai jos laite tai virtalähde putoaa tai niitä 
käsitellään väärin, keskeytä käyttö ja ota yhteys terveydenhoitopalvelujen toimittajaan. 

• Pidä ventilaattorista riippuvaisten potilaiden tapauksessa aina vaihtoehtoinen 
ventilaatiolaitteisto saatavilla (kuten varaventilaattori, manuaalinen elvytyslaite tai vastaava 
laite). Jos näin ei toimita, seurauksena voi olla potilasvamma tai kuolema. 

• Astral-laite on rajoitetun käytön lääkinnällinen laite, joka on tarkoitettu pätevän, koulutetun 
henkilökunnan käyttöön lääkärin ohjauksessa. Tehohoidon/intensiivihoidon osastoilla 
edellytetään kliinistä valvontaa. 

• Pätevän henkilökunnan tai riittävästi koulutettujen hoitohenkilöiden on jatkuvasti valvottava 
ventilaattorista riippuvaisia potilaita. Tämän henkilökunnan ja näiden hoitohenkilöiden 
täytyy kyetä välttämättömään korjaavaan toimenpiteeseen silloin, jos ventilaattori antaa 
hälytyksen tai jos laitteessa on toimintahäiriö. 

• Sisäistä akkua ei ole tarkoitettu toimimaan pääasiallisena virtalähteenä. Sitä saa käyttää 
vain, kun muut lähteet eivät ole saatavilla tai tarvittaessa hetken ajan; esimerkiksi, kun 
virtalähdettä vaihdetaan. 

• Astral-laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan luettuina) käytettäväksi, 
joilla on vähentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt, ilman potilaan turvallisuudesta 
vastaavan henkilön asianmukaista valvontaa. 

• Astral-laitetta ei ole tarkoitettu potilaiden käytettäväksi, ellei potilaan turvallisuudesta 
vastaava henkilö ole antanut heille laitteen käyttöä koskevaa asianmukaista ohjausta. 

• Astral-laitetta ei saa käyttää magneettikuvauslaitteen tai diatermialaitteen läheisyydessä. 

• Ventilaation ja hälytysten tehokkuus on varmistettava, myös jonkin ventilaatio- tai 
hälytysasetuksen muutoksen jälkeen, jonkin letkustokokoonpanon muutoksen jälkeen tai 
samanaikaisen hoidon muutoksen jälkeen (esim. nebulisaatio, happivirtaus). 

• Astral-laite ja vaihtovirtalähde voivat kuumentua käytön aikana. Astral-laitetta tai 
vaihtovirtalähdettä ei saa jättää suoraan kosketukseen potilaan kanssa pidemmiksi 
aikajaksoiksi, jotta mahdollinen ihovaurio vältetään. 
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• Laitteella voi antaa hoitoja, joita yleisesti annetaan sekä ventilaattorista riippuvaisille että 
ventilaattorista riippumattomille potilaille. Ventilaatiotila, letkustotyyppi ja hälytysstrategiat 
on valittava kunkin potilaan kliinisten tarpeiden kliinisen arvioinnin jälkeen. 

• Laitetta ei saa käyttää yli 3 000 m:n merenpintakorkeudessa eikä lämpötila-alueen 0–40 °C 
ulkopuolella. Laitteen käyttäminen näiden olosuhteiden ulkopuolella voi vaikuttaa laitteen 
suorituskykyyn, mikä voi johtaa potilaan vammaan tai kuolemaan. 

 
 

 

Huomio selittää erityistoimia laitteen turvallista ja tehokasta käyttöä varten. 

 HUOMIO 

• Vain ResMedin valtuutettu huoltoedustaja saa tehdä laitteeseen korjauksia ja huoltoja. 

• Laitteen hengitykseen tuottaman ilmavirtauksen lämpötila voi olla jopa 6 ºC lämpimämpää 
kuin lämpötila huoneessa. On noudatettava varovaisuutta, jos huoneen lämpötila on yli  
35 ºC. 

• Laitetta kohtaan ei saa käyttää liiallista voimaa, eikä sitä saa pudottaa tai ravistella. 

• Pölyiset ympäristöt voivat vaikuttaa laitteen suorituskykyyn. 

• Astral-laite voi vastaanottaa häiriötä elektronisen tuotesuojauslaitteiston lähettyvillä. 
Astral-laitetta on pidettävä vähintään 20 cm:n etäisyydellä elektronisesta 
tuotesuojauslaitteistosta. 

 

 
 

Huomautuksessa annetaan tuotteen erityisominaisuuksia koskevia ohjeita. 

Huomautuksia: 
 

• Ota yhteys terveydenhoitopalvelujen toimittajaan tai valtuutettuun ResMed-edustajaan, jos haluat apua 
Astral-laitteen käytössä tai siihen liittyvissä ongelmissa. 
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Astral-laite 
Seuraavat kuvat kuvaavat Astral-laitteen osia. 

 

 

 Kuvaus 

1 Sovitinportti 
Tähän voidaan asentaa yksihaaraisen letkuston sovitin, yksihaaraisen ilmavuotoletkuston sovitin tai kaksihaaraisen 
letkuston sovitin (vain Astral 150). 

2 Kahva 

3 Sisäänhengitysportti (potilaaseen) 
Ulostulo paineilmalle, joka annetaan potilaalle potilasletkuston kautta. Sisältää 150 -laitteessa FiO2 Astral-anturin. 
FiO2-anturi on Astral 100 -laitteen lisävaruste. 

4 Ethernet-liitin (vain huoltokäyttöön) 
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 Kuvaus 

5 USB-liitin (ResScaniin lataamista varten ja hyväksyttyjen lisävarusteiden liittämiseen) 

6 Mini-USB-liitin (RCM- tai RCMH-moduulin liittämiseen) 

7 Tasavirtaliitäntä 

8 Laitteen käynnistyksen/sammutuksen painike 

9 SpO2-anturin liitin 

10 Etähälytyksen viisinastainen liitin 

11 Matalavirtauksinen happiliitin (enintään 30 l/min) 

12 Ilmantuloaukko (täydennetään hypoallergeenisella suodattimella) 
 

 
Astral-laitteen käyttöliittymä 
Astral-laitteen käyttöliittymässä on useita erilaisia ominaisuuksia, jotka kuvataan seuraavassa kuvassa. 

 

 Kuvaus 

1 Kosketusnäyttö 

2 Virtalähteen osoittimet 

 Vaihtovirta (verkkovirtalähde) 

 Tasavirta (ulkoinen akku tai auton lisävarustesovitin tai RPSII) 

 Sisäinen akku 
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 Kuvaus 

3 Hoito päällä / pois päältä -osoitin 

 
Laite valmis 

Jatkuva vihreä näyttö, kun laite on käynnistetty, mutta ei ventiloi. 

 
Laite ventiloi 

Vilkkuva sininen, kun laite ventiloi ja Ventilaation LED-merkkivalo -asetus on kohdassa 
Päällä. Muuten pois päältä. 

 

4 Hälytyksen vaimennus-/nollauspainike 

Valo syttyy, kun hälytys laukeaa, ja vilkkuu, kun ääni vaimennetaan. 

5 Hälytyspalkki 

  Vilkkuva punainen Ylimmän tason hälytys 

   Vilkkuva keltainen Keskitason hälytys 

   Jatkuva keltainen Alimman tason hälytys 
 

 
 
 
 
 

Kosketusnäyttö 
Astral-laitetta käytetään pääasiallisesti kosketusnäytöllä. Kosketusnäyttö muuttuu suoritetun 
toiminnon mukaan. 
 

 
 

 Kuvaus 

1 Kliininen tila -avauspainike 

 
 Lukittu  Lukitsematon 

 

2 Manuaalisen hengenvedon painike 

 vain jos otettu käyttöön 
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 Kuvaus 

3 Tietopalkki 

4 Sisäisen akun osoitin 

 

     

5 Kosketusnäytön lukituspainike 

6 Valikkopalkki 

7 Alaosan palkki 

8 Ventilaation käynnistys-/pysäytyspainike 

9 Päänäyttö 

10 Alavalikot 

11 Painepalkki 
 
 

Huomautus: Älä siirry kliiniseen tilaan  ellei lääkäri näin määrää. 
 

Tietopalkki 
Kosketusnäytön yläosassa on tietopalkki. Tietopalkissa esitetään laitteen käyttötila, mm. potilastyyppi, 
letkuston tämänhetkinen kokoonpano, ohjelmat, tietoviestit, ventilaatiotila, hälytykset ja virtatila. 

 

 Kuvaus 

 

Potilastyyppi – aikuinen 

 
Potilastyyppi – lapsi  

 

Letkuston tyyppi – yksihaarainen, tarkoituksellinen ilmavuoto 

 

Letkuston tyyppi – yksihaarainen, varustettu uloshengitysventtiilillä 

 

Letkuston tyyppi – kaksihaarainen 

 

Letkuston tyyppi – suukappale  

P1:PÄIVÄ 

(A)CV 

Ohjelman numero ja ohjelman nimi 

Ventilaation toimintamuoto 

 
Useita hälytyksiä on aktiivisena samanaikaisesti. Korkeimman tason aktiivinen hälytys esitetään ensin.  
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 Kuvaus 

Viesti-ikkuna Esittää hälytykset tai tiedot. Yllä olevassa kuvassa laite esitetään Valmius-tilassa. (Tämä esitetään, kun 
laitteeseen on kytketty virta päälle, mutta laite ei ventiloi.) Päivämäärä ja aika esitetään, kun laite ventiloi eikä 
aktiivisia hälytyksiä ole. 

Tietoviestit esitetään sinisin tekstein. Jos laitteen hälytysäänen asetus on 'Päällä', uusista tietoviesteistä 
varoitetaan yhdellä piippauksella. 

 
 

Valikkopalkki 
Valikkopalkista voidaan siirtyä Astral-laitteen neljään päävalikkoon. 

 
Valvonta-valikko 

Katso reaaliaikaisia potilastietoja joko aaltomuodossa tai valvontamuodossa. Näihin kuuluvat paine, virtaus, 
ilmavuoto, kertahengitystilavuus, synkronointi ja oksimetria. 

 

Asetus-valikko 

Määritä ventilaatiohoito tai laiteasetukset ja tarkastele niitä sekä tuo/vie tietoja. 

 

Hälytykset-valikko 

Määritä hälytykset, kuten hälytyksen voimakkuus, ja tarkastele niitä. 

 
Tiedot-yhteenvetovalikko 

Tarkastele hoidon tilastotietoja, käyttötunteja, tapahtumia, muistutuksia ja laitetietoja. 
 

 
 

Alaosan palkki 
Alaosan palkki muuttuu laitteen toiminnon mukaan. 

Siinä voivat näkyä painikkeet ventilaation pysäyttämistä tai aloittamista tai toimintojen käyttämistä tai 
peruuttamista varten. 

 

 
 

 
Päänäyttö 
Päänäytössä näkyvät valvontatiedot sekä ventilaation ja laitteen säätimet. Kuhunkin toimintoon 
päästään erilaisten valikkojen ja välilehtien kautta. 
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Painepalkki 
Painepalkissa näkyvät reaaliaikaiset hoitotiedot, kun Astral-laite ventiloi. 

Potilaspaine näkyy palkkikaaviona. Sisäänhengityksen huippupaine esitetään numeerisena arvona ja 

vesirajamerkkinä. Spontaanit laukaisut ja jaksotukset osoitetaan merkeillä  ja . 

Alla olevassa esimerkissä esitetään painepalkki, kun potilas hengittää spontaanisti. 

                

               

                 Kuvaus 

1 Sisäänhengityksen huippupaineen (PIP) arvo 

2 
 Spontaanisti jaksotetun hengenvedon merkki – osoittaa potilaan jaksottamaa 

hengenvetoa 

3 Sisäänhengityksen huippupaineen merkki 

4 Tämänhetkinen paine  

5 Positiivisen uloshengityspaineen (PEEP) asetus 

6 
 Spontaanisti laukaistun hengenvedon merkki – osoittaa potilaan laukaisemaa 

hengenvetoa 
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Astral-laitteen käyttö 

 VAROITUS 

Varmista, että laitteen ympärillä oleva alue on kuiva ja puhdas eikä siinä ole vuodevaatteita, 
vaatteita tai muita esineitä, jotka voisivat tukkia ilmanottoaukon. Jäähdytysaukkojen tukkiminen 
voisi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen. Ilmanottoaukon tukkiminen voisi aiheuttaa 
potilasvamman. 
 

 

 HUOMIO 
• Kiinnitä laite aina telineeseensä tai aseta se tasaiselle, vakaalle pinnalle, jotta ventilaattorin 

mahdollinen vaurioituminen estetään. Varmista liikkuvissa tilanteissa, että Astral-laite 
on kantolaukussaan. 

• Varmista, että laite on suojattu vedeltä, jos laitetta käytetään ulkona. 
 

 
 

Astral-laitteen käyttäminen ensimmäistä kertaa 
Kun Astral-laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, ResMed suosittelee tekemään ensin toiminnallisen 
testin. Toiminnallinen testi varmistaa, että laite on asianmukaisessa käyttökunnossa ennen hoidon 
aloittamista. Tietoja, jotka auttavat mahdollisten ongelmien selvittämisessä, on kohdassa Vianmääritys 
(ks. sivu 67). 

 HUOMIO 

Jos jokin seuraavista tarkastuksista epäonnistuu, ota yhteys terveydenhoitopalvelujen 
toimittajaan tai ResMediin avun saamiseksi. 

 
Toiminnallisen testin tekeminen: 

1. Sammuta laite painamalla sen takaosassa olevaa virtakytkintä. 
2. Tarkasta laitteen ja lisävarusteiden kunto.  

Tarkasta laite ja kaikki lisävarusteet. Vaurioituneita osia ei saa käyttää. 

3. Tarkasta potilasletkuston asetus. 
Tarkasta potilasletkuston (laite ja toimitetut lisävarusteet) eheys ja että kaikki liitännät on liitetty tiukasti. 

4. Kytke laite päälle ja testaa hälytykset. 

 VAROITUS 

Jos mitään hälytysääntä ei kuulu, ventilaattoria ei saa käyttää. 

 
Käynnistä laite painamalla sen takaosassa olevaa virtakytkintä. Tarkista, että hälytyksen kaksi 
testausmerkkiääntä kuuluvat ja että hälytyksen ja hälytyksen vaimennus-/nollauspainikkeen 
LED-merkkivalot vilkkuvat. Laite on valmis käytettäväksi, kun potilaan aloitus -näyttö tulee 
näkyviin.  

5. Irrota laite verkkovirrasta ja ulkoisesta akusta (jos käytössä), niin että laite toimii sisäisen akun 
virralla. Tarkista, että akun käyttöä ilmaiseva hälytys on näkyvissä ja että akun LED-merkkivalo 
palaa. 
Huomautus: Jos sisäisen akun varaus on liian alhainen, laite antaa hälytyksen. Katso kohtaa Vianmääritys (ks. 
sivu 67). 

6. Liitä ulkoinen akku uudelleen (jos käytössä) ja tarkasta, että tasavirtalähteen LED-merkkivalo palaa. 
Ulkoisen tasavirran käyttöä ilmaiseva hälytys tulee näkyviin ja hälytyksen LED-merkkivalo syttyy.  
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7. Kytke laite takaisin verkkovirtaan. 
8. Tarkasta pulssioksimetrin anturi (jos käytössä). 

Kiinnitä lisävarusteet käyttöönottokuvausten mukaisesti. Siirry Valvonta-valikosta 
Valvonta-näyttöön. Tarkasta, että SpO2:n ja sykkeen arvot ovat näkyvissä. 

9. Tarkasta happiliitäntä (jos käytössä). Tarkasta letkujen vauriot tai ilmavuodot. Tarkasta 
happisäiliöiden jäljellä oleva happimäärä. 

10. Tee Testaa letkusto -toiminto. 
 

Virran kytkeminen laitteeseen 
Kytke virta Astral-laitteeseen yksinkertaisesti painamalla laitteen takaosassa olevaa vihreää virran 
käynnistys-/sammutuskytkintä. Laite tekee järjestelmätarkistuksen, kuten päänäytössä esitetään. 

Järjestelmätarkistuksen päättyessä näkyviin tulee potilaan aloitus -näyttö ja aktiivinen ohjelma. 
 

Huomautus: Aktiivisessa ohjelmassa määritettyjä asetuksia käytetään, kun ventilaatio aloitetaan. 
 

 
 

Hyödyllinen vinkki! 

Jos potilaan aloitusnäytössä näkyy useampi kuin yksi ohjelma, aktiivinen ohjelma on korostettu 
oranssilla värillä. Lisätietoja on kohdassa Ohjelmat (ks. sivu 19). 

Katso Astral-laitteen virran kytkemistä koskevia tietoja kohdasta Virta. 
 
 

Virran katkaiseminen laitteesta 
Astral-laitteesta voidaan katkaista virta vain, kun ventilaatio on pysähtynyt. 

Verkkovirran katkaiseminen ei katkaise laitteesta virtaa. Laite saa edelleen virtaa sisäisestä akusta. 

Laite on sammutettava manuaalisesti ja tämä on tehtävä ennen kuin laite irrotetaan verkkovirrasta 
pitkäksi aikaa. Jos näin ei tehdä, akku voi tyhjentyä ja hälytykset voivat aktivoitua. 

Laitteesta katkaistaan virta painamalla laitteen takaosassa olevaa vihreää 
käynnistys-/sammutuskytkintä ja noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita. Varmista, että laite on 
sammutettu koskettamalla näyttöä. 

Huomautus: kun laite pidetään ulkoiseen verkkovirtaan kytkettynä, sisäinen akku jatkaa latautumista. 
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Tehostetun pääsyn ominaisuus 
Astral-laitteessa on tehostetun pääsyn ominaisuus (”Suuret painikkeet” -tila), joka mahdollistaa 
helpomman käytettävyyden ja helpon pääsyn toimintoihin. ”Suuret painikkeet” -tilaa voidaan käyttää 
ventilaation aloittamiseen ja lopettamiseen sekä hälytysten mykistämiseen. 

 VAROITUS 

Hälytyksen tahattoman mykistyksen tai palautuksen estämiseksi potilaan ei saa antaa päästä 
kosketukseen laitenäytön kanssa. 
 

 

 
 

”Suuret painikkeet” -tilan ottaminen käyttöön: 

1. Paina päävalikosta kohtaa Asetus . Näyttöön avautuu Asetus-valikko. 
2. Valitse Laiteasetukset-valikosta välilehti Potilasyhteys. 
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3. Siirrä Suuret painikkeet -liukusäädin asetukseen Päällä. 

 
Nyt tehostetun pääsyn ominaisuus on otettu käyttöön. 

 
Kun tämä ominaisuus on käytössä, voit vaihtaa ”Suuret painikkeet” -tilan ja tavallisen välillä. Voit vain 
valita Koti-painikkeen alaosan palkin vasemmasta alakulmasta. 

Näyttö palaa painikkeiden vakiokokoon ja Koti-kuvake vaihtuu Suuret painikkeet -kuvakkeeseen  

Voit palata ”Suuret painikkeet” -tilaan helposti valitsemalla Suuret painikkeet -kuvakkeen alaosan 
palkista. 

 
Huomautus: Kun tehostetun pääsyn ominaisuus on otettu käyttöön, näyttösi palaa ”Suuret painikkeet” -tilaan, 
kun näyttö lukittuu (kahden minuutin käyttämättömyyden jälkeen). 
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Ventilaation aloittaminen ja pysäyttäminen 
Lääkärisi on asettanut yhden tai useamman ventilaatio-ohjelman hoitoasi varten. Jos useampia kuin 
yksi ohjelma on asetettu, noudata lääkärisi ohjeita siitä, milloin ja miten kutakin ohjelmaa on 
käytettävä. 
 

Huomautus: Jos laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, ResMed suosittelee toiminnallista testausta ennen 
ventilaation aloittamista. Katso kohtaa Astral-laitteen käyttäminen ensimmäistä kertaa (ks. sivu 10). 
 

Ventilaation käynnistäminen: 

1. Paina laitteen takaosassa olevaa käynnistys-/sammutuspainiketta (jos virta ei jo ole kytkettynä). 

2. Paina . Ventilaatio alkaa.  
3. Lisää tarvittaessa happi. 
 

Ventilaation lopettaminen: 

Ventilaatio voidaan lopettaa milloin vain ja miltä tahansa näytöltä. 

1. Jos happi on kytkettynä, sulje happi. 

2. Paina  ja pidä alhaalla. 

3. Vapauta , kun saat siihen kehotteen. 

4. Paina Vahvista. Ventilaatio päättyy. 
 

Kosketusnäytön avaaminen lukituksesta ja lukitseminen 
Kosketusnäyttö voidaan avata lukituksesta milloin tahansa. 

Kosketusnäyttö lukitaan manuaalisesti painamalla tietopalkista . Kun kosketusnäyttö on lukittu, 
painike on korostettu oranssilla värillä. 

Kosketusnäytön avaaminen lukituksesta 

Kosketa näyttöä mihin tahansa ja noudata näytössä näkyviä kehotteita. 
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Valikoiden selaaminen 
Astral-laitteessa on neljä valikkoa, joihin päästään valikkopalkista. Kukin valikko on jaettu useisiin 
alavalikoihin. 
 

Valvonta-valikko  
Valvonta-valikon avulla voit tarkastella reaaliaikaisia ventilaatiotietoja. Valikko koostuu kolmesta 
alavalikosta: 

• Aaltomuodot 

• Valvonta 

• Trendit 
 

Aaltomuodot  

Aaltomuodot-näyttö esittää kaaviona potilaan hengitystiepaineen ja virtauksen viimeisten 15 sekunnin 
aikana. Kaavio päivittyy reaaliaikaisesti, ja tarvittaessa pystyakseli skaalautuu automaattisesti niin, että 
amplitudimuutokset mahtuvat. 

 
 

 Kuvaus 

1  Spontaanisti laukaistun hengityksen merkki – osoittaa potilaan laukaisemaa hengitystä. 

2 Katkos käyrässä – osoittaa nykyisen sijainnin ja siirtyy vasemmalta oikealle. 
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Valvonta-näyttö 

Valvonta-näyttö esittää kaikki mitatut parametrit numeerisessa muodossa. 

 
 

Hyödyllinen vinkki! 

Hoitolaitteesi toimittaja voi pyytää sinua siirtymään tähän näyttöön ja ilmoittamaan arvot silloin tällöin. 
 
 

 
Trendit-näyttö 

Trendit-näytössä näkyvät 5. ja 95. prosenttipisteen arvot sekä viimeisten 30 päivän mediaani kullekin 
seuraavalle parametrille: 

• Vuoto 

• Minuuttiventilaatio 

• Sisäänhengityksen huippupaine 

• Kertahengitystilavuus 

• Hengitystaajuus 

• Sisäänhengitysaika 

• SpO2 

• Syketaajuus 

• FiO2 

• Alveolaarinen ventilaatio. 
 

 
 

Tiedot esitetään palkkikuvaajina, kaksi kuvaajaa näyttöä kohti. 

Voit selata kuvaajien läpi selauksen ylä- ja alanuolia käyttäen. 
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Asetus-valikko  
Asetus-valikossa esitetään neljä erilaista alavalikkoa: 

• Letkusto – letkuston tarkastelemiseen 

• Asetukset – ventilaation toimintamuodon tarkastelemiseen ja Manuaalinen hengenveto- ja 
Huokaus-näyttöön siirtymiseen 

• USB – potilastietojen tallentamiseen ja asetusten tuomiseen tai viemiseen 

• Laiteasetukset – laitekokoonpanon muuttamiseen. 

 

Hyödyllinen vinkki! 

Potilaan tilassa hoito- ja hälytysasetuksia voidaan katsoa "vain luku" -tilassa (ts. kliininen tila  

lukittuna .) 
 
 

Hälytykset-valikko  
Hälytykset-valikossa esitetään kunkin hälytyksen laukaisuun tarvittavat yksittäiset kynnysarvot. 
Reaaliaikaiset arvot esitetään kynnysarvojen ylä- ja alarajan välille. 
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Tiedot-valikko  
Tiedot-valikko käsittää kolme alavalikkoa: 

• Tapahtumat – kaikki esiintyneet, lokitietojen sisältämät tapahtuma-aktiivisuudet esitetään. Myös 
tiettyjen hälytysten, asetusten tai järjestelmätapahtumien erittelyä voidaan tarkastella. 

• Laite – tiedot itse laitteesta esitetään, esim. Malli- ja Sarjanumero, Ohjelmistoversio ja Seuraava 
huoltoaika. 

• Akku – tiedot sisäisen ja ulkoisten akkujen varaustilasta, kun niitä on liitetty, myös akun yhdistetty 
kokonaisvaraus. 

 
 

Laiteasetukset 
Määritettävät asetukset kuvataan seuraavassa taulukossa. 

Laiteasetus Kuvaus 

Hälytysääni Asettaa hälytysjärjestelmän äänet päälle tai pois päältä. 

Oletus: Päällä 

Hälytyksen voimakkuus Asettaa hälytysjärjestelmän äänen voimakkuustason. 

Asetukset 1, 2, 3, 4 tai 5. 

Oletus: 3 

Automaattinen virran 
katkaisu 

Laitteesta katkeaa sähkövirta automaattisesti 15 minuutin käyttämättömyyden jälkeen. 

Tilat: Laite on ventilaation valmiustilassa (ei anna ventilaatiota) ja saa virtaa sisäisestä tai 
ulkoisesta akusta eikä aktiivisia hälytyksiä ole. 

Oletus: Päällä 

Näytön kirkkaus Asettaa näytön kirkkauden Automaattinen-tasoon tai viiteen eri kirkkaustason valintaan. 

Oletus: Autom. 

Taustavalon aikakatkaisu Tämän avulla näytön taustavalo voidaan sammuttaa (tausta menee pimeäksi), jos näyttöön ei ole 
koskettu vähintään kahteen minuuttiin eikä aktiivisia hälytyksiä ole. 

Jos asetus asetetaan valintaan 'Pois', näytön taustavalo on koko ajan päällä. 

Oletus: Päällä 

Käännä näyttö Kääntää näytön tämänhetkisen suunnan. 

Laitteen 
ventilaatio-LED-merkkivalo 

Asettaa ventilaatioaktiivisuutta osoittavan LED-valon tilan joko kohtaan Päällä tai Pois päältä 
ventilaation aikana. 

Oletus: Päällä 
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Laiteasetus Kuvaus 

Päivämäärä Mahdollistaa tämänhetkisen päivämäärän, kuukauden ja vuoden asettamisen. 

Aika Mahdollistaa tämänhetkisen ajan tunti- ja minuuttiosoitusten asettamisen. 

Kieli Asettaa laitteen tämänhetkisen kielen, joka valitaan käytettävissä olevien kielten luettelosta. 
 
 
 
 
 

 
Laiteasetusten säätäminen 
Siirry säädettäviin laiteasetuksiin Asetus-valikosta ja valitse Laiteasetukset. 

                   
Tällä hetkellä aktiiviset valinnat on korostettu oranssilla. 

Muuta asetuksia yksinkertaisesti valitsemalla muu asetus käytettävissä olevista vaihtoehdoista. 
Muutettu asetus korostetaan oranssilla. 
 

Ohjelmat 
Lääkärisi voi määrittää Astral-laitteessa olevat ohjelmat siten, että ne antavat vaihtoehtoisia 
hoitomahdollisuuksia. Lääkäri voi esimerkiksi asettaa ohjelmat nukkumis- tai päiväkäyttöön tai liikuntaa 
tai fysioterapiaa varten. Ohjelmat sallivat erilaiset letkuston, ventilaation ja hälytysten asetukset. 

Astral-laitteessa on toimitettaessa yksi aktiivinen vakio-ohjelma. Lääkärisi voi määrittää enintään kolme 
lisäohjelmaa (jos käytettävissä). 

Jos lääkärisi on määritellyt mahdollisia lisäohjelmia, ne voidaan valita käyttöön potilaan aloitusnäytöstä. 
Voit vaihtaa ohjelman toiseen, samalla kun Astral-laite antaa ventilaatiohoitoa. Ohjelman vaihtaminen 
toiseen aiheuttaa ventilaatio- ja hälytysasetusten muuttumisen lääkärisi määrittämällä tavalla. 
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Ohjelman vaihtaminen toiseen: 

1. Valitse potilaan aloitusnäytöstä se ohjelma, jota haluat käyttää. Näkyviin tulee ohjelma-asetusten 
yhteenveto. 

 
2. Jatka ohjelman vaihtamista painamalla Vahvista. Valittu ohjelma muuttuu aktiiviseksi ja 

korostetaan oranssilla värillä. 

 
Huomautus: Jos haluat vaihtaa ohjelmaan, jossa on erilainen letkustotyyppi, sinun täytyy pysäyttää ventilaatio. 
Kun olet muuttanut letkuston ja ohjelman, voit aloittaa ventilaation uudelleen. 
 

Hyödyllinen vinkki! 

Jos useampia kuin yksi ohjelma on asetettu, noudata lääkärisi ohjeita siitä, milloin ja miten kutakin 
ohjelmaa on käytettävä. 
 
 

Manuaalisen hengenvedon ominaisuus 
Lääkärisi on ehkä ottanut käyttöön manuaalisen hengenvedon ominaisuuden. Tämän ominaisuuden 
ansiosta voidaan antaa suurempi hengenveto kuin tavallisesti. 

Käytä manuaalista hengenvetoa painamalla . 
 

Huokaus-ominaisuus 
Lääkärisi on ehkä ottanut käyttöön huokaus-ominaisuuden. Tämän ominaisuuden ansiosta voidaan 
antaa säännöllisin välein suurempi 'huokaushengenveto'. 

Jos näin on määritetty, Astral-laite antaa äänimerkin ja huokaushälytyksen ennen huokausta. 
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Huokaushälytyksen kytkeminen päälle tai pois päältä: 

1. Valitse Asetus-valikosta Asetukset. 
2. Aseta huokaushälytys päälle tai pois päältä. 
3. Jatka muutosta painamalla Käytä. 
 

Matkustaminen Astral-laitteen kanssa 

 VAROITUS 

Astral-laitetta ei saa käyttää, kun laite on säilytyslaukussa. Jos tarvitaan ventilaatiota 
matkustuksen aikana, käytä Mobility Bag-kuljetuslaukkua tai SlimFit- kuljetuslaukkua. 

 
Astral-laitteen kanssa matkustaminen: 

• Astral-laite on aina oltava säilytyslaukkuun pakattuna, kun laitetta ei käytetä, jotta laitteen 
vaurioituminen estetään.  

• Säilytyslaukku on tarkoitettu vain käsimatkatavaroihin. Säilytyslaukku ei suojaa Astral-laitetta, jos 
säilytyslaukku kuljetetaan rahtimatkatavaroiden kanssa. 

• Turvallisuustarkastuksia varten saattaa olla hyödyllistä pitää Astral-laitteen säilytyslaukun 
käyttöoppaan painettu kappale mukana, jotta turvallisuushenkilöstö ymmärtää laitteen. Heille 
kannattaa esittää seuraava ilmoitus. 

• ResMed takaa, että Astral-laite täyttää Yhdysvaltain ilmailuviranomaisten (FAA) vaatimukset 
(RTCA/DO-160, pykälä 21, luokka M) lentomatkustuksen kaikkien vaiheiden osalta. 

• Katso virransaantia koskevia vinkkejä kohdasta Sähkövirran hallinta (ks. sivu 42). 
 

Potilasletkustojen kokoaminen 

Letkustovaihtoehdot 
Astral-laite tukee erilaisia letkustoja (laite ja lisävarusteet koottuna yhteen) yksilöllisten potilastarpeiden 
täyttämiseksi. Laitteessa käytetään vaihdettavia letkustosovittimia. 

Seuraava taulukko voi helpottaa sopivien letkustojen ja asetusten valitsemista eri potilastyyppejä 
varten: 

Kertahengitystilavuuden 
rajat 

Potilastyypin suositeltu asetus Letkuston sopivat läpimitat 

50–300 ml Lapsi 10 mm, 15 mm tai 22 mm 

> 300 ml Aikuinen 15 mm tai 22 mm 
 

 VAROITUS 
• Käytä kaksihaaraista letkustoa uloshengitystilavuuksien suoraan mittaukseen. Tässä 

kokoonpanossa uloshengitystilavuus palautuu ventilaattoriin itsenäistä mittausta varten. 
(vain Astral 150 -laite) 

• Astral-laite ei tue uloshengitystilavuuksien valvontaa, kun laitetta käytetään yksihaaraisen 
letkuston kanssa, jossa on uloshengitysventtiili. 

• Potilasletkusto on järjestettävä siten, että se ei rajoita potilaan liikkumista tai aiheuta 
kuristumisvaaraa. 

• Käytä vain sellaisia letkusto-osia, jotka noudattavat asianmukaisia turvallisuusstandardeja, 
mm. ISO 5356-1- ja ISO 5367 -standardeja. 
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 HUOMIO 

Kun laitetta käytetään lapselle, varmista, että potilasletkuston tyyppi on sopiva ja soveltuu 
lapselle käytettäväksi. Käytä lapsen potilastyyppiä potilaille, jotka painavat alle 23 kg ja jotka 
normaalisti tarvitsevat alle 300 ml:n kertahengitystilavuutta. 

 
 

Letkustosovittimia on kolme erilaista: 

 
 Sovitin  

 
Tarkoitettu letkustoon 

1 Yksihaarainen, 
ilmavuoto 

 

Yksihaarainen letkusto, jossa on tarkoituksellinen ilmavuoto, tai suukappaleletkusto 

2 Yksihaarainen  

 

Uloshengitysventtiilillä varustettu yksihaarainen letkusto (uloshengitysventtiili 
asennettu kiinteästi letkustoon) 

3 Kaksihaarainen  
(vain Astral 150) 

 

Kaksihaarainen letkusto (uloshengitysventtiili asennettu kiinteästi sovittimeen) TAI 
yksihaarainen letkusto, jossa on tarkoituksellinen ilmavuoto tai suukappaleletkusto 

Testaa letkusto -toiminto on tehtävä aina letkustokokoonpanon muutoksen jälkeen. Astral antaa asianmukaista hoitoa sillä 
ehdolla, että Testaa letkusto -toiminto läpäistään. Katso lisätietoja kohdasta Letkuston testaus (ks. sivu 30). 
 

 VAROITUS 

Vuoto voi vaikuttaa potilaan uloshengityskaasun tilavuuden mittaukseen. 
 

 
 
 

Hyödyllinen vinkki! 

Käytä vain lääkärisi neuvomia sovittimia ja letkustoja. 
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Letkustosovittimen asentaminen 
Ennen kuin potilasletkusto yhdistetään, täytyy asentaa tarvittavalle letkuston tyypille ominainen 
sovitin. 

Sovittimen asentaminen: 

1. Käännä laite ympäri ja aseta se pehmeälle pinnalle (nestekidenäytön suojaamiseksi). 
2. Paina poistopainiketta ja pidä sitä alhaalla. Vedä kantta ulos itseesi päin. 
3. Nosta sovitin pois pidikkeestä. 
4. Vaihda sovitin uuteen. Varmista, että sovitin on tiukasti paikallaan pidikkeessä. 
5. Aseta kansi kotelon päälle. Varmista, että laitteen ja kannen ohjaimet ovat toisiinsa kohdistettuja. 

Liu'uta kansi takaisin paikalleen, kunnes salpa napsahtaa. 
 

    

 

   
 

 
 

Yksihaaraisen, tarkoituksellisen ilmavuodon letkuston yhdistäminen 
Tarkoituksellinen ilmavuoto voidaan aikaansaada suoraan letkuun ResMedin vuotoventtiilillä tai 
kiinteän maskin ilma-aukon kautta. 

Kun käytetään letkustoa, jossa on tarkoituksellinen ilmavuoto, potilaan hengitysvirtauksen arviointia 
tehostaa ResMedin automaattinen ilmavuodon hallintaominaisuus Vsync. Vsync-teknologian avulla 
laite kykenee arvioimaan potilaan hengitysvirtausta ja kertahengitystilavuutta tahattoman ilmavuodon 
esiintyessä. 

 VAROITUS 
• Alhaisilla paineilla maskin ilma-aukkojen kautta tapahtuva virtaus ei ehkä ole riittävä 

poistamaan kaikkia uloshengitettyjä kaasuja ja uudelleenhengitystä voi tapahtua jonkin 
verran, kun käytetään yksihaaraista letkustoa, jossa on tarkoituksellinen ilmavuoto. 

• Varmista, että maskin tai ResMedin vuotoventtiilin ilmanpoistoaukot eivät ole tukittuja. 
Varmista, että vuodevaatteet, vaatteet tai muut esineet eivät peitä ilmanpoistoaukkoja 
ympäröivää aluetta ja että ilmanpoistoaukot eivät ole potilasta päin suunnattuja. 
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Yksihaaraisen tarkoituksellisen ilmavuodon letkuston liittäminen: 

1. Tarkista, että laitteessa on yksihaaraisen ilmavuotoletkuston sovitin. Muussa tapauksessa vaihda 
sovitin. 

Huomautus: Astral 150 voi tukea myös yksihaaraista letkustoa, jossa on tarkoituksellinen ilmavuoto, 
jos käytetään kaksihaaraisen letkuston sovitinta.  

2. Liitä sisäänhengityshaara sisäänhengitysaukkoon. 
3. Yhdistä mahdollisesti tarvittavat letkuston lisävarusteet (esim. kostutin tai suodatin). 
4. Valitse letkustotyyppi ja tee Testaa letkusto -toiminto. 
5. Jos käytetään ilma-aukotonta maskia tai trakeostoomaliitintä, yhdistä ResMed-vuotoventtiili 

ilmaletkun vapaaseen päähän varmistaen, että vuotoventtiili on niin lähellä potilasta kuin 
mahdollista. 

6. Kiinnitä potilasliitäntä (esim. maski) tilanteen mukaan vuotoventtiiliin tai ilmaletkun vapaaseen 
päähän ja säädä Astral-laitteen maskityypin asetus. 
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Yksihaaraisen letkuston yhdistäminen invasiivista käyttöä varten 

 HUOMIO 

Aseta ResMedin vuotoventtiili aina hengitysletkustoon siten, että nuolet ja symboli osoittavat 
ilmanvirtauksen suuntaan Astral-laitteesta potilaaseen päin. 

 

 
Koska invasiivisessa ventilaatiossa potilaan ylähengitysteiden järjestelmä ohitetaan keinotekoisella 
hengitystielaitteella (esimerkiksi intubaatioputkella tai trakeostomiaputkella), sisäänhengitetyn kaasun 
kostuttaminen on välttämätöntä keuhkovaurion estämiseksi. 
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Uloshengitysventtiilillä varustetun yksihaaraisen letkuston 
yhdistäminen 
Käytä yksihaaraista Astral-pikakiinnitysletkustoa nopean ja tarkan liitännän saamiseksi. Tämä 
mukautettu lisävaruste, jossa on kiinteä proksimaalinen paineanturi ja uloshengitysventtiilin 
ohjausletku, on suunniteltu erityisesti Astral-ventilaattorien kanssa käytettäväksi. 
 

Astral-laitteen uloshengitysventtiilillä varustetun yksihaaraisen pikaliitinletkuston liittäminen: 

1. Tarkista, että laite on varustettu yksihaaraisen letkuston sovittimella (muussa tapauksessa vaihda 
sovitin). 

2. Liitä ilmaletku laitteen sisäänhengitysporttiin. 
3. Kiinnitä Astral-pikaliitinletkusto laitteen yksihaaraisen letkuston sovittimeen (katso alla olevaa 

kaaviokuvaa). 
4. Yhdistä mahdollisesti tarvittavat letkuston lisävarusteet (esim. kostutin tai suodatin). 
5. Valitse letkustotyyppi ja tee Testaa letkusto -toiminto. 
6. Kiinnitä potilasliitäntä (esim. maski) pneumaattisen venttiilin liittimeen. 
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Tavallisen yksihaaraisen, venttiilillä varustetun letkuston yhdistäminen Astral-laitteeseen: 

1. Yhdistä proksimaalinen paineletku Astral-laitteen yksihaaraisen letkuston sovittimen ylempään 
liittimeen. 

2. Yhdistä PEEP-ohjausletku Astral -laitteen yksihaaraisen letkuston sovittimen alempaan liittimeen. 
3. Yhdistä ilmaletku laitteen sisäänhengitysporttiin. 
4. Yhdistä mahdollisesti tarvittavat letkuston lisävarusteet (esim. kostutin tai suodatin). 
5. Valitse letkustotyyppi ja tee Testaa letkusto -toiminto. 
6. Kiinnitä potilasliitäntä (esim. maski) pneumaattisen venttiilin liittimeen. 
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Kaksihaaraisen letkuston yhdistäminen (vain Astral 150) 
Astral-laite mittaa uloshengityksen ilmavirtauksen, joka kulkee kaksihaaraisen letkuston sovittimen 
läpi. Tämä mahdollistaa potilaan uloshengittämän kertahengitystilavuuden tarkan mittaamisen ja 
valvonnan. 
 

Kaksihaaraisen letkuston kiinnittäminen: 

1. Varmista, että laitteessa on kaksihaaraisen letkuston sovitin (muussa tapauksessa vaihda sovitin). 
2. Yhdistä ilmaletkun päät laitteen sisäänhengitys- ja sovitinportteihin. 
3. Yhdistä mahdollisesti tarvittavat letkuston lisävarusteet (esim. kostutin tai suodatin). 
4. Valitse letkustotyyppi ja tee Testaa letkusto -toiminto. 
5. Kiinnitä potilasliitäntä (esim. maski) ilmaletkun päähän. 
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Suukappaleletkuston liittäminen 
Suukappaleletkusto on yksihaarainen letkusto, jossa ei ole uloshengitysventtiiliä tai tarkoituksellista 
vuotoa. Tätä letkustoa ei ole tarkoitettu tukemaan jatkuvaa uloshengitystä letkuston sisään. Potilaille, 
jotka ehkä haluavat jatkuvaa uloshengitystä letkustoon, on harkittava letkustoa, jossa on 
uloshengitysventtiili tai tarkoituksellinen vuoto. 

Suukappaleletkuston liittäminen: 

1. Tarkista, että laitteessa on yksihaaraisen vuotoletkuston sovitin. Muussa tapauksessa vaihda 
sovitin. 
Huomautus: Astral 150 -laite voi tukea suukappaleletkustoa myös kaksihaaraista sovitinta käyttäen. 

2. Liitä sisäänhengityshaara sisäänhengitysaukkoon. 
3. Yhdistä mahdollisesti tarvittavat letkuston lisävarusteet (esim. suodatin). 
4. Valitse letkustotyyppi ja tee letkuston testaus. 
5. Kiinnitä potilasliitäntä (esim. suukappale) ilmaletkun vapaaseen päähän tarpeen mukaan. 
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Testaa letkusto 
Jotta Astral-laite voisi tukea useita erilaisia letkustokokoonpanoja ja lisävarusteita, laitteessa on Testaa 
letkusto -toiminto, jolla voidaan määrittää letkuston ominaisuudet. Osana Testaa letkusto -toimintoa 
Astral tekee laitteen itsetestauksen sekä kalibroi FiO2-anturin (jos se on asennettu). 

 HUOMIO 

Optimaalisen ja tarkan suorituskyvyn varmistamiseksi suositellaan, että Testaa letkusto 
-toiminto tehdään aina, kun letkustokokoonpanoa muutetaan, sekä säännöllisin väliajoin, 
vähintään kerran kolmessa kuukaudessa. 

 
Potilasliitäntöjä ei saa liittää ennen Testaa letkusto -toiminnon tekemistä. Potilasliitäntöihin kuuluvat 
kaikki osat, jotka sijoitetaan yksihaaraisen letkuston uloshengitysventtiilin tai uloshengitysportin 
jälkeen tai kaksihaaraisen letkuston Y-kappaleen jälkeen (esim. HMEF, katetrin pidin, maski, 
trakeostoomakanyyli). 
 

Letkuston testauksen tekeminen: 

1. Valitse Asetus-päävalikosta Letkusto-alivalikko. 
2. Paina Aloita ja noudata näytössä näkyviä kehotteita. 

 
Huomautus: Triggausmuoto määrittää, käytetäänkö paineperusteista vai virtausperusteista 
triggaus-kynnysarvoa, kun kaksihaarainen letkusto valitaan. 

Kehotteet opastavat sinut useiden vaiheiden läpi, joihin kuuluvat: 
- Astral-laite tutkii sisäänhengitysreitin impedanssin potilasliitännän ollessa kytkettynä irti 

potilasliitäntäportista. 
- Astral-laite tutkii kokonaisletkuston komplianssin ja sen jälkeen uloshengitysreitin impedanssin 

potilasliitäntäportin ollessa tiiviisti kiinni. 
Kun nämä vaiheet ovat valmiit, testitulosnäyttö. Voit päästä Tulokset-näyttöön myöhemmin 
käyttämällä letkuston asetusnäytön Tulokset-painiketta. 
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Seuraavia kuvakkeita käytetään letkuston testauksen tulosten ilmoittamiseen: 

Letkuston testauksen tulokset 

Kuvake Kuvaus 

 Letkuston testaus valmis 

 Letkuston testausta ei tehty. Käytetään letkuston oletusominaisuuksia. Ohjauksen ja valvonnan tarkkuutta ei ehkä 
saavuteta. Varmista, että ventilaatio ja hälytykset toimivat ennen eteenpäin jatkamista. 

 
Letkuston testaus valmis. Letkuston vastus on korkea. Laite käyttää letkuston testauksen ominaisuuksia. 
Ohjauksen ja valvonnan tarkkuutta ei ehkä saavuteta.  

Jos lääkärisi on määrittänyt laitteesi tällä letkuston testituloksella, voit siinä tapauksessa jatkaa lääkärisi ohjeiden 
mukaan. Jos tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun näet tämän tuloksen, tarkista lääkäriltäsi, onko sinun 
turvallista käyttää tätä letkustokokoonpanoa.  

 Letkuston testaus epäonnistui. Käytetään letkuston oletusominaisuuksia.  

Alla on yleisiä vaiheita letkuston testauksen ongelman ratkaisemiseksi. Katso virhekoodiin suositellut toimet 
kohdasta Letkuston testauksen vianmääritys (ks. sivu 71). 
1. Tutki, ovatko letkusto ja proksimaaliset linjat mahdollisesti irronneet tai onko niissä suuri vuoto. 
2. Tarkasta, että letkusto on liitetty oikein ja sopii valittuun letkustotyyppiin. 
3. Tarkasta, että valittuun letkustotyyppiin on asennettu oikea letkuston sovitin. 
4. Tarkasta, että moduuli, sininen kalvo ja anturi puristuvat kokonaan sisään ja sopivat tasaisina koteloon. 

Ohjauksen ja valvonnan tarkkuus heikkenee. Varmista, että ventilaatio ja hälytykset toimivat ennen eteenpäin 
jatkamista. 

 
 
 
 

 
Laitteen testitulokset 

Kuvake Kuvaus 

 Laitetesti on läpäisty. 

 Laitetestiä ei ole tehty. Tämä tapahtuu vain uutta hoito-ohjelmaa asetettaessa. 

 Laitetesti on epäonnistunut. Letkuston testausta ei voi tehdä.  

Alla on yleisiä vaiheita letkuston testauksen ongelman ratkaisemiseksi. Katso virhekoodiin suositellut toimet 
kohdasta Letkuston testauksen vianmääritys (ks. sivu 71). 
1. Tutki, onko ilmantuloaukossa mahdollisesti vieraita materiaaleja. 
2. Tarkasta ilmansuodatin ja vaihda uuteen tarvittaessa. Katso lisäohjeita kohdasta Puhdistus ja ylläpito (ks. 

sivu 64). 
3. Poista uloshengitysmoduuli ja tarkasta, onko moduulissa tai sinisessä kalvossa vieraita materiaaleja. 
4. Asenna moduuli takaisin ja varmista, että se on kunnolla paikallaan. 
5. Toista letkuston testaus. Jos ongelma jatkuu, katso virhekoodiin suositellut toimet kohdasta Letkuston 

testauksen vianmääritys (ks. sivu 71). 

Jos päätät jatkaa ventilaatiota, ohjauksen ja valvonnan tarkkuus heikkenee. Varmista, että ventilaatio ja 
hälytykset toimivat ennen eteenpäin jatkamista. 
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Happianturitulokset (FiO2) 

Kuvake Kuvaus 

 Happianturin kalibrointi on läpäisty. 

 Happianturia ei ole testattu tai sitä ei ole asennettu.  

1. Jos laitteesi on toimitettu ilman happianturia, jätä tämä viesti huomiotta ja jatka hoitoa.  
2. Jos mahdollista, tarkista, että happianturi on kunnolla kiinnitetty kohdan Happianturin vaihtaminen 

mukaisesti. 
3. Toista letkuston testaus. Jos happianturia ei vieläkään havaita, palauta laite valtuutetun 

ResMed-huoltokeskuksen huollettavaksi. 

 Happianturin kalibrointi on epäonnistunut.  

Alla on yleisiä vaiheita happianturin kalibrointiongelman ratkaisemiseksi. Katso virhekoodiin suositellut toimet 
kohdasta Letkuston testauksen vianmääritys (ks. sivu 71). 
1. Jos mahdollista, vaihda happianturi uuteen kohdan Happianturin vaihtaminen mukaisesti. 
2. Toista letkuston testaus. Jos ongelma jatkuu, palauta laite valtuutetun ResMed-huoltokeskuksen 

huollettavaksi. 

Jos päätät jatkaa ventilaatiota, FiO2-hälytykset poistuvat käytöstä. Tarvitaan vaihtoehtoinen menetelmä FiO2:n 
valvomiseksi. 

 

 
Uloshengityksen virtausanturin tulokset 

Kuvake Kuvaus 

 Uloshengityksen virtausanturin kalibrointi on läpäisty. 

 Uloshengityksen virtausanturin kalibrointia ei ole tehty tai anturia ei ole asennettu.  

 Uloshengityksen virtausanturin kalibrointi on epäonnistunut.  

Alla on yleisiä vaiheita uloshengityksen virtausanturin kalibrointiongelman ratkaisemiseksi. Katso virhekoodiin 
suositellut toimet kohdasta Letkuston testauksen vianmääritys (ks. sivu 71). 
1. Irrota sovitin, tiiviste ja uloshengityksen virtausanturi. 
2. Tarkasta moduuli, tiiviste ja virtausanturi, onko niissä vieraita materiaaleja. 
3. Asenna moduuli ja virtausanturi takaisin ja varmista, että ne ovat kunnolla paikallaan. 
4. Jos mahdollista, vaihda uloshengityksen virtausanturi uuteen kohdan Uloshengityksen virtausanturin 

vaihtaminen mukaisesti. 
5. Toista letkuston testaus. Jos ongelma jatkuu, palauta laite valtuutetun ResMed-huoltokeskuksen 

huollettavaksi. 

Jos päätät jatkaa ventilaatiota, tarkista, että Vte- ja MVe-hälytykset toimivat. 
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Lisävarusteet 
Katso täydellistä luetteloa lisävarusteista verkkosivujen www.resmed.com Tuotteet-sivun kohdasta 
Lisävarusteet. Jos käytössäsi ei ole internet-yhteyttä, ota yhteyttä paikalliseen ResMed-edustajaan. 
 

 VAROITUS 

Lue aina mukana toimitettu käyttöopas ennen minkään lisävarusteen käyttämistä. 
 
 

Hyödyllinen vinkki! 

Käytä vain lääkärisi neuvomia lisävarusteita. Vaihda lisävarusteet uusiin valmistajan antamien ohjeiden 
mukaisesti. 
 
 

Virtalisävarusteet 

 VAROITUS 
• Astral-laitteen kanssa saa käyttää vain ResMedin suosittelemia lisävarusteita. Muiden 

lisävarusteiden liittäminen voi aiheuttaa potilasvamman tai vaurioittaa laitetta. 

• Astral-laitteen liittäminen akkukäyttöisen pyörätuolin akkuun voi vaikuttaa laitteen 
suorituskykyyn ja johtaa potilasvahinkoon. 

 
Astral-laite voidaan liittää seuraaviin erilaisiin lisävarusteisiin: 

• Ulkoinen Astral-akku 

• ResMed Power Station II 

• Astral-tasavirtasovitin 

• ResMed Remote Alarm II -etähälytys 

• pulssioksimetri. 
 

Muut lisävarusteet 
Astral-laitetta voidaan käyttää seuraavien erilaisten muiden lisävarusteiden kanssa: 

• Astral Mobility Bag-kuljetuslaukku 

• Astral SlimFit -kuljetuslaukku 

• ResMed-kotihoitoteline 

• Astral-pöytäteline 

• Aerogen®-nebulisaattori 

• ResMed-yhteysmoduuli (RCM) 

• ResMed-yhteysmoduuli sairaalakäyttöön(RCMH). 
Huomautus: Joitakin lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa. 
 

Potilasletkustojen lisävarusteiden yhdistäminen 

 VAROITUS 
• Letkuston osien lisääminen tai poistaminen voi vaikuttaa ventilaation suorituskykyä 

heikentävästi. ResMed suosittelee Testaa letkusto -toiminnon tekemistä aina, kun 
lisävaruste tai osa lisätään potilasletkustoon tai poistetaan siitä. Jos letkuston kokoonpano 
muutetaan, Letkusto irti -hälytyksen oikea toiminta on tarkistettava. 

• Sähköisesti johtavia tai antistaattisia ilmaletkuja ei saa käyttää. 
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Kostuttimen liittäminen 
Astral-laitteen kanssa suositellaan käytettäväksi kostutinta tai HME:tä. 

 VAROITUS 
• Koska invasiivisessa ventilaatiossa potilaan ylähengitysteiden järjestelmä ohitetaan 

keinotekoisella hengitystielaitteella (esimerkiksi intubaatioputkella tai trakeostomiaputkella), 
sisäänhengitetyn kaasun kostuttaminen on välttämätöntä keuhkovaurion estämiseksi. 

• Aseta kostutin aina tasaiselle pinnalle laitteen ja potilaan tason alapuolelle, jotta maski ja 
letku eivät täyty vedellä. 

• Käytä vain sellaisia kostuttimia, jotka noudattavat asianmukaisia turvastandardeja, mm. 
ISO 8185 -standardia, ja ota kostutin käyttöön valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

• Valvo ilmaletkua veden kerääntymisen ja/tai kostuttimesta roiskuvan veden varalta. Noudata 
asianmukaisia varotoimia ja estä veden pääsy letkustosta potilaaseen (esim. vedenkeräin). 

 
Noninvasiivisessa ventilaatiossa nenän, kurkun tai suun kuivuutta kokevien potilaiden tapauksessa 
sisäänhengitetyn kaasun kostuttaminen estää myöhempää ärsytystä ja epämukavuutta. 

 HUOMIO 

Varmista ennen kostuttimen kuljettamista, että vesisäiliö on tyhjä ja aivan kuiva. 

 

Kostuttimen yhdistäminen potilasletkustoon: 

1. Liitä ilmaletkun toinen pää laitteen sisäänhengitysporttiin. 
2. Liitä ilmaletkun toinen pää kostuttimen sisääntuloporttiin. 
3. Yhdistä potilasletkusto kostuttimen ulostuloporttiin. 
Alla olevassa kuvassa esitetään kostuttimen oikea käyttö yhdistelmänä kaksihaaraisen letkuston 
kanssa. 

 
 

Kun aktiivikostuttajaa käytetään kaksihaaraisen letkuston kanssa, kosteutta voi kerääntyä 
uloshengitysvirtausanturiin, jos ilma jäähdytetään kosteuspisteensä alapuolelle. Kosteutta voi myös 
kerääntyä potilasletkustossa, ja se kerääntyy todennäköisimmin korkeilla kosteusasetuksilla ja alhaisilla 
huonelämpötiloilla. 

Uloshengitysvirtausanturiin kerääntynyt kosteus voi aiheuttaa uloshengitysvirtausmittauksen 
menetystä ja haitata hoitoa (ts. aiheuttaa automaattista triggausta, suurentunutta PEEP-painetta ja 
vuotohälytyksen aktivoitumista). 

Kosteuden tiivistymistä uloshengitysvirtausanturiin estetään noudattamalla aina valmistajan ohjeita 
siitä, miten kosteuden kerääntymistä estetään, ja tarkastamalla potilasletku säännöllisesti kosteuden 
varalta. 

Oikean hoidon takaamiseksi on käytettävä Astralin Testaa letkusto -toimintoa ennen vesisäiliön 
täyttämistä. 
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Kosteus-lämpövaihtimen (HME) yhdistäminen 
HME:t ovat passiivisia kostutusjärjestelmiä, jotka pidättävät potilaan uloshengityskaasujen lämmön ja 
kosteuden sisäisen kalvon kautta. HME:tä ei saa käyttää aktiivin kostutuksen kanssa. HME:tä voidaan 
käyttää Astral-laitteen kanssa, jossa on kaksihaarainen letkusto tai kiinteällä venttiilillä varustettu 
yksihaarainen letkusto. 

 VAROITUS 

Käytä vain sellaisia HME:itä, jotka noudattavat asianmukaisia turvallisuusstandardeja, mm. 
ISO 9360-1- ja ISO 9360-2 -standardeja. 
 

 
 

 
Aseta HME letkuston potilaan puoleisen pään ja potilasliitännän väliin. 

 
Potilasliitäntöjä ei saa liittää ennen Testaa letkusto -toiminnon tekemistä. Potilasliitäntöihin kuuluvat 
kaikki osat, jotka sijoitetaan yksihaaraisen letkuston uloshengitysventtiilin tai uloshengitysportin 
jälkeen tai kaksihaaraisen letkuston Y-kappaleen jälkeen (esim. HMEF, katetrin pidin, maski, 
trakeostoomakanyyli). 
 

Antibakteerisen suodattimen kiinnittäminen 

 VAROITUS 

• Tarkasta säännöllisesti, onko antibakteerisessa suodattimessa ja uloshengitysventtiilissä 
merkkejä kosteudesta tai muista kontaminoivista aineista, erityisesti nebulisaation ja 
kostutuksen aikana. Jos näin ei tehdä, tämä saattaa johtaa hengitysjärjestelmän 
lisääntyneeseen vastukseen ja/tai epätarkkuuksiin uloshengityskaasun mittaamisessa. 

• Käytä vain sellaisia antibakteerisia suodattimia, jotka noudattavat asianmukaisia 
turvallisuusstandardeja, mm. ISO 23328-1- ja ISO 23328-2 -standardeja. 

 

 HUOMIO 

Jos antibakteerista suodatinta käytetään, sitä täytyy käyttää ja se täytyy vaihtaa valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. 
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Antibakteerisen suodattimen kiinnittäminen: 

1. Asenna antibakteerinen suodatin laitteen sisäänhengitysaukkoon. 
2. Kiinnitä ilmaletku suodattimen toiselle puolelle. 
3. Tee Testaa letkusto -toiminto. 
4. Kiinnitä potilasliitäntä ilmaletkun vapaaseen päähän. 

 

 VAROITUS 
• Ristikontaminaation vaaran estämiseksi antibakteerinen suodatin on pakollinen, jos laitetta 

käytetään useammalla potilaalla. 

• Uloshengitysmoduuli, sisäinen antibakteerinen suodatin, uloshengityksen virtausanturi ja 
sininen kalvo joutuvat kosketuksiin uloshengityskaasujen kanssa, mutta eivät muodosta 
sisäänhengitysreitin osaa. 

 
 

 
Lisähapen käyttö 
Lääkärisi saattaa määrätä happea. 

Astral-laite on suunniteltu yhteensopivaksi lisähappimäärän kanssa, joka on enintään 30 l/min. 

Sisäänhengitetty happipitoisuus vaihtelee ventilaation toimintamuodon ja asetusten, potilaan 
hengitystavan, maskin valinnan ja ilmavuodon määrän mukaan, jos lisähapen virtausnopeus on 
asetettu vakioksi.  
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 VAROITUS 

• Käytä vain lääketieteellisen puhtausasteen happilähteitä. 

• Varmista aina, että laite tuottaa ventilaatioilmavirtaa, ennen kuin happilähde käynnistetään. 

• Happivirtaus täytyy sulkea, kun laite ei tuota ventilaatioilmavirtaa, jotta happea ei kerry 
laitteen kotelon sisään. Selitys: Hapen kertyminen aiheuttaa tulipalovaaran. Tämä pätee 
useimman tyyppisiin ventilaattoreihin. 

• Happi edesauttaa palamista. Happea ei saa käyttää tupakoitaessa tai avotulen 
läheisyydessä. Happilähdettä saa käyttää vain tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. 

• Lisähappea täytyy lisätä Astralin hapensyöttöaukkoon, joka on laitteen takaosassa. Hapen 
lisääminen muualle, ts. hengitysjärjestelmään sivuportin kautta tai maskiin, voi 
mahdollisesti heikentää triggaus-toimintoa ja hoidon tai valvonnan tarkkuutta sekä 
hälytyksiä (esim. suuren ilmavuodon hälytys, ilma-aukottoman maskin hälytys). 

• Potilasletkusto ja happilähde täytyy pitää vähintään 2 metrin päässä kaikista 
syttymislähteistä. 

• Valvo lisähappea kiinteää FiO2-anturia ja hälytyksiä käyttäen tai käytä ulkoista O2-monitoria, 
joka täyttää ISO 80601-2-55:n vaatimukset. 

• Kun Astral-laitetta käytetään kantolaukussaan, lisähappea ei saa lisätä enempää kuin 
6 l/min. 

• Astral ei ole suunniteltu käytettäväksi helium-happi-seoksen, typpioksidin tai 
anestesiakaasujen kanssa. 

• Astral-laitetta ei saa asettaa kyljelleen, sillä tämä voi vaikuttaa FiO2-valvonnan tarkkuuteen. 

 
Lisähapen liittäminen: 

1. Avaa laitteen takaosassa sijaitseva matalavirtauksisen hapen syöttöaukko työntämällä 
lukitusnipistin ylös. 

2. Liitä hapen syöttöletkun toinen pää happiporttiliittimeen. Letku lukittuu automaattisesti paikalleen. 
3. Kiinnitä happiletkun toinen pää happilähteeseen. 
4. Aloita ventilaatio 
5. Avaa hapentulo ja säädä (hapensyötössä) määrättyyn virtausnopeuteen tai FiO2-tasoon. 

  
 
 

Lisähappea voidaan syöttää myös happipullosta. Laitteeseen täytyy kuitenkin asentaa 
virtauksensäädin sen varmistamiseksi, että annetun hapen määrä ei ylitä arvoa 30 l/min. 
 

Ennen kuin irrotat lisähapen laitteesta, varmista, että happilähde on suljettu. 
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Lisähapen irrottaminen: 

1. Avaa laitteen takaosassa sijaitseva matalavirtauksisen hapen syöttöaukko työntämällä 
lukitusnipistin ylös. 

2. Irrota happiporttiliitin matalavirtauksisen hapen syöttöaukosta. 

  
 
 

Annetun hapen valvominen 
FiO2-anturi sisältyy vakiona Astral 150 -laitteeseen, ja se on valinnainen lisävaruste Astral 100 
-laitteessa. Anturi mittaa sisäänhengityshaaran läpi letkustoon syötetyn hapen keskimääräisen 
prosenttiosuuden. 

Testaa letkusto -toiminto on tehtävä ennen FiO2-valvontaa anturin kalibroimiseksi. Toista kalibrointi 
säännöllisin välein, vähintään kerran kolmessa kuukaudessa.  

Huomautus: FiO2-anturilukemilta voi kestää jopa 30 minuuttia nimetyn tarkkuuden saavuttamiseen 
sen jälkeen, kun laite on käynnistetty sammutustilasta tai kun kaikki virtalähteen osoittimet ovat pois 
päältä. 

Suhteellinen kosteus, kosteuden tiivistyminen anturiin tai tuntemattomat kaasuseokset voivat 
vaikuttaa haitallisesti FiO2-anturin suorituskykyyn. 

 VAROITUS 

Astral-laitetta ei saa asettaa kyljelleen, sillä tämä voi vaikuttaa FiO2-valvonnan tarkkuuteen. 
 
 
 

Nebulisaattorin yhdistäminen 
Tarvittaessa Astral-laitteen kanssa voidaan käyttää nebulisaattoria. ResMed suosittelee Aerogenin® 
nebulisaattorituotteita. Ne on suunniteltu toimimaan tavanomaisiin ventilaattoriletkustoihin ja 
mekaanisiin ventilaattoreihin suoraan kytkettyinä, ilman että ventilaattorin parametreja täytyy vaihtaa 
tai ventilaatio keskeyttää. 

 VAROITUS 
• Liitä aina antibakteeriset suodattimet sekä Astral-laitteen sisäänhengitysporttiin että 

uloshengityksen sisäänmenoon laitteen suojaamiseksi. 

• Tarkasta säännöllisesti, onko antibakteerisessa suodattimessa ja uloshengitysventtiilissä 
merkkejä kosteudesta tai muista kontaminoivista aineista, erityisesti nebulisaation ja 
kostutuksen aikana. Jos näin ei tehdä, tämä saattaa johtaa hengitysjärjestelmän 
lisääntyneeseen vastukseen ja/tai epätarkkuuksiin uloshengityskaasun mittaamisessa. 

• Käytä sumutinta vain, kun laite suorittaa ventilaatiota. Jos ventilaatio pysähtyy, kytke 
sumutin pois päältä. 

• Jet-nebulisaattorin käyttö saattaa vaikuttaa ventilaattorin tarkkuuteen. Valvo potilasta ja 
kompensoi jet-nebulisaattoriin lisätyn kaasun tilavuus tarpeen mukaan. 

• Katso sumuttimen täydet käyttöohjeet sen mukana tulleesta käyttöoppaasta. 
 

 
 



 Lisävarusteet 
 

 Suomi 39 
 

Yhdistä nebulisaattoriyksikkö T-kappaleella hengitysletkuston sisäänhengityshaaraan ennen potilasta. 
Jos käytetään jotakin Aerogen-nebulisaattorimallia (ts. Aeroneb Solo ja Aeroneb Pro), se voi saada 
sähkövirran Astral-laitteen takaosassa olevan USB-liittimen kautta tai Aerogenin 
USB-vaihtovirta-/-tasavirtasovittimen kautta. 

 
 

Edellä olevassa kuvassa: Aeroneb® Solo letkussa. 

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat Aeroneb Solo -järjestelmän käyttöoppaassa. 
 

Muiden lisävarusteiden yhdistäminen 

Pulssioksimetrin yhdistäminen 

 VAROITUS 

• Käytä vain yhteensopivia NONIN™-sormiantureita*. 

• Pulssioksimetrin antureita ei saa käyttää liiallisella paineella pitkiä aikoja, sillä tämä voi 
johtaa potilaan painevammaan. 

• Pulssioksimetrin anturin ja kaapelin yhteensopivuus Astralin kanssa täytyy varmistaa. 
Muuten seurauksena voi olla potilasvamma. 

 

 HUOMIO 

Seuraavat tekijät saattavat heikentää pulssioksimetrin suorituskykyä tai mittauksen tarkkuutta: 
liiallinen ympäristön valo, liiallinen liike, sähkömagneettinen häiriö, veren virtausta rajoittavat 
tekijät (valtimokatetrit, verenpainemansetit, infuusioletkut jne.), anturissa oleva kosteus, väärin 
kiinnitetty anturi, väärän tyyppinen anturi, heikko pulsaatio, laskimosykintä, anemia tai alhaiset 
hemoglobiinipitoisuudet, cardiogreen tai muut suonensisäiset väriaineet, karboksihemoglobiini, 
methemoglobiini, huonosti toimiva hemoglobiini, tekokynnet tai kynsilakka tai anturin sijainti 
muualla kuin sydämen tasolla. 
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Pulssioksimetrin liittäminen: 

1. Liitä sormipulssianturin liitin pulssioksimetrin liittimeen. 
2. Liitä pulssioksimetrin pistoke laitteen takaosassa olevaan SpO2 (pulssioksimetri) -liittimeen.  

 
*Katso verkkosivuston www.resmed.com Tuotteet-sivun ventilaation lisävarusteista osanumerot niille 
oksimetrilisävarusteille, joiden yhteensopivuus on varmistettu.Katso tiedot näiden lisävarusteiden 
käyttämisestä näiden lisävarusteiden mukana toimitetusta käyttöoppaasta. 
 

Kun pulssioksimetri on yhdistetty, tietopalkissa näkyy lyhyesti viesti. Reaaliaikaisia SpO2- ja 
sykemittauksia voidaan tarkastella Valvonta-valikosta. 

Huomautuksia:  

• SpO2-anturin arvoista otetaan 4 sydämenlyönnin keskiarvo. 

• Toimitukseen sisältyvä SpO2-anturi on kalibroitu toiminnallisen happisaturaation näyttämistä 
varten. 

• Ei SpO2 -hälytysasetus aktivoituu, jos pulssioksimetri on poistettu käytöstä tai irronnut tai signaali 
on ollut huono pitempään kuin 10 sekunnin ajan. 
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Etähälytyksen yhdistäminen 
ResMed Remote Alarm II -etähälytys on suunniteltu Astral-laitteen kanssa käytettäväksi. Remote 
Alarm II -etähälytys varoittaa sinua hälytyksestä, joka edellyttää välitöntä huomioimista. Se laukaisee 
ääni- ja valomerkkihälytyksen, kun Astral-laitteessa alkaa hälytys. Katso täydelliset tiedot Remote 
Alarm II -etähälytyksen käyttämisestä laitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta. 

Remote Alarm II -etähälytyksen yhdistäminen Astral-laitteeseen: 

1. Yhdistä hälytysjohdon toinen pää etähälytyksen (3-nastaiseen) sisääntuloliittimeen. 
2. Yhdistä toinen pää (5-nastaiseen) ulostuloliittimeen, joka sijaitsee Astral-laitteen takaosassa.  

 

 HUOMIO 

Poista johto vetämällä tiukasti liittimestä. Johtoa ei saa vääntää. 
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Sähkövirran hallinta 

Hyödyllisiä vinkkejä! 

• Kytke ventilaattori verkkovirtaan aina kun mahdollista. Jos ilmenee akkuvika, liitä verkkovirtaan heti 
ventilaation palauttamiseksi.  

• Ulkoisen virtalähteen (Astral External Battery tai RPSII) tulee aina olla käytettävissä ventilaattorista 
riippuvaisille potilaille.  

• Ulkoista virtalähdettä (Astral External Battery tai RPSII) tulee käyttää liikkuvissa tilanteissa ja esim. 
silloin, kun verkkovirtaa ei ole saatavissa tai sen saannissa on katkos. Älä luota pelkästään 
sisäiseen akkuun liikkuvaa käyttöä varten.  

• Varmista, että ulkoinen akku on ladattu riittävään varaustasoon ennen käyttöä liikkuvissa 
tilanteissa. 

 VAROITUS 

• Varo sähköiskua. Älä upota laitetta, virtalähdettä tai virtajohtoa veteen.  

• Varmista, että virtajohto ja pistoke ovat ehjät ja ettei laitteistossa ole vaurioita. 

• Katso, ettei virtajohto joudu kosketuksiin kuumien pintojen kanssa. 

• Räjähdysvaara – älä käytä laitetta syttyvien anestesia-aineiden lähettyvillä. 

 

Astral-laitetta voidaan käyttää erilaisten virtalähteiden kanssa:  

• Verkkovirta  

• Ulkoinen Astral-akku 

• ulkoinen tasavirtalähde (esim. auton 12 V:n virtaulostulo) 

• ResMed Power Station II 

• Sisäinen akku 

Katso virransyöttölaitteita ja virtalähteitä koskevia tietoja kohdasta Tekniset tiedot (ks. sivu 75). 
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Verkkosähkövirtaan kytkeminen 

 VAROITUS 

Varmista, että virtajohto ei aiheuta kompastumis- tai tukehtumisvaaraa. 

 
Verkkovirran yhdistäminen: 
1. Liitä mukana toimitetun ulkoisen ResMed-virtalähdeyksikön tasavirtapistoke Astral-laitteen 

takaosaan. 
2. Ennen kuin virtajohtoa yhdistetään ResMed-virtalähdeyksikköön, varmista, että virtajohdon 

liitinpää kohdistuu oikein virtalähdeyksikön sisääntulon istukkaan. 
3. Liitä virtajohdon toinen pää pistorasiaan. 

 
Huomautus: Virtajohdossa on push-pull-lukitusliitin. Irrota virtajohto tarttumalla virtajohdon kotelosta 
ja vetämällä liitin varovasti laitteesta. Johdon ulkosuojusta ei saa vääntää eikä johdosta saa vetää. 
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Ulkoisen Astral-akun kiinnittäminen 
Ulkoinen Astral-akku on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti Astral-sarjan ventilaattoreiden kanssa. Se 
on tarkoitettu toimittamaan Astral-ventilaattoreille kahdeksan tuntia sähköä tyypillisessä käytössä. 

Yksityiskohtaiset ulkoisen Astral-akun käyttöohjeet ovat ulkoisen akun käyttöoppaassa.  

 
 

Ulkoisen akun käyttö 

Täyteen ladatun ulkoisen akun liittäminen Astral-laitteeseen voi antaa 8 tuntia virtaa tyypillisen käytön 
aikana. Astral-laitteeseen voidaan liittää toinen täyteen ladattu ulkoinen akku, jotta saadaan vielä 8 
tuntia lisävirtaa tyypillisen käytön aikana. Astral-laitteeseen voidaan liittää enintään kaksi ulkoista 
akkua. 

Kun Astral-laitteeseen liitetään ulkoinen akku, käyttöliittymän tasavirran merkkivalo syttyy. 
 

 VAROITUS 
• Älä yritä liittää useampaa kuin kahta ulkoista akkua. Astral-laitteen akkua koskevat tiedot ja 

hälytykset eivät toimi ylimääräisille akuille. 

• Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että ulkoisessa akussa ilmenee ongelma, Astral 
antaa äänihälytyksen ja ilmoittaa käyttäjälle, että laite toimii sisäisellä akkuvirralla. 
Ventilaatio jatkuu, mutta käyttäjien tulee kuitenkin kytkeä vaihtoehtoinen ulkoinen virtalähde 
(esim. verkkovirta tai toinen ulkoinen akku) niin pian kuin mahdollista. 

 
Toisinaan saattaa ilmetä ulkoista akkua koskevia hälytyksiä ja viestejä. Kaikki viestitiedot näkyvät 
Astral-käyttöliittymässä, ja niihen liittyy äänimerkki. Katso lisätietoja kohdasta Hälytysten vianetsintä 
(ks. sivu 67). 
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ResMed Power Station (RPSII) -virtalähteeseen yhdistäminen 
RPSII antaa Astral-laitteelle virtaa kahdeksan tunnin ajaksi tyypillisessä käytössä. Käytä 
RPSII-virtalähdettä yhdistämällä virtajohto laitteen tasavirran tuloporttiin. 

 HUOMIO 

• Kun Astral-laitetta käytetään RPSII-virtalähteellä, sisäinen akku ei lataudu. 

• RPSII-virtalähdettä ja ulkoista akkua ei saa käyttää yhdessä. 

 

 
 

Yhdistäminen ulkoiseen tasavirtalähteeseen 

 HUOMIO 
• Kun käytetään auton lisäsovitinta, käynnistä auto, ennen kuin liität laitteen 

tasavirtasovittimeen. 

• Jos ulkoinen tasavirtalähde laskee alle 11 V:iin, Astral vaihtaa sisäisen akun käyttöön. 

• Kun laite sammutetaan tasavirtasovittimeen yhdistettynä, laite jatkaa virranottoa ulkoisesta 
tasavirtalähteestä. 

 
Tasasähkövirran liittäminen: 

1. Liitä ulkoisen tasavirtalähdeyksikön tasavirtapistoke laitteen takaosaan. 
2. Liitä virtajohdon toinen pää pistorasiaan. 
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Sisäisen akun käyttö 
Astral-laitteeseen sisältyy sisäinen akku. Se takaa jatkuvan virransyötön, kun verkkosähkövirrassa on 
katkos eikä laitteeseen ole kytketty ulkoista akkua. Kun Astral-laite alkaa käyttää sisäistä akkua 
virtalähteenään, tästä ilmoitetaan Käyttää sisäistä akkua -varoituksella ja sisäisen akun virtalähteen 
merkillä.  

Sisäinen akku toimii noin kahdeksan tuntia tyypillisissä olosuhteissa. Ventilaation aikana hälytykset 
varoittavat käyttäjää vähäisen akun varauksen tilanteesta. Valmiustilan aikana hälytyksiä ei ilmoiteta. 
Käyttäjän on säännöllisesti tarkastettava akun tilanne. 

 VAROITUS 
• Kun Astral-laitetta käytetään varaventilaattorina, varmista, että sisäisen akun kapasiteetti 

tarkistetaan säännöllisesti. 

• Kun akku vanhenee, sen käyttöteho pienenee. Kun akun jäljellä oleva kapasiteetti on pieni, 
älä luota sisäiseen akkuun ensisijaisena virtalähteenä. 

• Sisäinen akku on vaihdettava joka toinen vuosi tai aiemmin, kun täyteen ladatun akun 
käyttöaika on selvästi lyhentynyt. 

• Sisäistä akkua ei ole tarkoitettu toimimaan pääasiallisena virtalähteenä. Sitä saa käyttää 
vain, kun muut lähteet eivät ole saatavilla tai tarvittaessa hetken ajan; esimerkiksi, kun 
virtalähdettä vaihdetaan. 

 

 HUOMIO 

• Palaa verkkovaihtovirtaan, kun akun jäljellä oleva akun varaus on vähäinen. 

• Sisäinen akku saattaa lopettaa lataamisen, kun ympäristön lämpötila nousee 35 °C:seen tai 
sen yli. Tämä osoitetaan Sähkövirtavika / Ei lataa -hälytysviestillä. 

• Sisäinen akku tyhjenee, jos laite varastoidaan pitemmäksi ajaksi. Varmista, että sisäinen 
akku ladataan säilytyksen aikana uudestaan kuuden kuukauden välein. 

• Astral-laitteen säilyttäminen yli 50 °C:n lämpötiloissa pidemmän aikaa kiihdyttää akun 
vanhenemista. Tämä ei vaikuta akun tai laitteen turvallisuuteen. 

 
Kun laite on kytketty verkkovirtaan, sisäinen akku jatkaa latautumista, kun laite on toiminnassa tai 
valmiustilassa. 

Katso sisäisen akun odotettua käyttöaikaa koskevia lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot. 
 

Akun käyttöaika 

Sisäinen akku antaa Astral-laitteelle sähkövirtaa kahdeksan tunnin ajan olosuhteissa, jotka ovat 
tyypillisiä kotiventilaattorista riippuvaiselle kroonikkopotilaalle. 

Sisäisen akun käyttöajan määrittävät: 

• latauksen prosenttiosuus 

• ympäristötekijät (kuten lämpötila ja korkeus merenpinnasta) 

• akun kunto ja ikä 

• Laiteasetukset 

• potilasletkuston kokoonpano ja tahaton ilmavuoto.  
Sisäinen akku on vaihdettava joka toinen vuosi tai aiemmin, kun täyteen ladatun akun käyttöaika on 
selvästi lyhentynyt. 
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Säilyttäminen ja uudelleenlataaminen 

Jos sisäistä akkua ei käytetä, akun lataus täytyy purkaa ja ladata uudelleen kuuden kuukauden välein. 

Sisäisen akun täyteen lataamiseen tyhjästä menee noin neljä tuntia. Tämä aika voi kuitenkin vaihdella 
ympäristöolojen ja laitteen käyttötilan mukaan.  

Sisäisen akun valmisteleminen pitkäaikaista säilytystä varten: 

1. Tarkasta, että akun kapasiteetti on 50–100 %. Jos näin ei ole, lataa laite vähintään 50 %:n 
kapasiteettiin ennen säilytystä. 

2. Irrota virtajohto Astral-laitteesta. 
3. Kytke laite pois päältä. 
 

Sisäisen akun uudelleenlataaminen: 

1. Kytke laite verkkovirtaan. 
2. Lataus alkaa, kun akun latausosoittimen symboli vilkkuu tietopalkissa. 
Huomautuksia: 

• Kun ladataan kokonaan varauksesta purkautunutta akkua, kestää tavallisesti jopa 30 minuuttia akun 
kapasiteetin nostamiseen 0 %:sta 1 %:iin. 

• Jos laitetta on säilytetty käyttölämpötila-alueen ulkopuolella, näkyviin voi tulla viesti (Sähkövirtavika / Ei 
lataa). Voit edelleen jatkaa laitteen käyttämistä. Jos hälytys kuitenkin jatkuu yli 2 tunnin ajan, akku täytyy 
ehkä vaihtaa uuteen. 

 

Laitteen virtalähteen osoittimet 
Järjestelmää ja akun lataustasoja koskevia tietoja voi saada kahdella eri tavalla: 

1. Akun merkkivalo 
Kaikkien liitettyjen akkujen kapasiteetti lisätään Astral-käyttöliittymän tietopalkin käyttöajan 
ilmaisimeen (tämä voi viedä pari minuuttia). Kokonaisaika on Astral-laitteen sisäisen akun ja toisen 
tai molempien ulkoisten akkujen summa. 
Normaaleissa käyttöolosuhteissa ventilaattorissa näkyvät: 
- Kokonaisjärjestelmän lataustila prosenttiosuutena, kun ventilaatio on valmiustilassa tai 

verkkovirtaan liitettynä.  
- Arvioitu jäljellä oleva käyttöaika, kun hoitoa annetaan. 

Näyttö Kuvaus 

 

Kun joko ulkoista tai sisäistä akkua käytetään, mutta laite ei ventiloi, akun lataustaso esitetään. Akun 
prosenttiosuus on kaikkien järjestelmään liitettyjen akkujen keskiarvo. Yksittäisen akun kapasiteetin 
tarkkoja tietoja voidaan tarkastella akkutietojen sivulta.  

 

Kun joko ulkoista tai sisäistä akkua käytetään ventilaation aikana, jäljellä oleva käyttöaika esitetään 
tämänhetkisille käyttöolosuhteille arvioituna. Kokonaisaika on kaikkien järjestelmään liitettyjen akkujen 
summa. 

 

Kun joko ulkoinen tai sisäinen akku latautuu, näytetään latautuvan akun symboli ja latauksen 
prosenttiosuus. 

Huomautus: Vain ulkoiset ja sisäiset Astral-akut otetaan mukaan akun näyttölaskentoihin. RPSII-akkutasoja ei näytetä. 
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2. Akkutiedot 
Akkutietoihin päästään Tiedot-valikon Akku-alivalikosta. Tässä valikossa on kaksi välilehteä: 
- Varaus – näyttää nykyisen varaustason (0–100 %) kaikille järjestelmän sillä hetkellä 

havaitsemille akuille sekä kokonaisjärjestelmän varauksen. 
- Huolto – näyttää koko varauskapasiteetin ja lataussyklien määrän kaikille järjestelmän sillä 

hetkellä havaitsemille akuille. 

 
Tarkista säännöllisesti sisäisen akun ja mahdollisten liitettyjen ulkoisten akkujen varaustaso. 
Kaikkien akkujen vaihtamista uuteen suositellaan 400 lataussyklin kohdalla. 
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Astral-säilytyslaukku 
Astral-laite on aina oltava säilytyslaukkuun pakattuna, kun laitetta ei käytetä, jotta laitteen 
vaurioituminen estetään. 

 VAROITUS 

Astral-laitetta ei saa käyttää, kun laite on säilytyslaukussa. Jos tarvitaan ventilaatiota 
matkustuksen aikana, käytä Astral- tai SlimFit-kantolaukkua. 

 
Säilytyslaukun käyttö 
1. Ennen kuin laite asetetaan säilytyslaukkuun, irrota seuraavat: 

- virtaliitäntä laitteen takaosasta 
- kaikki potilasletkuston osat 
- kaikki lisävarusteet, myös Remote Alarm -etähälytys ja oksimetri 
- USB-muistitikku. 

2. Aseta Astral-laite varovasti säilytyslaukkuun varmistaen, että kahva on ylhäällä ja näyttö 
suuntautuu laukkuun painettua kuvaa kohden. 

3. Kiinnitä Astral-laite paikalleen Velcro-kiinnityshihnalla. (Varmista laitteen asento pujottamalla 
Velcro-kiinnityshihna kahvan läpi ja kiinnitä paikalleen.) 

4. Aseta virtalähdeyksikkö ja mahdolliset raskaat osat vetoketjulliseen sivutaskuun. 
5. Varmista, että kaikki vetoketjut on suljettu kokonaan ja että laite on tiukasti kiinni, ennen kuin 

nostat säilytyslaukkua. 

 HUOMIO 

Laukun etuosan sisällä olevaan vetoketjutaskuun ei saa laittaa mitään raskaita tai suurikokoisia 
esineitä. Tämä saattaisi vaurioittaa nestekidekosketusnäyttöä. 
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Hälytykset 
Astral-laite aktivoi hälytykset varoittaakseen olosuhteista, jotka edellyttävät huomioimista potilaan 
turvallisuuden varmistamiseksi. Kun hälytys aktivoituu, Astral-laite antaa sekä ääni- että 
merkkivalohälytyksen ja esittää hälytysviestin tietopalkin hälytysnäytössä. 
 

Astral saattaa käynnistyä automaattisesti uudelleen osana hälytysjärjestelmää (esim. ylipaineelta 
suojaaminen ja järjestelmähälytykset). Automaattisella uudelleenkäynnistyksellä tarkistetaan 
järjestelmät ja varmistetaan hälytyksen oikea toiminta. 
 

Heti, kun aktivoitumistila tapahtuu, Astral-laite antaa äänihälytyksen ja valomerkkihälytyksen ilman 
viivettä. 
 

 
 

 Osoitin Kuvaus  

1 Hälytysnäyttö Esittää joko hälytysviestin korkeimman tason aktiiviselle hälytykselle tai 
viimeisen hälytyksen, jota ei ole vielä nollattu. 

Näet lisätietoja hälytyksestä hälytysnäyttöä painamalla. 

Tietyt olosuhteet voivat aiheuttaa useita hälytyksiä.  osoittaa, että 

useita hälytyksiä on aktiivisena. Kun kuvake  näkyy, paina sitä, jolloin 
näet kaikki hälytykset ja voit reagoida niihin asianmukaisesti. Hälytykset 
esitetään niiden tärkeystason mukaisessa järjestyksessä. 

2 Aktiiviset hälytykset -näyttö Esittää aktiivisten hälytysten täydellisen joukon. Tulee automaattisesti 
näyttöön, kun hälytys aktivoituu Potilas-toimintamuodossa. 

3 Tiedot-valikko Jotkin hälytykset nollautuvat automaattisesti. Voit katsoa hälytysten historiaa 
tarkastelemalla hälytyslokia Tiedot-valikon kautta. 
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 Osoitin Kuvaus  

4 Hälytyksen 
vaimennus-/nollauspainike 

Tila: 

• ei valoa – ei aktiivisia hälytyksiä 
• tasainen valo – aktiivinen hälytys / hälytyksiä 
• vilkkuva valo – hälytyksen vaimennus on päällä. 

Tämän painikkeen avulla voit myös: 

• vaimentaa äänihälytyksen 
• nollata tämänhetkisen esitetyn hälytyksen (jos sallittu). 

5 Hälytyspalkki Osoittaa hälytyksen tärkeystason hälytysnäytössä. 
 
 

Hälytyksen tärkeystaso 
Hälytykset on luokiteltu suhteelliseen tärkeystasoon (korkea, keskitaso ja matala) hälytystilan 
vakavuuden ja kiireellisyyden mukaisesti. Reagoi kaikkiin hälytyksiin. Korkean tason hälytykset 
edellyttävät välitöntä toimenpidettä. 

Hälytyksen tärkeystaso 
 

Hälytyspalkki Äänihälytys 

Korkea  Punainen vilkkuva valo 10 piippausta joka 5. sekunti 

Keskitaso  Keltainen vilkkuva valo 3 piippausta joka 15. sekunti 

Matala  Keltainen tasainen valo 2 piippausta joka 25. sekunti 
 

 

 

Hyödyllinen vinkki! 

Kohdassa Hälytysten vianmääritys on annettu tavallisimpien hälytysten ratkaisuehdotuksia. 
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Seuraavassa hälytysten luettelossa hälytykset on järjestetty hälytystason sisällä suhteellisen 
tärkeyden mukaisesti. 

Ylimmän tason hälytykset Keskitason hälytykset Alimman tason hälytykset 

Täydellinen virtakatkos* 

Korkean paineen suoja 

Letkuston irtoaminen 

Matala paine 

Tukos 

Korkea paine 

Apnea 

Matala Mve 

Matala Mvi 

Korkea Mvi 

Korkea Mve 

Matala Vte 

Korkea Vte 

Matala Vti 

Korkea Vti 

Matala hengitystaajuus 

Korkea hengitystaajuus 

Suuri ilmavuoto 

Ventilaatio pysähtynyt 

Matala SpO2 

Korkea SpO2 

Matala FiO2 

Korkea FiO2 

NV-maski/uud.hengit. 

Väärä letkuston sovitin 

Akun varaus vaarallisen alhainen 

Väärä letkusto liitetty 

Turvapalautus valmis 

Akku puuttuu/viallinen 

Korkea paine 

Matala PEEP 

Korkea PEEP 

Matala syketaajuus 

Korkea syketaajuus 

Laitteen ylikuumeneminen. 

Paineletku irronnut 

Viimeisin laitetesti epäonnistui 

Virtausanturi ei kalibroitu 

Ei SpO2-valvontaa 

Ei FiO2-valvontaa 

Sisäinen akku toimintakelvoton 

Sisäisen akun varaus alhainen 

Letkustovika  

 

Käyttää sisäistä akkua 

Akun 1 vika 

Akun 2 vika 

Sähkövirtavika / Ei lataa 

PEEP-puhaltimen vika 

 

*Merkkivalot eivät vilku täydellisen virtakatkoshälytyksen aikana. 
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Aktiivisten hälytysten tarkastelu 

Hälytysnäytössä näkyvä  osoittaa, että hälytyksiä on useita. Vaikka useat hälytykset voivat olla 
aktiivisia samanaikaisesti, hälytysnäyttö näyttää vain korkeimman tason hälytyksen. Aktiivisten 
hälytysten täydellinen joukko esitetään Aktiiviset hälytykset -näytössä. 

Kun korkeimman tason hälytys selvitetään, seuraavan tason hälytys näkyy hälytysnäytössä. 
 

 
 

Aktiivisten hälytysten tarkastelu: 

1. Paina mistä tahansa näytöstä tietopalkin hälytysnäyttöä. Näkyviin tulee Aktiiviset hälytykset 
-näyttö. Tässä näytössä on täydellinen luettelo tämänhetkisistä aktiivisista hälytyksistä esitettynä 
niiden suhteellisen tärkeystason määräämässä järjestyksessä.  

2. Sulje Aktiiviset hälytykset -näyttö ja palaa edelliseen näyttöön painamalla OK. 
 

Hälytysten vaimennus 
Voit vaimentaa äänihälytyksen väliaikaisesti Astral-laitteesta kahden minuutin ajaksi. Hälytysnäyttö ja 
hälytyspalkki jatkavat hälytyksen esittämistä normaalisti. Jos hälytystilanne jatkuu vielä kahden 
minuutin kuluttua, hälytysääni kuuluu uudelleen. 

Voit käyttää hälytyksen vaimennusta myös etukäteen sellaisten hälytysten esivaimentamiseksi, joita 
odotat esiintyvän. Tämä voi olla hyödyllistä imutoimenpiteiden aikana tai kun on tarkoitus irrottaa 
potilas ventilaattorista lyhyeksi ajaksi. 
 

Aktiivisen äänihälytyksen vaientaminen: 

Paina . 

Hälytys vaientuu kahden minuutin ajaksi. Tänä aikana tietopalkissa näkyy  ja  vilkkuu. 

Huomautus: Hälytyksen vaiennus-/nollauspainikkeen painaminen uudelleen hälytyksen ollessa vaiennettuna 
nollaa näytetyn hälytyksen. Katso kohtaa Hälytysten nollaaminen (ks. sivu 54). 
 

Hälytysten vaimentaminen ennen niiden aktivoitumista: 

1. Paina . Hälytyksen vaimennus on aktiivinen kahden minuutin ajan. Tuona aikana 

tietopalkissa näkyy , ja painike  vilkkuu. 

2. Peruuta hälytyksen vaimennus painamalla vilkkuvaa  -painiketta uudestaan. 
 

Hyödyllinen vinkki! 

Voit säätää hälytysvoimakkuutta. Katso tietoja kohdasta Laiteasetukset. Varmista säätämisen jälkeen, 
että pystyt yhä kuulemaan hälytyksen selvästi ja riittävän kaukaa. 
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Hälytysten nollaaminen 
Hälytyksen nollaus poistaa tuon hälytyksen hälytysnäytöstä ja Aktiiviset hälytykset -näytöstä sekä 
sammuttaa valomerkki- ja äänihälytykset. Aktiivisen hälytyksen saa nollata vain sen jälkeen, kun 
hälytyksen aiheuttanut tilanne on käsitelty. Jos hälytystilannetta ei ole korjattu, hälytys aktivoituu 
uudelleen. 

Astral-laite voi automaattisesti poistaa hälytyksen, kun hälytyksen laukaissut tilanne on korjattu. Kun 
hälytys on poistettu, sitä ei enää esitetä Aktiiviset hälytykset -näytössä ja ääni- ja valomerkkihälytykset 
loppuvat. 

Kun hälytys on poistunut tai manuaalisesti nollattu, hälytysnäyttö esittää sitten seuraavan tason 
aktiivisen hälytyksen. 
 

Joitakin hälytyksiä ei voida nollata manuaalisesti. Hälytyksen syy täytyy korjata näitä hälytyksiä varten. 
Hälytyksen selvittäminen tyhjentää automaattisesti näytön. 
 

Esitetyn aktiivisen hälytyksen nollaaminen: 

1. Vaimenna hälytys painamalla . Painikkeeseen syttyy valo, joka vilkkuu. 

2. Nollaa hälytys painamalla  uudestaan. Hälytysviesti poistuu hälytysnäytöstä. Viesti 
poistuu myös Aktiiviset hälytykset -näytöstä. 

Huomautus: Voit tehdä tämän toimenpiteen, kun Aktiiviset hälytykset -näyttö on auki, jos haluat nähdä kaikki 
aktiiviset hälytykset, kun teet nollausta. 
 

Kaikkien aktiivisten hälytysten nollaaminen: 

1. Paina tietopalkin hälytysnäyttöä. Näkyviin tulee Aktiiviset hälytykset -näyttö. 

 
2. Nollaa useat hälytykset painamalla Nollaa kaikki. Vain ne hälytykset, jotka voidaan nollata, 

nollautuvat. Mahdolliset jäljelle jäävät hälytykset tarvitsevat käyttäjän toimenpidettä ja korjausta. 
3. Tee kaikki tarvittavat toimet jäljellä olevien hälytysten selvittämiseksi. 

4. Sulje Aktiiviset hälytykset -näyttö ja palaa edelliseen näyttöön painamalla OK. 
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Hälytysvoimakkuuden säätäminen 
Astral-laitteen äänenvoimakkuus voidaan asettaa yhdestä viiteen (viisi on voimakkain ja kolme on 
oletusasetus). Lääkärisi on asettanut valmiiksi äänen vähimmäisvoimakkuuden. Tätä 
vähimmäisvoimakkuutta pienemmät asetukset näkyvät harmaina eikä niitä voi käyttää. 

 VAROITUS 
• Hälytyksen äänenvoimakkuutta ei voida säätää erikseen yksittäisiä hälytyksiä varten. 

Hälytyksen äänenvoimakkuuden säätäminen muuttaa kaikkien hälytysten voimakkuutta 
hälytyksen tärkeystasosta riippumatta. 

• Kun säädät hälytysvoimakkuutta, varmista, että hälytysääni voidaan kuulla mahdollisesti 
ympäröivistä äänistä huolimatta ja vaikka käytettäisiin kantolaukkua. 

 
 

 
Alla olevassa esimerkissä lääkäri on säilyttänyt hälytysäänen oletusvoimakkuutena tason kolme. Tämä 
tarkoittaa, että äänenvoimakkuuden valinnat 1 ja 2 on poistettu käytöstä, ja voit suurentaa tai 
pienentää hälytyksen äänenvoimakkuustasoa välillä 3–5. Jos lääkäri on kuitenkin asettanut 
äänenvoimakkuuden minimitasoksi 1, kaikki äänenvoimakkuuden vaihtoehdot ovat käytettävissä 
valintaa varten. 
 

 
 

Hälytyssummerien ja -osoitinten testaaminen 
Hälytys on säännöllisesti testattava sen varmistamiseksi, että hälytysääni kuuluu tarkoitetulla tavalla. 

Astral-laitteessa on kaksi hälytyssummeria. Hälytystilassa molemmat summerit toimivat 
samanaikaisesti. Hälytystoiminnon testaus on tehtävä säännöllisesti kummankin summerin oikean 
toiminnan varmistamiseksi. Tämän testin aikana kumpaakin summeria käytetään erikseen ja 
peräkkäin. 
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Hälytysten äänisummerien ja osoitinten testaaminen: 

1. Paina . Hälytykset-näyttö tulee näkyviin. 

2. Paina . Hälytyksen voimakkuus -näyttö tulee näkyviin. 

 
3. Paina Testaa hälytyksen testaamiseksi. Hälytys piippaa kahdesti ja LED-merkkivalo vilkkuu sen 

osoittamiseksi, että hälytys toimii oikein. Varmista, että hälytys piippaa kaksi kertaa. Varmista, että 
hälytyspalkki vilkkuu punaisena ja sitten keltaisena. Varmista, että vaimennuspainike vilkkuu. 

 VAROITUS 

Jos mitään hälytysääntä ei kuulu, ventilaattoria ei saa käyttää. 
 

 HUOMIO 

Jos kuuluu vain yksi piippaus tai jos hälytyspalkki ei vilku punaisena ja sitten keltaisena, palauta 
laite huoltoa varten. 
 

 
 

Etähälytyksen testaus 
Etähälytys tuottaa ääni- ja valomerkkisignaalin, kun hälytys laukeaa ventilaattorissa. 

 HUOMIO 

Remote Alarm - etähälytyksen testaus on tehtävä ennen ensimmäistä käyttöä ja aina akun 
vaihtamisen jälkeen. Testaa hälytys säännöllisesti laitoksen käytännön mukaisesti. Tee testi 
päivittäin, jos potilas on hoidosta riippuvainen. 
 

 
 

 
Testaa etähälytys painamalla etähälytyksen kohtaa (Remote Alarm) . 

Seuraavat asiat tapahtuvat: 

• Hälytyksen LED-merkkivalo syttyy ja kuuluu äänihälytys. 

• Asetettua äänenvoimakkuutta vastaava LED-merkkivalo syttyy. 

• Irronnut-merkkivalo vilkkuu, jos hälytys ei ole laitteeseen kytkettynä, ja valo palaa jatkuvasti, jos 
hälytys on kytketty. 

• Akkuvirran tasoa vastaava akkutason LED-merkkivalo syttyy. Keltainen merkkivalo, jos akun 
kestoaika on lyhyt, tai vihreä, jos akun kestoaika on hyvä. (Vaihda akku, jos akun kestoaika on 
lyhyt.) 

• Jos toinen etähälytys on kytketty, toinen etähälytys antaa myös äänimerkin. 
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Hälytysten testaus 

 VAROITUS 

Hälytystestejä ei saa tehdä, kun potilas on yhdistetty ventilaattoriin. 

 
Tässä osassa kuvataan toiminnallisia testejä, jotta käyttäjä voi ymmärtää tilat, jotka voivat laukaista 
yleisiä Astral-hälytyksiä. Lääkärin on arvioitava hoidon hälytysrajojen tehokkuus. 

Huomautus: Joissakin hälytystestimenetelmissä laukaistaan useita hälytyksiä. Voit nähdä kaikki aktiiviset 
hälytykset painamalla Hälytys-näyttöpainiketta, kuten kuvataan kohdassa Aktiivisten hälytysten tarkastelu (ks. sivu 
53). 
 

 HUOMIO 

Kun hälytystestit ovat valmiit, varmista, että Astral-laite palautetaan alkuperäiseen tilaansa ja 
että sisäinen akku ladataan. 

 

Hälytys Testimenetelmä 

Matala paine 1. Irrota potilasliitäntä letkustosta. 
2. Käynnistä ventilaatio. 

Matala Vte 
(Mahdollinen vain kaksihaaraisissa letkustoissa 
sekä yksihaaraisissa letkustoissa, joissa on 
tarkoituksellinen vuoto) 

1. Irrota potilasliitäntä letkustosta. 
2. Käynnistä ventilaatio. 

Tukos 1. Irrota potilasliitäntä letkustosta. 
2. Käynnistä ventilaatio. 
3. Tuki letkuston ulostulo. 

Suuri ilmavuoto 
(Mahdollinen vain kaksihaaraisissa letkustoissa 
sekä yksihaaraisissa letkustoissa, joissa on 
tarkoituksellinen vuoto) 

1. Irrota potilasliitäntä letkustosta. 
2. Käynnistä ventilaatio. 

Matala FiO2 
(Mahdollista testata vain, jos hoito on 
määritetty lisähapen käyttöä varten) 

1. Sulje lisähappi. 
2. Käynnistä ventilaatio. 

Korkea FiO2 
(Mahdollista testata vain, jos hoito on 
määritetty lisähapen käyttöä varten) 

1. Säätää lisähapen suurempaan virtausnopeuteen. 
2. Käynnistä ventilaatio. 

Käyttää sisäistä akkua 1. Varmista, että Astral-laite on kytketty ulkoiseen virtalähteeseen. 
2. Kytke sähkövirta Astral-laitteeseen. 
3. Irrota virtajohto. 

Akun varaus alhainen 

Akun varaus vaarallisen alhainen 

1. Varmista, että Astral-laitteeseen on kytketty virta päälle ja että laite 
toimii sisäisellä akulla. 

2. Valitse Asetus-valikosta Laiteasetukset. Ota pois käytöstä 
Autom. sammutus- ja Taustavalon aikakatkaisu 
-asetukset. Katso kohta Laiteasetusten säätäminen (ks. sivu 19). 

3. Odota, että sisäisen akun varaus tyhjenee. Tämä kestää yli 10 tuntia 
kokonaan täyteen ladatusta sisäisestä akusta. 
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Virtahälytykset 
 

 HUOMIO 

Tietoja ei voida tallentaa, kun Akun varaus vaarallisen alhainen- tai Akku puuttuu/viallinen 
-hälytys on aktiivinen. Näiden hälytysten aktiivisina ollessa tehdyt ohjelmavalinnat voidaan 
menettää, jos laite käynnistetään uudelleen. Ventilaatiotietojen ja hälytysten kirjaaminen 
lykkäytyy. 
 

 

Hälytys Aktivoituu, kun 

Sisäisen akun varaus 
alhainen 

Sisäisen akun virtaa on jäljellä noin 20 minuutin ventilaatioaikaan. 

Akun varaus 
vaarallisen alhainen 

Sisäisen akun virtaa on jäljellä noin 10 minuutin ventilaatioaikaan. 

Täydellinen 
virtakatkos 

Sähkövirta on kokonaan katkennut sisäisen akun vian vuoksi tai ulkoinen virta on katkennut, kun 
sisäinen akku on poistettu.  

Sähkövirta katkennut Virtalähde on muuttunut ulkoisesta lähteestä sisäiseen akkuun. 

Käyttää sisäistä akkua Astral-laitteeseen on kytketty virta päälle, ja laite käyttää akkuvirtaa. 

Akku puuttuu/viallinen Sisäinen akku on viallinen tai se on poistettu. 

Sisäinen paristo 
toimintakelvoton 

Sisäinen paristo on toimintakelvoton eikä ehkä anna luotettavaa tietoa jäljellä olevasta ajasta.  
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Letkuston ja kanyylin irtoamisen tunnistaminen 
Letkuston osan irtoaminen vahingossa tai kanyylin poistaminen vahingossa edustaa hoidettavan 
potilaan vaaratilannetta. Astral on varustettu useilla hälytyksillä, jotka yhdessä Letkusto irti -hälytyksen 
kanssa voivat luotettavasti havaita letkuston irtoamisen (myös kanyylin poistamisen). 

Optimaalinen hälytys saattaa olla hoitotavoitteen ja letkuston tyypin mukainen, kuten alla olevassa 
taulukossa esitetään. 
 

Astralilla on kuitenkin useita hälytyksiä, jotka hoitohenkilö voi määrittää erityisesti tätä tarkoitusta 
varten. 
 

 VAROITUS 

Hälytykset ovat herkkiä kaikkiin letkustoon, ventilaatioasetuksiin tai samanaikaiseen hoitoon 
tehtyihin muutoksiin. Testaa hälytyksen tehoa sen jälkeen, kun jokin tällainen muutos on tehty. 
 
 

 HUOMIO 

Hälytykset on määritettävä ja testattava sen varmistamiseksi, että letkuston ja kanyylin 
irtoaminen tunnistetaan. Suosittelemme useiden hälytysten määrittämistä ja testaamista ja 
irtoamisen testaamista sekä ventilaattorissa että kanyylissä. Erillistä valvontaa voidaan 
vaihtoehtoisesti käyttää. 
 
 

 
Seuraavassa taulukossa esitetään asianmukaisimmat letkuston irtoamista tunnistavat hälytykset. 

 Painetavoitetilat Tilavuustavoitetilat 

Yksih., jossa vuoto Irrotushälytys 

Matalan paineen hälytys 

Matala Vte –hälytys 

Matala MVe –hälytys 

Apneahälytys 

Vuotohälytys 

SpO2-hälytys 

Ei käytettävissä 

Venttiilillä varustettu 
yksihaarainen 

Irrotushälytys 

Matalan paineen hälytys 

Matala Peep -hälytys 

Korkea Vti -hälytys 

Korkea MVi -hälytys 

Apneahälytys 

SpO2-hälytys 

Irrotushälytys 

Matalan paineen hälytys 

Matala PEEP -hälytys 

Apneahälytys 

SpO2-hälytys 
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 Painetavoitetilat Tilavuustavoitetilat 

Venttiilillä varustettu 
kaksihaarainen 

Irrotushälytys 

Matalan paineen hälytys 

Matala Vte -hälytys 

Matala MVe -hälytys 

Apneahälytys 

Vuotohälytys 

SpO2-hälytys 

Suukappale Irrotushälytys 

Matalan paineen hälytys 

Korkea Vti -hälytys 

Korkea MVi -hälytys 

Apneahälytys 

SpO2-hälytys 

Irrotushälytys 

Matalan paineen hälytys 

Apneahälytys 

SpO2-hälytys 
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Astralin letkusto irti -hälytys 
Astralin letkusto irti -hälytys mittaa jatkuvasti letkuston vastusta hoidon aikana letkuston irtoamisen 
varalta. Ylimmän tason letkusto irti -hälytys aktivoituu, kun laite havaitsee, että letkusto on irti 
yhtäjaksoisesti kauemmin kuin lääkärin asettama hälytyksen aktivointiaika. Jos irtoaminen korjautuu 
tämän ajan kuluessa, hälytyksen aktivointiaika palautuu entiselleen. 
 

Letkusto irti -hälytyksen säätäminen 
Lääkäri voi säätää letkusto irti -hälytystä tarpeidesi mukaan. Lääkärisi voi: 

1. Säätää hälytyksen aktivointiaikaa – aika (sekunteina), jonka kuluttua letkuston irtoamisen jälkeen 
hälytys aktivoituu. 

2. Säätää letkuston irtoamisen toleranssia – sitä, kuinka paljon letkuston pitää olla irti hälytyksen 
aktivoitumiseksi. 

3. Kytkeä letkusto irti -hälytyksen päälle/pois. 
 

 
Huomautus: Letkusto irti -hälytyksen oletusasetuksena on päällä. 
 

Letkusto irti -hälytyksen testaaminen: 

Nämä vaiheet tulee tehdä, ennen kuin potilas liitetään ventilaattoriin. 

1. Kiinnitä kaikki potilasletkuston osat, potilasliitäntä mukaan lukien (jos kyseessä on trakeostomia, 
tulee käyttää testikanyylia). 

2. Aloita ventilaatio asianmukaisia hoitoasetuksia, letkustokokoonpanoa ja lisähappea (tarvittaessa) 
käyttäen. 

3. Tarkasta, että mitattu irtikytkentäarvo muuttuu punaiseksi ja letkusto irti- hälytys aktivoituu 
hälytyksen aktivointiajan kuluttua. 

Huomautus: Jos letkusto irti -hälytyksen merkkiääntä ei kuulu, lääkärin on ehkä säädettävä hälytyksen 
parametreja. 
 

Hyödyllinen vinkki! 

Laitteen on ehkä vaikeinta havaita kanyylin irtoaminen. Varmista, että kanyylin irtoaminen havaitaan, 
testaamalla letkusto irti -hälytys testikanyylin kanssa. Lääkärisi voi auttaa sinua tekemään tämän. 
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Tiedonhallintaprosessi 
Astral-laitteesta saatuja valvontatietoja voidaan tarkastella ResScan™-potilashallintaohjelmassa. Tiedot 
siirretään laitteesta ResScan-ohjelmaan USB-muistitikun avulla. Kun tiedot on ladattu ResScaniin, niitä 
voidaan tarkastella useissa raporttimuodoissa, jolloin hoitotuloksia ja hoidon noudattamista voidaan 
helposti seurata. 
 

ResMed-USB:n liittäminen Astral-laitteeseen: 

Aseta USB-muistitikku laitteen takaosassa olevaan USB-liittimeen. Tietopalkissa näkyy -symboli 
sen osoittamiseksi, että USB on yhdistetty. 

 
Poista USB-muistitikku yksinkertaisesti vetämällä se ulos USB-liittimestä, kun siirto on valmis. Jos 
tietoja siirrettiin sillä hetkellä, tietopalkissa näkyvä viesti varoittaa sinua epäonnistuneesta siirrosta. 
 

 VAROITUS 

Tiedonsiirtoportteihin saa liittää vain kyseiseen käyttöön tarkoitettuja ja ResMedin suosittelemia 
laitteita. Muiden laitteiden liittäminen voi johtaa potilasvammaan tai vaurioittaa Astral-laitetta. 
 
 

 
Tietojen siirtäminen: 
1. Valitse Asetukset-valikon USB-alivalikosta kohta Potilastiedot. 
2. Paina Tallenna>. Kun siirto on valmis, esitetään tilaviesti. 
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3. Paina Poista osoittaaksesi lukeneesi viestin ja voidaksesi tehdä muita siirtoja. 
4. Poista USB-muistitikku Astral-laitteesta. 
5. Aseta USB-muistitikku sen tietokoneen USB-porttiin, johon ResScan on asennettu. 
6. Noudata latausmenettelyä, joka kerrotaan ResScan-käyttöoppaassa. 
 

Puhdistus ja ylläpito 
Tässä osassa kuvattu puhdistus ja kunnossapito on suoritettava säännöllisesti. 

Katso yksityiskohtaiset hoito- ja ylläpito-ohjeet käytössä olevan potilasliitännän, kostuttimen ja muiden 
lisävarusteiden käyttöoppaista. 

 VAROITUS 
• Mekaanisella ventilaatiolla hoidettu potilas on erittäin altis infektioille. Likainen tai 

kontaminoitunut laitteisto on infektion mahdollinen lähde. Puhdista Astral-laite ja sen 
lisävarusteet säännöllisesti.  

• Sammuta aina laite ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista. Varmista, että 
laite on kuiva, ennen kuin yhdistät laitteen takaisin pistorasiaan. 

• Laitetta, pulssioksimetria tai verkkojohtoa ei saa upottaa veteen. 
 

 
 

 HUOMIO 

Puhdista vain Astral-laitteen ulkopinnat. 

 
Pyyhi laitteen ulkopinta tarvittaessa kostealla kankaalla hyväksyttyä mietoa puhdistusliuosta käyttäen. 

Noudata valmistajan antamia puhdistus- ja ylläpito-ohjeita kaikille letkuston osille. 
 

Kerran viikossa 
1. Tutki letkuston sovittimesta, onko siihen päässyt kosteutta tai kontaminoivia aineita. Vaihda 

tarpeen mukaan. 
2. Testaa hälytyssummerit, katso kohta Hälytyssummereiden testaaminen (ks. sivu 55). 
 

Hyödyllinen vinkki! 

Katso letkuston sovittimen irrottamista ja vaihtamista koskevia tietoja kohdasta Letkustosovittimen 
asentaminen (ks. sivu 23). 
 
 

Kerran kuukaudessa 
1. Tutki ilmansuodattimen kunto ja tarkista, onko se lian tai pölyn tukkima. Normaalissa käytössä 

ilmansuodatin on vaihdettava kuuden kuukauden väliajoin (tai useammin, jos laitetta käytetään 
pölyisessä ympäristössä). 

2. Tarkasta sisäisen akun kapasiteetti seuraavasti: 
- irrota ulkoinen sähkövirta ja käytä laitetta sisäisellä akulla vähintään 10 minuuttia 
- tarkista jäljellä oleva akun kapasiteetti kohdan Sisäisen akun käyttö (ks. sivu 46) mukaisesti 
- palauta ulkoinen sähkövirta, kun testi on valmis. 
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Ilmansuodattimen irrottaminen ja vaihtaminen 

1. Avaa ilmansuodattimen kannen lukitus vastapäivään kääntämällä. 
2. Vedä ilmansuodattimen kansi laitteesta.  
3. Vedä ilmansuodatin kannesta ja hävitä suodatin. 
4. Aseta uusi suodatin kanteen. 
5. Aseta ilmansuodatin ja kansi takaisin laitteeseen. 
6. Kiinnitä paikalleen kääntämällä myötäpäivään. 
 

Huolto 

 VAROITUS 

Laitetta saa tarkastaa ja korjata vain valtuutettu huoltoliike. Älä yritä missään olosuhteissa 
huoltaa tai korjata laitetta itse. Jos näin ei tehdä, Astral-laitteen takuu saattaa raueta tai 
Astral-laite voi vaurioitua tai aiheuttaa vamman tai kuoleman.  
Huomautus: Säilytä Astral-laitteen alkuperäinen pakkaus, jotta voit käyttää sitä, kun laite lähetetään valtuutettuun 
ResMed-huoltokeskukseen ja sieltä takaisin. 
 

 VAROITUS 
• Ristikontaminaation vaaran estämiseksi on käytettävä antibakteerista suodatinta, joka on 

asetettu sisäänhengitysporttiin, jos laitetta aiotaan käyttää useilla eri potilailla, koska 
joissakin vikatilanteissa uloshengitetty kaasu saattaa palautua sisäänhengitysportin kautta. 

• Uloshengitysmoduuli, sisäinen antibakteerinen suodatin, uloshengityksen virtausanturi ja 
sininen kalvo joutuvat kosketuksiin uloshengityskaasujen kanssa, mutta eivät muodosta 
sisäänhengitysreitin osaa.  

 

Ilmansuodattimen vaihtaminen 
Tutki ilmansuodattimen kunto ja tarkista, onko se lian tai pölyn tukkima. Normaalissa käytössä 
ilmansuodatin on vaihdettava kuuden kuukauden väliajoin (tai useammin, jos laitetta käytetään 
pölyisessä ympäristössä). 

 HUOMIO 

Älä pese ilmansuodatinta. Ilmansuodatinta ei voi pestä tai käyttää uudelleen. 
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Ilmansuodattimen irrottaminen ja vaihtaminen 

Sammuta laite ja katkaise sähkövirta ja/tai ulkoisen akun liitäntä ennen ilmansuodattimen vaihtamista. 

1. Avaa ilmansuodattimen kannen lukitus vastapäivään kääntämällä. 
2. Vedä ilmansuodattimen kansi laitteesta.  
3. Vedä ilmansuodatin kannesta ja hävitä suodatin. 
4. Aseta uusi suodatin kanteen. 
5. Aseta ilmansuodatin ja kansi takaisin laitteeseen. 
6. Kiinnitä paikalleen kääntämällä myötäpäivään. 
 

  

 

 

  
 
 

Kunnossapidon aikataulu 
Valtuutetun ResMed-huoltokeskuksen on huollettava Astral-laite seuraavan aikataulun mukaisesti. 
Astral-laitteen on tarkoitus toimia turvallisesti ja luotettavasti sillä edellytyksellä, että laitetta käytetään 
ja hoidetaan ResMedin antamien ohjeiden mukaisesti. Kuten kaikkien sähkölaitteiden kanssa, jos 
laitteessa ilmenee jotain poikkeavaa, on noudatettava varovaisuutta ja laite on toimitettava 
tarkastettavaksi valtuutettuun ResMed-huoltokeskukseen. 

Astral-laitteen odotettu käyttöikä säännöllisesti huollettaessa on 8 vuotta. 

Huoltoaikataulu ensimmäisen käytön päivämäärästä: 
 

Suositeltu huoltoväli Huollon tekijä Ohjeet 

Kuuden kuukauden välein Astral-laitteen käyttöön koulutettu 
henkilökunta  

Ilmasuodattimen vaihtaminen (vaihda 
aiemmin, jos se on likainen). 

Yksihaaraisen tai kaksihaaraisen 
letkuston sovittimen vaihto, jos sitä 
käytetään 

Kaksi vuotta Pätevä teknikko Kahden vuoden määräaikaishuolto. 
Sisäisen akun ja FiO2-anturin vaihto 
uuteen, jos sellainen on asennettu. 

35 000 tuntia Pätevä teknikko Paineilmalohkon määräaikaishuolto. 
 

Hyödyllinen vinkki! 

Jos Huoltomuistutukset on otettu käyttöön, saat ilmoituksen laitteelta, kun kahden vuoden 
määräaikaishuollon aika on lähellä. 
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Sisäinen akku 
Sisäisen akun odotettu käyttöikä on kaksi vuotta. Sisäinen akku on vaihdettava joka toinen vuosi tai 
aiemmin, kun täyteen ladatun akun käyttöaika on selvästi lyhentynyt. Varmista säilytyksen aikana, että 
sisäinen akku ladataan uudestaan kuuden kuukauden välein. 

Hyödyllinen vinkki! 

Jos Huoltomuistutukset on otettu käyttöön, saat ilmoituksen laitteelta, kun akun käyttöiässä on 
tapahtunut huomattava lyhentyminen. 

 
 

Laitetiedot 
Laitetiedot, kuten Seuraava huoltoaika, joka ilmaisee, milloin seuraava määräaikaishuolto on tehtävä, 

saadaan painamalla ja valitsemalla Laite. 
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Vianmääritys 
Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, kokeile seuraavia ehdotuksia. Jos ongelma ei ratkea, ota 
yhteys hoitopalvelujen toimittajaan tai ResMediin. 
 

Hälytysten vianmääritys 
Hälytysmerkkiääni kuuluu useimmiten siksi, että järjestelmää ei ole koottu oikein tai letkuston 
testausta ei ole tehty asianmukaisesti jokaista ohjelmaa varten. 

Huomautuksia: 
 

• Seuraavassa mainitut toimenpiteet hälytystilanteissa perustuvat siihen, että potilaan hoitoa varten on 
määritetty oikeat hälytysasetukset. Kun jokin säädettävä hälytys on aktivoitunut, varmista hälytysasetukset 
uudelleen. 

 

• Hälytysten lokia ja hälytysasetuksia ylläpidetään virran ollessa pois päältä ja sähkökatkon sattuessa. 
 

• Jos hälytys aktivoituu toistuvasti, keskeytä käyttö, vaihda käyttöön varaventilaattori ja palauta laite 
huollettavaksi. 

 

Jos hälytysloki saavuttaa säilytyskapasiteettinsa, vanhimmat tiedot hylätään, jotta uusia tietueita 
voidaan kirjoittaa lokiin. 
 

Hälytysilmoitus Toimenpide 

Apnea 1. Tarkasta potilaan tila ja hengitystiet. 
2. Tutki, onko letkustossa ja proksimaalisissa linjoissa mahdollisesti ilmavuoto. Tee 

Testaa letkusto -toiminto. 

Akun 1 vika Tarkista akkuliitännät. Jos ongelma jatkuu, vaihda ulkoinen akku 1 uuteen ulkoiseen 
akkuun. 

Akun 2 vika Tarkista akkuliitännät. Jos ongelma jatkuu, vaihda ulkoinen akku 2 uuteen ulkoiseen 
akkuun. 

Akku puuttuu/viallinen 1. Jos laitetta on säilytetty äärimmäisissä lämpötiloissa, odota, kunnes laite palautuu 
huoneenlämpöiseksi. 

2. Jos laitetta on säilytetty pitkän aikaa, akku on saattanut purkautua. Yhdistä 
verkkovirtaan.  

3. Jos hälytys jatkuu, palauta laite huollettavaksi. 

Letkustovika 1. Tarkista, ettei letkustossa ole vettä. 
2. Tee Testaa letkusto -toiminto. 
3. Jos hälytys jatkuu, vaihda letkusto. 

Akun varaus vaarallisen alhainen Yhdistä Astral-laite verkkovaihtovirtaan ja anna akun latautua uudelleen. 

Laitteen ylikuumeneminen 1. Siirrä laite viileämpään paikkaan. 
2. Tutki, onko ilmantuloaukossa mahdollisesti vieraita esineitä. 
3. Tutki ilmantuloaukon suodatin. Vaihda ilmantulosuodatin tarvittaessa. 
4. Tutki, onko jäähdytystuulettimen tuloaukossa ja poistoaukossa mahdollisesti 

vieraita esineitä. 
5. Ota Astral-laite kantolaukusta. 
6. Tarkasta, onko letkustossa tukoksia. 
7. Tee Testaa letkusto -toiminto. 

Liitos irti -hälytys 1. Tarkasta potilaan tila ja hengitystiet. 
2. Tutki, ovatko letkusto ja proksimaaliset letkut mahdollisesti irti tai onko niissä 

liikaa vuotoa. 
3. Tee Testaa letkusto -toiminto.  
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Hälytysilmoitus Toimenpide 

Virtausanturin vika Vaihda uloshengityksen virtausanturi uuteen. 

Virtausanturi ei kalibroitu Tee Testaa letkusto -toiminto. 

Korkea FiO2 1. Tarkasta potilaan tila. 
2. Tarkasta ja säädä hapensyöttö. 
3. Tee Testaa letkusto -toiminto happianturin uudelleenkalibroimiseksi. 

Suuri ilmavuoto 1. Tarkasta potilaan tila. 
2. Tutki, onko letkustossa, uloshengitysventtiilissä ja proksimaalisissa linjoissa 

mahdollisesti ilmavuoto. Jos letkusto on käytössä, tarkasta mahdolliset ilmavuodot 
maskin ympärillä. 

3. Jos käytetään ilma-aukollista maskia, tarkasta maskityypin asetus. 
4. Tee Testaa letkusto -toiminto. 

Korkea MVe 1. Tarkasta potilaan tila. 
2. Tutki uloshengitysventtiili. Vaihda uloshengitysventtiili uuteen tarvittaessa. 
3. Tee Testaa letkusto -toiminto. 

Korkea Mvi 1. Tarkasta potilaan tila. 
2. Tutki, onko letkustossa ja uloshengitysventtiilissä mahdollisesti ilmavuotoja. 
3. Tee Testaa letkusto -toiminto. 

Korkea PEEP 1. Tarkasta potilaan tila. 
2. Tutki, onko letkustossa ja uloshengitysventtiilissä mahdollisesti tukos. Jos letkusto 

on käytössä, tarkasta, onko proksimaalisissa linjoissa tukos. 
3. Tee Testaa letkusto -toiminto. 

Korkea paine 1. Tarkasta potilaan tila ja hengitystiet. 
2. Tutki, onko letkustossa mahdollisesti tukos. 
3. Tee Testaa letkusto -toiminto. 

Korkean paineen suoja Laitteistopaineen turvallisuusraja ylitettiin. Jos ongelma toistuu, palauta laite 
huollettavaksi. 

Korkea sykenopeus Tarkasta potilaan tila. 

Korkea hengitystaajuus 1. Tarkasta potilaan tila. 
2. Tee Testaa letkusto -toiminto. 

Korkea SpO2 Tarkasta potilaan tila. 

Korkea Vte 1. Tarkasta potilaan tila. 
2. Tutki uloshengitysventtiili. Vaihda uloshengitysventtiili uuteen tarvittaessa. 
3. Tee Testaa letkusto -toiminto. 

Korkea Vti 1. Tarkasta potilaan tila. 
2. Tutki, onko letkustossa ja uloshengitysventtiilissä mahdollisesti ilmavuotoja. 
3. Tee Testaa letkusto -toiminto. 

Väärä letkuston sovitin 1. Tarkasta, että valittuun letkustotyyppiin on asennettu oikea letkuston sovitin. 
2. Tee letkuston testaus. 

Väärä letkusto liitetty 1. Tarkasta, että letkusto on liitetty oikein ja sopii valittuun letkustotyyppiin. 
2. Tutki letkusto, uloshengitysventtiili ja proksimaaliset letkut. 
3. Tee letkuston testaus. 
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Hälytysilmoitus Toimenpide 

Sisäinen akku toimintakelvoton 1. Kytke Astral-laite vaihtoverkkovirtaan. 
2. Palauta laite huoltoon sisäisen akun vaihtoa varten.  

Sisäisenakun käyttöajan ilmaisin ei ehkä ole enää tarkka eikä siihen voi luottaa. 

Viimeinen itsetestaus epäonnistui 1. Tee Testaa letkusto -toiminto. 
2. Jos ongelma jatkuu, palauta laite huollettavaksi. 

Akun varaus alhainen Yhdistä Astral-laite verkkovaihtovirtaan ja anna akun latautua uudelleen. 

Matala FiO2 1. Tarkasta potilaan tila. 
2. Tarkasta, onko ilmavuotoa. 
3. Tarkasta hapensyöttö ja happiliitännät laitteeseen. 
4. Tee Testaa letkusto -toiminto happianturin uudelleenkalibroimiseksi. 

Matala Mve 1. Tarkasta potilaan tila ja hengitystiet. 
2. Tutki, onko letkustossa ja uloshengitysventtiilissä mahdollisesti tukos tai 

ilmavuotoja.  
3. Tee Testaa letkusto -toiminto. 

Matala Mvi 1. Tarkasta potilaan tila ja hengitystiet. 
2. Tutki, onko letkustossa mahdollisesti tukos. 
3. Tee Testaa letkusto -toiminto. 

Matala PEEP 1. Tarkasta potilaan tila. 
2. Tutki, onko letkustossa ja uloshengitysventtiilissä mahdollisesti tukos tai 

ilmavuotoja. Jos letkusto on käytössä, tarkasta, onko proksimaalisissa linjoissa 
tukoksia.  

3. Tee Testaa letkusto -toiminto. 

Matala paine 1. Tarkasta kaikki letkuston liitännät, erityisesti potilasliitäntä ja proksimaalinen 
tunnistusletku. 

2. Tutki, onko letkustossa ja uloshengitysventtiilissä mahdollisesti vaurio tai eritteitä.  
3. Tee Testaa letkusto -toiminto. 

Matala sykenopeus Tarkasta potilaan tila. 

Matala SpO2 Tarkasta potilaan tila. 

Matala Vte 1. Tarkasta potilaan tila ja hengitystiet. 
2. Tutki, onko letkustossa ja uloshengitysventtiilissä mahdollisesti tukos tai 

ilmavuotoja.  
3. Tee Testaa letkusto -toiminto. 

Matala Vti 1. Tarkasta potilaan tila ja hengitystiet. 
2. Tutki, onko letkustossa mahdollisesti tukos. 
3. Tee Testaa letkusto -toiminto. 

Ei FiO2-valvontaa Tee Testaa letkusto -toiminto happianturin kalibroimiseksi. 

Ei SpO2-valvontaa 1. Tarkasta SpO2-liitäntä potilaan sormeen ja Astral-laitteeseen. 
2. Jos hälytys jatkuu, käytä toista SpO2-oksimetria tai sormianturia. 
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Hälytysilmoitus Toimenpide 

NV-maski/uudelleenhengittäminen Ilma-aukollinen letkusto: 

1. Tarkasta, että maskin ilma-aukot ovat esteettömiä ja avoimia. 
2. Tarkasta maskityypin asetus. 
3. Tee letkuston testaus. 

Suukappaleletkusto: Tarkista, että liitäntä on suukappale ja että potilas ei jatkuvasti tee 
uloshengitystä letkuston sisään. 

Tukos 1. Tarkasta potilaan tila ja hengitystiet. 
2. Tutki, onko letkustossa ja uloshengitysventtiilissä mahdollisesti tukos. Jos letkusto 

on käytössä, tarkasta, ovatko proksimaaliset linjat kiertyneet. 
3. Tarkista, ettei letkustossa ole vettä. 
4. Tee Testaa letkusto -toiminto. 

PEEP-puhaltimen vika 1. Tarkasta potilaan tila. 
2. Vaihda varaventilaattoriin ja palauta laite huoltoa varten. 

Paineletku irronnut 1. Tarkasta proksimaalisen tunnistusletkun liitäntä. 
2. Tarkista, ettei letkustossa ole vettä. 
3. Tee Testaa letkusto -toiminto. 

Sähkövirtavika / ei lataa 1. Tarkista kaikki laitteen ja ulkoisen akun väliset kytkennät.  
2. Tarkista sähkövirtaliitäntä (jos käytössä). Jos ongelma toistuu, ota yhteys 

ResMedin huoltokeskukseen. 

Turvanollaus suoritettu Laite havaitsi vian ja laite nollattiin. 
1. Tarkasta potilaan tila. 
2. Jos hälytys jatkuu, vaihda varaventilaattoriin ja palauta laite huoltoa varten. 

Turvajärjestelmävika 1. Tarkasta potilaan tila. 
2. Siirrä potilas muuhun ventilaatiokeinoon. 
3. Palauta laite huoltoa varten. 

Järjestelmävika 1. Tarkasta potilaan tila. 
2. Tee Testaa letkusto -toiminto. 
3. Jos ongelma jatkuu tai jos laitteen itsetestaus epäonnistuu, palauta laite 

huollettavaksi. 

Täydellinen virtakatkos 1. Tarkasta potilaan tila ja hengitystiet. 
2. Kytke laite verkkovirtaan. 
3. Tarkasta sisäisen ja ulkoisen (jos käytössä) akun varaus. 

Täydellinen virtakatkoshälytys voidaan vaimentaa vain kytkemällä laite verkkovirtaan. 

Sisäisen akun käyttö Varmista, että sisäinen akku toimii tarkoitetulla tavalla tai palauta ulkoinen sähkövirta. 

Jos aiotaan käyttää ulkoista sähkövirtaa: 

1. Tarkasta virtajohdon liitäntä verkkovirran tai akun, virtalähdepakkauksen ja laitteen 
välillä. 

2. Jos käytetään ulkoista akkua, tarkasta ulkoisen akun kapasiteetti ja vaihda/lataa, 
jos akku on tyhjä. 

3. Jos käytetään verkkovaihtovirtaa, tarkasta syötön ulostulo. 
4. Jos ongelma jatkuu, yritä vaihtoehtoista ulkoista syöttötyyppiä (ts. 

verkkovaihtovirta, verkkotasavirta tai ulkoinen akku). 

Ventilaatio pysähtynyt Varmista, että ventilaation pysäyttäminen on sopivaa. 
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Letkuston testauksen vianmääritys 

Virhekoodi Toimenpide 

001 Laitteistovika havaittu. Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. 

104, 105 Tarkasta letkuston testauksen ensimmäisen vaiheen aikana, että Astral-laitteen 
sisäänhengitysportissa ja ilmantulosuodattimessa ei ole tukoksia ja että letkustoa ei ole 
liitetty sisäänhengitysporttiin.  

Toista letkuston testaus. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys valtuutettuun 
huoltokeskukseen. 

106 Laitteistovika havaittu. Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. 

113 1. Tarkista, että lisähappea ei lisätä letkuston testauksen aikana. 
2. Tarkasta letkuston testauksen ensimmäisen vaiheen aikana, että Astral-laitteen 

sisäänhengitysportissa ja ilmantulosuodattimessa ei ole tukoksia ja että letkustoa 
ei ole liitetty sisäänhengitysporttiin.  

Toista letkuston testaus. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys valtuutettuun 
huoltokeskukseen. 

121 Laitetesti ei voi havaita oikeaa letkuston sovitinta. 

Yksihaarainen, jossa on uloshengitysventtiili:  

1. Tarkista, että venttiilin ohjausletku ja proksimaalinen paineletku on liitetty 
yksihaaraiseen sovittimeen oikein. Katso lisätietoja kohdasta 
Uloshengitysventtiilillä varustetun yksihaaraisen letkuston yhdistäminen.  

2. Tarkista, että yksihaaraisen letkuston sovitin on tiukasti asennettu ja että 
sovittimen kansi on asennettu oikein. Katso lisätietoja kohdasta 
Letkustosovittimen asentaminen (ks. sivu 23).  

Kaksihaarainen:  

1. Tarkista, että kaksihaaraisen letkuston sovitin on tiukasti asennettu ja että 
sovittimen kansi on asennettu oikein. Katso lisätietoja kohdasta 
Letkustosovittimen asentaminen (ks. sivu 23).  

Yksihaarainen, jossa on tarkoituksellinen ilmavuoto:  

1. Tarkista, että yksihaaraisen ilmavuotoletkuston sovitin on tiukasti asennettu ja 
että sovittimen kansi on asennettu oikein. Katso lisätietoja kohdasta 
Letkustosovittimen asentaminen (ks. sivu 23).  

Toista letkuston testaus. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys valtuutettuun 
huoltokeskukseen. 

122 Laitteistovika havaittu. Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. 

123 Ilmantulosuodatinta ei havaita. 

Tarkista, että ilmantulosuodatin on puhdas, kuiva ja oikein asennettu. Vaihda 
tarvittaessa uuteen. Katso kohtaa Ilmansuodattimen vaihtaminen. 

Toista letkuston testaus. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys valtuutettuun 
huoltokeskukseen. 

124 Varmista, että kaikki suodattimet ja letkustot on irrotettu sisäänhengitysportista. Toista 
letkuston testaus. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. 

125 Laitteistovika havaittu. Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. 
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Virhekoodi Toimenpide 

204 Letkustoa ei voi testata. 

1. Varmista, että letkustoa ei liikuteta ennen testauksen valmistumista.  
2. Tarkasta letkusto ja liitetyt lisävarusteet, onko niissä tukosta. 
3. Varmista, ettei letkustossa ole teräviä taitoksia tai mutkia ja ettei potilaan päässä 

ole tukosta.  
4. Jos käytetään kostutusta, varmista, ettei kostuttimen säiliö ole liian täynnä. 
5. Noudata näytön ohjeita tarkkaan:  

• letkusto ei saa olla tukossa vaiheen 2 aikana 

• letkusto täytyy tukkia kokonaan vaiheen 3 aikana. 

Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lääkäriisi tai valtuutettuun huoltokeskukseen. 

205 Letkuston mitattu vastus ylittää tälle laitteelle annetut turvalliset käyttörajat. 

1. Tarkasta letkusto ja liitetyt lisävarusteet, onko niissä tukosta. 
2. Varmista, ettei letkustossa ole teräviä taitoksia tai mutkia ja ettei potilaan päässä 

ole tukosta.  
3. Jos käytetään kostutusta, varmista, ettei kostuttimen säiliö ole liian täynnä. 
4. Noudata näytön ohjeita tarkkaan:  

• letkusto ei saa olla tukossa vaiheen 2 aikana 

• letkusto täytyy tukkia kokonaan vaiheen 3 aikana. 

Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lääkäriisi tai valtuutettuun huoltokeskukseen. 

206 Laitteistovika havaittu. Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. 

303 Happianturia ei voi kalibroida. 
1. Tarkista, että lisähappea ei lisätä letkuston testauksen aikana. 
2. Toista letkuston testaus.  

Jos ongelma jatkuu, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. 

404, 405, 406 Laitteistovika havaittu. Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. 

409 Letkuston testausta ei voitu tehdä loppuun letkuston liiallisen vuodon takia. 

1. Tarkista, että letkusto on kokonaan tukittu letkuston testauksen kolmannen 
vaiheen aikana.  

2. Tarkista, että letkusto on koottu oikein ja ettei letkustossa ole vuotoja. 
3. Tarkista, että letkuston sovitin on tiukasti asennettu. 
4. Tämä letkusto ei välttämättä ole yhteensopiva Astral-laitteen kanssa. Kokeile 

toista letkustoa. 

Toista letkuston testaus. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys valtuutettuun 
huoltokeskukseen. 

415 Laitteistovika havaittu. Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. 

420 Mitattu letkuston komplianssi ylittää tälle laitteelle annetut turvalliset käyttörajat. 

Tarkista, että letkusto on koottu oikein ja kokonaan tukittu letkuston testauksen 
kolmannen vaiheen aikana. 

Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lääkäriisi tai valtuutettuun huoltokeskukseen. 

426 Laitteistovika havaittu. Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. 
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Virhekoodi Toimenpide 

504 Letkustoa ei voi testata. 

1. Varmista, että letkustoa ei liikuteta ennen testauksen valmistumista.  
2. Tarkasta letkusto ja liitetyt lisävarusteet, onko niissä tukosta. 
3. Varmista, ettei letkustossa ole teräviä taitoksia tai mutkia ja ettei potilaan päässä 

ole tukosta.  
4. Jos käytetään kostutusta, varmista, ettei kostuttimen säiliö ole liian täynnä. 
5. Noudata näytön ohjeita tarkkaan:  

• letkusto ei saa olla tukossa vaiheen 2 aikana 

• letkusto täytyy tukkia kokonaan vaiheen 3 aikana. 

Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lääkäriisi tai valtuutettuun huoltokeskukseen. 

505 Letkuston mitattu vastus ylittää tälle laitteelle annetut turvalliset käyttörajat. 

1. Tarkasta letkusto ja liitetyt lisävarusteet, onko niissä tukosta. 
2. Varmista, ettei letkustossa ole teräviä taitoksia tai mutkia ja ettei potilaan päässä 

ole tukosta.  
3. Jos käytetään kostutusta, varmista, ettei kostuttimen säiliö ole liian täynnä. 
4. Noudata näytön ohjeita tarkkaan:  

• letkusto ei saa olla tukossa vaiheen 2 aikana 
• letkusto täytyy tukkia kokonaan vaiheen 3 aikana. 

Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lääkäriisi tai valtuutettuun huoltokeskukseen. 

506, 512 Laitteistovika havaittu. Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. 

600 Uloshengityksen virtausanturia ei voi kalibroida. 

1. Tarkista, että letkuston sovitin on puhdas, kuiva ja tiukasti kiinnitetty.  

• Jos sovitin on märkä, sovittimen poistaminen ja voimakas ravistus veden 
poistamiseksi voi auttaa. Aseta sovitin tiukasti takaisin paikalleen ja toista 
letkuston testaus. 

• Jos sovitin ei ole puhdas, se täytyy vaihtaa uuteen. 

2. Jos käytetään pieniläpimittaista lapsen hengitysletkustoa, harkitse antibakteerisen 
suodattimen tai 22 mm:n sovittimen käyttämistä uloshengityksen sovitinportissa. 

3. Toista letkuston testaus ja varmista, ettei letkustoa liikuteta ennen testauksen 
valmistumista. 

Jos ongelma jatkuu, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. 
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Yleinen vianmääritys 

Ongelma Toimenpide 

Letkustoon tiivistyy kosteutta Kosteus saattaa tiivistyä korkeiden kosteusasetusten ja ympäristön matalien 
lämpötilojen johdosta. Säädä kostuttimen asetuksia valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Kosketusnäyttö vahingoittunut tai 
ei vastaa komentoihin 

Jos et pysty sammuttamaan Astral-laitetta tavalliseen tapaan, käytä seuraavaa 
pakotetun sammutuksen menettelyä: 
1. Irrota mahdollinen ulkoinen virtalähde (esim. verkkovirta tai ulkoinen akku). 
2. Paina ja pidä alhaalla vihreää käynnistys-/sammutuspainiketta ja hälytyksen 

vaimennus-/nollauspainiketta vähintään 10 sekuntia. 10 sekunnin jälkeen 
hälytyspalkki vilkkuu keltaisena. 

3. Vapauta kummatkin painikkeet. Silloin Astral-laite sammuu. 
4. Astral-laite voidaan käynnistää uudelleen painamalla 

käynnistys-/sammutuspainiketta, ja sitä voidaan käyttää tarkoitetulla tavalla. 

Ei voi tallentaa tietoja 
Astral-laitteesta USB-tikulle tai 
laite ei tunnista USB-tikkua. 

1. Poista USB-tikku ja aseta se uudelleen paikalleen. 
2. Käytä uutta USB-tikkua. 
3. Irrota vaihtovirta- tai ulkoisesta tasavirtalähteestä, käynnistä Astral-laite 

uudelleen sammuttamalla se ja käynnistämällä se sitten uudelleen. 
4. Alusta USB-tikku uudelleen. Huomaa, että kaikki USB-tikulle tallennetut tiedot 

katoavat.  

Letkuston testaus epäonnistui Jos letkuston testaus epäonnistuu ja varoitusviesti näkyy letkuston testaussivun 
ylälaidassa, kokeile seuraavaa: 
1. Tarkista, onko letkustossa vuotoja. 
2. Tarkista, että moduuli, sininen kalvo ja anturi on painettu täysin sisään siten, että 

ne sopivat tasaisena koteloon. 
3. Pidä letkustoa suorana vastuksen vähentämiseksi. 

Huomautus: On hyväksyttävää käyttää letkustoa, joka antaa huomioviestin, koska  
Astral-laite kompensoi letkuston vastusta ja komplianssia. 

Virtausanturi ei toiminut 
(vain Astral 150 -laite) 

Jos virtausanturi ei toimi ja letkuston testauksen tulossivun alaosaan ilmestyy viesti, 
yritä seuraavaa: 
1. Tarkista, ettei letkustossa ole vuotoa. 
2. Tarkasta, että uloshengitysventtiili, sininen kalvo ja anturi puristuvat kokonaan 

sisään ja sopivat tasaisina koteloon. 
 

 



 Tekniset tiedot 
 

 Suomi 75 
 

Tekniset tiedot 
Käyttöpainealue Venttiilillä varustettu yksihaarainen tai venttiilillä varustettu 

kaksihaarainen: 3–50 hPa 
Yksihaarainen, jossa on tarkoituksellinen ilmavuoto: 2 –50 hPa 
CPAP: 3–20 hPa 
Työskentelypaineen enimmäisraja: 10–80* hPa 
*Ei sovellu kaikille laitteen muunnelmille 
Pakotettu jaksotus tapahtuu, jos painehälytyksen raja ylitetään. 

Kertahengitystilavuuden käyttörajat 
(tilavuusohjatut toimintamuodot) 

Potilastyyppi aikuinen: 100–2 500 ml 
Potilastyyppi lapsi: 50–300 ml* 

Letkuston vastus ja komplianssin rajat 
valvonnan ja ohjauksen ilmoitetulle 
tarkkuudelle** 

Potilastyypin asetus lapsi: 
Letkuston vastuksen rajat (letkusto, jossa on tarkoituksellinen ilmavuoto): 
0–8 hPa, asetuksella 60 l/min 
Letkuston vastuksen rajat (letkusto, jossa on venttiili): 0–20 hPa, 
asetuksella 60 l/min 
Letkuston vastuksen rajat (suukappaleletkusto): 0–5 hPa, asetuksella  
60 l/min 
Letkuston komplianssin rajat: 0–4 ml/hPa 

 Potilastyypin asetus aikuinen: 
Letkuston vastuksen rajat (letkusto, jossa on tarkoituksellinen ilmavuoto): 
0–20 hPa, asetuksella 120 l/min 
Letkuston vastuksen rajat (letkusto, jossa on venttiili): 0–35 hPa, 
asetuksella 120 l/min 
Letkuston vastuksen rajat (suukappaleletkusto): 0–15 hPa, asetuksella 
120 l/min 
Letkuston komplianssin rajat: 0–4 ml/hPa 

Yksittäisestä viasta aiheutuva 
hengitysvastus*** 

Lapsen letkusto 
Sisäänhengitys: 2,2 hPa (asetuksessa 15 l/min), 5,3 hPa (asetuksessa 
30 l/min) 
Uloshengitys: 2,4 hPa (asetuksessa 15 l/min), 5,0 hPa (asetuksessa  
30 l/min) 
Aikuisen letkusto 
Sisäänhengitys: 5,7 hPa (asetuksessa 30 l/min), 8,3 hPa (asetuksessa  
60 l/min) 
Uloshengitys: 4,2 hPa (asetuksessa 30 l/min), 6,2 hPa (asetuksessa  
60 l/min) 

Maksimivirtaus 220 l/min 

Sisäänhengityksen laukaisun 
(nimellis-) arvot 

Sisäänhengityksen triggaus tapahtuu, kun potilaan ilmavirtaus ylittää 
triggausasetuksen. 
Venttiilillä varustettu kaksihaarainen (virtaus-triggaus): 0,5–15,0 l/min 
Venttiilillä varustettu yksihaarainen tai venttiilillä varustettu 
kaksihaarainen: 1,6–10,0 l/min (viitenä portaana)**** 
Yksihaarainen, jossa on tarkoituksellinen vuoto: 2,5–15,0 l/min (viitenä 
portaana) 
Suukappaleletkusto (vain letku): 2,5–4,0 l/min (neljänä portaana) 
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Uloshengityksen jaksotuksen 
(nimellis-) arvot 

Jaksotus tapahtuu, kun sisäänhengitysvirtaus pienenee asetettuun 
prosenttiosuuteen sisäänhengitysvirtauksen huipusta. 
5–90 %  

Äänenpainetaso 35 ± 3 dBA ISO 80601-2-72:2015 -standardin mukaisesti mitattuna. 

Äänen voimakkuustaso 43 ± 3 dBA ISO 80601-2-72:2015 -standardin mukaisesti mitattuna. 

Hälytyksen äänenvoimakkuusalue 56–85 dBA (viitenä portaana) IEC 60601-1-8:2012 -standardin mukaisesti 
mitattuna 

Tietojen tallennus 7 päivän suuriresoluutioinen ilmatiepaine, hengitysvirtaus ja annettu 
tilavuus (näyte otettu 25 Hz:n kohdalla). 
7 päivän tiedot hengitykseen liittyvästä hoidosta (näyte otettu 1 Hz:n 
kohdalla). 
365 päivän tilastolliset tiedot ohjelmaa kohden. 

Mitat (P x L x K) 285 mm x 215 mm x 93 mm 
Näytön näyttöruutukoko: 150 mm x 90 mm 

Paino 3,2 kg 

Sisäänhengitysaukko / kaksihaarainen 
sovitin 

22 mm, suippeneva, ISO 5356-1:2004 -yhteensopiva  
Anestesia- ja hengityslaitteet – kartioliittimet& 

Painemittaus Sisäisesti asennetut paineanturit 

Virtauksen mittaus Sisäisesti asennetut virtausanturit 

Virtalähde AC 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W / 3,75 A jatkuva, 120 W / 5A huippu 
110 V / 400 Hz 

Ulkoinen tasavirtalähde 12–24 VDC 90 W, 7,5 A / 3,75 A 

Sisäinen akku Litiumioniakku, 14,4 V, 6,6 Ah, 95 Wh  
Käyttötunnit (vakiotapaus): 8 tuntia uudella akulla normaaleissa 
olosuhteissa 
Testiolosuhteet: Aikuinen, (A)CV-tila, Vt = 800 ml, PEEP = 5 cmH2O, 
taajuus = 20 bpm, Ti = 1,0 s. Kaikki muut parametrit pysyvät 
oletusasetuksissa. 
Käyttötunnit (huonoimmassa tapauksessa) > 4 tunnin käyttöaika 
seuraavissa olosuhteissa: 
Testiolosuhteet: Aikuinen, ilma-aukoton, PACV-toimintamuoto, 
kaksihaarainen letkusto, paineavustus = 30 cm H2O, PEEP = 20 cm H2O, 
taajuus: 20 bpm,  
Ti: 1,0 sek., Nousuaika = Pois, Turva-Vt = Pois, Triggaus = Pois. Kaikki 
muut parametrit pysyvät oletusasetuksissa. 
Kokonaiskesto: enintään 3 000 tuntia normaalikäyttöä sisäisellä akulla  
Huomautus: Aika saattaa vaihdella eri asetusten ja ympäristöolojen 
mukaisesti. 

Kotelon rakenne Palamista hidastava tekninen kestomuovi 
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Ympäristöolosuhteet  Käyttölämpötila: 0–40 °C  
Latauslämpötila: 5–35 °C  

Käyttökosteus: 5–93 %, ei kondensoituva 

Säilytys- ja kuljetuslämpötila: -25 °C – 70 °C, enintään 24 tuntia 
Säilytys- ja kuljetuslämpötila: -20 °C – 50 °C, yli 24 tuntia 
Huomautus: Astral-laitteen säilyttäminen yli 50 °C:n lämpötiloissa 
pidemmän aikaa voi kiihdyttää akun vanhenemista. Tämä ei vaikuta akun 
tai laitteen turvallisuuteen. Katso kohta Sisäisen akun käyttö (ks. sivu 
46). 

Säilytys- ja kuljetusilman kosteus: 5–93 %, ei kondensoituva 

 Kun laite otetaan pitkäaikaisesta vähimmäislämpötilan mukaisesta 
säilytyksestä, kestää 40 minuuttia*, että laite on käyttövalmiina potilasta 
varten, kun ympäröivä lämpötila on 20 °C.  
*Olettaen, että laite on yhdistetty ulkoiseen vaihtovirtaan. 
Kun laite otetaan pitkäaikaisesta enimmäislämpötilan mukaisesta 
säilytyksestä, kestää 60 minuuttia, että laite on käyttövalmiina potilasta 
varten, kun ympäröivä lämpötila on 20 °C. 

 Ilmanpaine: 1100 hPa – 700 hPa 
Korkeus merenpinnasta: 3 000 m 
Huomautus: Suorituskyky saattaa olla pienentynyt alle 800 hPa:ssa tai yli 
2 000 m:n merenpintakorkeuksissa. 

 IP22 (suojattu sormenkokoisia esineitä vastaan; suojattu tippuvalta 
vedeltä, kun laitetta kallistetaan enintään 15 astetta viistossa kyseisestä 
suunnasta) vaakasuorasti tasaiselle pinnalle tai pystyyn kahva ylöspäin 
asetettuna. 
IP21 (suojattu sormenkokoisia esineitä vastaan; suojattu kohtisuoraan 
tippuvalta vedeltä) pöytätelineelle asetettuna tai 
ResMed-kotihoitotelineen kanssa käytettynä tai RCM- tai 
RCMH-moduuliin kiinnitettynä. 

Happimittaus Sisäisesti asennettu happianturi. 
1 000 000 % tuntia 25 °C:ssa 

Sähkömagneettinen yhteensopivuus Tuote vastaa kaikkia sovellettavissa olevia asuinympäristöjen ja 
ammattimaisten terveydenhuoltoympäristöjen sekä 
ensihoitoympäristöjen lääketieteellisten laitteiden sähkömagneettista 
yhteensopivuutta (EMC) koskevia määräyksiä IEC60601-1-2 -standardin 
mukaisesti. 
Suositellaan, että matkaviestintälaitteet pidetään vähintään yhden 
metrin etäisyydellä laitteesta. 
Katso lisätietoja kohdasta "Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – 
sähkömagneettiset päästöt ja häiriönsieto" (ks. sivu 81). 
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Käyttö lentokoneessa Lääketieteellisiä kannettavia sähkölaitteita (M-PED), jotka täyttävät 
Yhdysvaltain ilmailuviranomaisten (FAA) RTCA/DO-160-vaatimukset, 
voidaan käyttää lentomatkan kaikissa vaiheissa ilman lisätestausta tai 
lentoyhtiön hyväksyntää. 
ResMed takaa, että Astral täyttää Yhdysvaltain ilmailuviranomaisten 
(FAA) vaatimukset (RTCA/DO-160, pykälä 21, luokka M) 
lentomatkustuksen kaikkien vaiheiden osalta. 
Sisäisen akun IATA-luokitus: UN 3481 – laitteiston sisällä olevat 
litiumioniparistot. 

Käyttö autossa Tuote täyttää seuraavan standardin vaatimukset: ISO 16750-2 Road 
Vehicles - Environmental Conditions and Testing for Electrical and 
Electronic Equipment - Part 2: Electrical Loads" – 2. painos 2006, testit 
4.2, 4.3.1.2, 4.3.2, 4.4, 4.6.1 ja 4.6.2. Toiminnallisen tilan luokitus tulee 
olemaan luokka A. 
Tuote täyttää seuraavan standardin vaatimukset: ISO7637-2 "Road 
Vehicles - Electrical Disturbance by Conduction and Coupling - Part 2 
Electrical Transient Conduction Along Supply Lines Only" – 2. painos 
2004, Osa 4.4, Transient Immunity Test. Toiminnallisen tilan luokitus 
tulee olemaan luokka A testitasolle III ja luokka C testitasolle IV. 

Tietoliitännät Astral-laitteessa on kolme tietoliitäntäporttia (USB-liitin, mini-USB-liitin 
ja Ethernet-portti). Vain USB- ja mini-USB-liittimet on tarkoitettu 
asiakaskäyttöön. 
USB-liitin on yhteensopiva ResMedin USB-muistitikun kanssa. 

Suositellut potilasletkuston osat ja 
yhteensopivat lisävarusteet 

Katso verkko-osoitetta www.resmed.com/astral/circuits. 

IEC 60601-1 -luokitus Luokka II, kaksoiseristys 
Tyyppi BF 
Jatkuva käyttö 
Sopii käytettäväksi hapen kanssa. 

Liitettävät osat Potilasliitäntä (maski, intubaatioputki, trakeostomiakanyyli tai 
suukappale) 
Oksimetri 

Tarkoitettu käyttäjä Astral-laitteen tarkoitettu käyttäjä on potilas, hoitaja tai lääkäri 
Vain lääkäri voi säätää joitakin toimintoja ja asetuksia (kliinisessä 
tilassa). Nämä toiminnot eivät ole käytössä tai niiden käyttö on lukittu 
potilaan tilassa. 

Käyttäjän sijainti Laite on suunniteltu käytettäväksi käsivarsipituudelta. Käyttäjän tulee 
sijoittaa näköakselinsa 30 asteen kulman sisälle tasosta, joka on 
kohtisuorassa näyttöön nähden. 
Astral-laite täyttää IEC 60601-1:2005-standardin luettavuutta koskevat 
vaatimukset. 
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Ohjelmistoversion yhteensopivuus Saat tiedot laitteesi ohjelmistoversiosta ottamalla yhteyden 

ResMed-edustajaan. 

Tämä laite ei sovellu käytettäväksi helposti syttyvien anesteettiseosten lähellä. 

*Kansainvälisessä ventilaattoristandardissa esitetään, että lapsen potilastyyppi on tarkoitettu potilaalle, joka vastaanottaa 
alle 300 ml. Astral sallii kuitenkin Vt:n asetusparametrin asettamisen enintään 500 ml:aan niissä tapauksissa, joissa Vt 
asetetaan siten, että se kompensoi ilmavuotoa hengitysletkustossa. 

 VAROITUS 

Kun kyseessä on käyttö lapsilla, ResMed ei suosittele 500 ml:aa kertahengitystilavuuden 
ylärajaksi; lääkärit voivat kuitenkin valita tämän ylärajan kliinisen päätöksensä perusteella. 

 
** Jotta nimetyt tarkkuudet voidaan saavuttaa, letkusto täytyy testata Testaa letkusto -toiminnolla onnistuneesti. 

*** Rajat ovat laitteen ja letkuston impedanssin summa yhden vian tilanteessa, joka johtaa laitteen sammumiseen. 

**** Yksittäiset kokoonpanot saattavat olla herkempiä. 

Happikennon elinkaarta kuvataan käyttötunteina kerrottuna käytetyn happiprosentin mukaan. Esimerkiksi 1 000 000 
prosenttitunnin happikenno kestää 20 000 tuntia 50 %:n FiO2:lla (20 000 x 50 = 1 000 000) tai 40 000 tuntia 25 %:n FiO2:lla  
(40 000 x 25 = 1 000 000). Astralin happikennot kestävät 25 000 tuntia (1041 päivää) 40 %:n FiO2:lla. 
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Paineilman virtausreitti 

 
 

 
 

 VAROITUS 

Tavallisissa tai yhden vian tilanteissa koko paineilmavirtauksen reitti voi kontaminoitua 
ruumiinnesteillä tai uloshengitetyillä kaasuilla, jos antibakteerisia suodattimia ei asenneta 
ventilaattorin ulostuloon ja kaksihaaraisen sovittimen uloshengitysporttiin.  
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Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt ja 
häiriönsieto 
Sähkökäyttöiset lääkinnälliset laitteet edellyttävät erityisiä varotoimenpiteitä sähkömagneettisen 
yhteensopivuuden (EMC) suhteen. Laitteet on asennettava ja niitä on käytettävä tässä oppaassa 
olevien EMC-tietojen mukaisesti. 
Tämä ilmoitus koskee tällä hetkellä seuraavia ResMedin laitteita: 

• Astral™-sarjan ventilaattorit. 
 

Sähkömagneettisia päästöjä koskevat ohjeet ja valmistajan ilmoitus 
Nämä laitteet on tarkoitettu käytettäviksi edempänä määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. 
Laitteen ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään kyseisenlaisessa ympäristössä. 

Päästötesti Vaatimustenmukaisuus Sähkömagneettista ympäristöä koskevia 
ohjeita 

Radiotaajuuspäästöt CISPR 11 Ryhmä 1 Laitteessa käytetään radiotaajuusenergiaa 
vain laitteensisäisissä toiminnoissa. Siksi sen 
radiotaajuuspäästöt ovat hyvin alhaisia eikä 
niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä niiden 
lähettyvillä oleville elektronisille laitteille. 

Radiotaajuuspäästöt CISPR 11 
USB-sovittimen kanssa tai ilman sitä 
oksimetrisovittimen kanssa tai ilman 
sitä 

Luokka B Laite sopii käytettäväksi kaikissa tiloissa 
mukaan lukien asuintilat ja tilat, jotka on 
liitetty suoraan yleiseen pienjänniteverkkoon, 
josta asuinrakennukset saavat sähkön. 

Harmoniset päästöt  
IEC 61000-3-2 
nimettyjen lisävarusteiden kanssa tai 
ilman niitä 

Luokka A  

Jännitteenvaihtelut/välkyntäpäästöt 
IEC 61000-3-3 
nimettyjen lisävarusteiden kanssa tai 
ilman niitä 

Vastaa vaatimuksia  

 

 VAROITUS 
• Laitetta ei saa käyttää jonkin muun laitteen vieressä tai sijoitettuna sen alle tai päälle. Jos 

laitetta on pakko käyttää jonkin muun laitteen vieressä tai sijoitettuna sen alle tai päälle, on 
tarkkailtava, että laite toimii kunnolla siinä kokoonpanossa, jossa sitä aiotaan käyttää. 

• Muiden kuin laitteen kanssa käytettäväksi nimettyjen lisävarusteiden käyttämistä ei 
suositella. Muut varusteet voivat lisätä laitteen päästöjä tai heikentää sen häiriönsietoa. 

• Sähkökäyttöisiin lääkintälaitteisiin liitettävien lisälaitteiden täytyy täyttää vastaavien IEC- tai 
ISO-standardien vaatimukset (esim. ATK-laitteistoja koskeva IEC 60950). Lisäksi kaikkien 
kokoonpanojen tulee noudattaa lääketieteellisille sähköjärjestelmille asetettuja vaatimuksia 
(katso IEC 60601-1-1 tai vastaavasti IEC 60601-1 -standardin 3. painoksen lauseke 16). 
Henkilö, joka kytkee lisälaitteen lääketieteelliseen sähkölaitteeseen, konfiguroi 
lääketieteellistä järjestelmää ja on sen vuoksi vastuussa siitä, että järjestelmä on 
lääketieteellisille sähköjärjestelmille asetettujen vaatimusten mukainen. On huomioitava, 
että paikalliset lait ovat etusijalla edellä mainittuihin vaatimuksiin nähden. Pyydä 
epäselvissä tapauksissa ohjeita paikalliselta edustajalta tai teknisestä palvelusta. 

 



Tekniset tiedot 
 

82 
 

• Kannettavia radiotaajuisia viestintälaitteita (mukaan luettuna oheislaitteet, kuten antennin 
kaapelit ja ulkoiset antennit) on käytettävä vähintään 30 cm:n päässä laitteen kaikista osista, 
mukaan luettuna valmistajan määrittelemät johdot. Muutoin laitteen suorituskyky voi 
heikentyä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sähkömagneettista häiriönsietoa koskevat ohjeet ja valmistajan ilmoitus 
Nämä laitteet on tarkoitettu käytettäviksi edempänä määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. 
Laitteen ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään kyseisenlaisessa ympäristössä. 

Häiriönsietotesti IEC60601-1-2 
-standardin 
mukainen 
testitaso, painos 4 

Vaatimustenmukaisuustaso Sähkömagneettista ympäristöä 
koskevia ohjeita 

Sähköstaattinen 
purkaus 
IEC 61000-4-2 

±8 kV (kontakti) 
±15 kV (ilma) 

±8 kV (kontakti) 
±15 kV (ilma) 

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai 
kaakelia. Jos lattioissa käytetään 
synteettisiä materiaaleja, ilman 
suhteellisen kosteuden tulisi olla 
vähintään 30 %. 

Nopea sähköinen 
transientti/purske 
IEC 61000-4-4 

±2 kV 
(virransyöttöjohdot) 
±1 kV 
(syöttö-/lähtöjohdot) 

±2 kV (virransyöttöjohdot) 
 
±1 kV (syöttö-/lähtöjohdot) 

Sähköverkkovirran tulisi olla 
laadultaan liikehuoneisto- tai 
sairaalakäyttöön sopivaa. 

Ylijänniteaalto  
IEC 61000-4-5 

±1 kV 
(differentiaalitila) 
±2 kV 
(yhteisjännitetila) 

±1 kV (differentiaalitila) 
 
±2 kV (yhteisjännitetila) 

Sähköverkkovirran tulisi olla 
laadultaan liikehuoneisto- tai 
sairaalakäyttöön sopivaa. 

Jännitekuopat, 
lyhyet katkokset ja 
virransyöttöjohtojen 
jännitteenvaihtelut 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95 %:n 
lasku Ut:ssä) 
0,5 jakson ajan 
40 % Ut (60 %:n 
lasku Ut:ssä) 
5 jakson ajan 
70 % Ut (30 %:n 
lasku Ut:ssä) 
25 jakson ajan 
<5% Ut (>95 %:n 
lasku Ut:ssä) 
5 sekunnin ajan 

<12V (>95 %:n lasku 240 
V:sta) 0,5 jakson ajan 
 
96 V (60 %:n lasku 240 V:sta) 
5 jakson ajan 
 
168 V (30 %:n lasku 240 V:sta) 
25 jakson ajan 
 
<12V (>95 %:n lasku 240 
V:sta) 5 sekunnin ajan 

Sähköverkkovirran tulisi olla 
laadultaan liikehuoneisto- tai 
sairaalakäyttöön sopivaa. 
Jos laitteen on toimittava jatkuvassa 
käytössä myös sähkökatkojen aikana, 
on suositeltavaa, että laite saa virran 
UPS-virtalähteestä. 
Sisäinen akku antaa kahdeksan tuntia 
varavirtaa. 

Verkkotaajuuden 
(50/60 Hz) 
magneettikenttä 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Verkkovirran taajuuden aiheuttamien 
magneettikenttien pitää vastata 
tasoltaan tyypillisessä kaupallisessa 
tai sairaalaympäristössä sijaitsevan 
tyypillisen kohteen magneettikenttää. 
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Häiriönsietotesti IEC60601-1-2 
-standardin 
mukainen 
testitaso, painos 4 

Vaatimustenmukaisuustaso Sähkömagneettista ympäristöä 
koskevia ohjeita 

Johtuva 
radiotaajuus 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
ISM-kaistojen 
ulkopuolella 
10 Vrms 
ISM-kaistojen 
sisäpuolella 

10 Vrms 
150 kHz – 80 MHz 

Kannettavaa ja siirrettävää 
radiotaajuus-tietoliikennelaitteistoa ei 
saa käyttää laitteen mitään osaa 
(mukaan lukien sähköjohdot) 
lähempänä kuin suositeltava 
erotusetäisyys, joka lasketaan 
lähettimen taajuuden mukaista 
yhtälöä käyttäen. Katso alla olevaa 
erotusetäisyystaulukkoa. 
d = 0,35 √P ISM-kaistojen ulkopuolella 
d = 1,2 √P ISM-kaistojen sisäpuolella 

Säteilyradiotaajuus 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 
80 MHz – 2,5 GHz 
kotiympäristöille 

10 V/m 
80 MHz – 2,5 GHz 

Suositeltu erotusetäisyys elämää 
ylläpitäville laitteille 
d = 1,2 √P 80 MHz – 800 MHz 
d = 2,3 √P 800 MHz – 2,5 GHz 
jossa P on lähettimen valmistajan 
ilmoittama lähettimen nimellinen 
maksimilähtöteho watteina (W) ja d 
on suositeltava erotusetäisyys 
metreinä (m). Kiinteiden 
radiotaajuuslähettimien 
sähkömagneettisella 
paikkatutkimuksellaa määritettyjen 
kentänvoimakkuuksien on oltava 
pienempiä kuin 
vaatimustenmukaisuustaso jokaisella 
taajuusalueella.b Häiriötä saattaa 
esiintyä seuraavalla symbolilla 
merkittyjen laitteiden läheisyydessä: 

 
a Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelinten (matkapuhelin/langaton) ja maaradioliikenteen, amatööriradioiden, 
AM- ja FM-radiolähetysten sekä tv-lähetysten tukiasemien kentänvoimakkuuksia ei teoreettisesti voida ennustaa 
tarkasti. Jotta kiinteiden radiotaajuuslähettimien sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, 
asennuspaikalla pitäisi tehdä sähkömagneettinen mittaus. Jos mitattu kentän voimakkuus siinä tilassa, jossa 
laitetta aiotaan käyttää, ylittää edellä mainitun hyväksyttävän radiotaajuutta koskevan vaatimustason, olisi 
laitetta tarkkailtava, kunnes tiedetään, että se toimii kunnolla. Jos laite ei tunnu toimivan kunnolla, on ryhdyttävä 
tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten esim. siirrettävä laite toiseen paikkaan tai toiseen asentoon. 
b Kun taajuusalue on 150 kHz – 80 MHz, kentänvoimakkuuksien on oltava alle 10 V/m. 
 
Huomautuksia: 

• “Ut” tarkoittaa vaihtovirtajännitettä ennen testaustasoon siirtymistä. 

• Mikäli arvo on 80 MHz tai 800 MHz, sovelletaan korkeampaa taajuusaluetta. 

• Nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat 
rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen. 

• ISM-kaistat: 6,765–6,795 MHz, 13,533–13,567 MHz, 26,957–27,283 MHz ja 40,66–40,70 MHz 
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Kannettavien ja siirrettävien radiotaajuisten viestintälaitteiden ja elämää 
ylläpitävän laitteen väliset suositellut erotusetäisyydet 
Laitteet on tarkoitettu käytettäväksi ympäristössä, jossa säteileviä radiotaajuushäiriöitä valvotaan. 
Laitteen omistaja tai käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä 
minimietäisyyden kannettavien ja siirrettävien radiotaajuus-tietoliikennelaitteiden (lähettimet) ja 
laitteen välillä alla olevan taulukon mukaan tietoliikennelaitteiston maksimitehon mukaisesti. 

 
Lähettimen 
nimellinen 
maksimilähtöteho 
(W) 

 
Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan (m)  

150 kHz – 80 MHz 
ISM-kaistojen 
ulkopuolella 
d = 0,35 √P 

150 kHz – 80 MHz 
ISM-kaistojen 
sisäpuolella 
d = 1,2 √P 

80–800 MHz 
 
 
d = 1,2 √P 

800 MHz – 2,5 GHz 
 
 
d = 2,3 √P 

0,01 0,1 0,1 0,1 0,2 

0,1 0,1 0,4 0,4 0,7 

1 0,4 1,2 1,2 2,3 

10 1,1 3,8 3,8 7,3 

100 3,5 12,0 12,0 23,0 
 
Jos lähettimen nimellistä maksimilähtötehoa ei lueteltu edellä, suositeltava erotusetäisyys d metreinä 
(m) voidaan määrittää käyttäen lähettimen taajuuden mukaista yhtälöä, jossa P on lähettimen 
valmistajan ilmoittama lähettimen maksimilähtöteho watteina (W). 

Huomautuksia: 

• 80 MHz:n ja 800 MHz:n kohdalla sovelletaan korkeampaa taajuusaluetta koskevaa erotusetäisyyttä. 

• Nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat 
rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen. 

 

Sähkömagneettisten häiriöiden mahdollinen vaikutus 
Seuraavien hoitotoimintojen menettäminen tai heikkeneminen sähkömagneettisista häiriöistä johtuen 
voi johtaa potilasturvallisuuden vaarantumiseen: 

• ventilaatio-ohjauksen tarkkuus 

• hengitystiepaineen, uloshengitystilavuuden ja FiO2:n valvonnan tarkkuus 

• Hoitohälytykset. 
Tällainen heikkeneminen voidaan havaita laitteen seuraavanlaisesta käyttäytymisestä: 

• virheellisen ventilaation antaminen 

• nopeat vaihtelut valvotuissa parametreissa 

• hoitohälytysten tai teknisten hälytysten virheellinen aktivoituminen (esim. Järjestelmävika- tai 
Akkuviestintä menetetty -hälytykset). 
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Symbolit 
Tuotteessasi tai sen pakkauksessa voi olla seuraavia symboleja. 

 Osoittaa varoitusta tai huomioitavaa seikkaa 

 Noudata käyttöohjeita 

 Erä koodi 

 Tuote numero 

 Sarjanumero 

 Kosteusrajoitus 

 Lämpötilarajoitus 

 Pidetään pystysuorassa 

 Säilytettävä kuivana 

 Helposti särkyvä, käsiteltävä varoen 

 Kierrätettävä 

 Syttyy vaurioituessa 

 Valmistaja 

 Valtuutettu edustaja Euroopassa 

 EY-direktiivin 93/42/ETY mukainen CE-merkintä 

 Kanadalaisten standardien järjestö 

 Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan näitä 
laitteita saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä. 

 Laitteen paino 

 Suojattu sormen kokoisia esineitä vastaan. 
Suojattu tippuvalta vedeltä, jonka kallistuma on 15 astetta 
määrätystä suunnasta. 

 Litiumioniakku 

 BF-tyypin liityntäosa 

 Luokan II laite 

 Kiinan ympäristönsuojelun mukainen käyttöaika 8 vuotta 

 Eurooppalainen RoHS-direktiivi 

 Päällä/Pois 

 Virtapistoke 

 Oksimetrin liitin 

 Ventilaation ilmaisin 

 Vaihtovirta 

 Tasavirta 

 Akku 

 Hälytyksen vaimennus/nollaus (äänen keskeytys) 

 Hapensyötön sisääntuloliitin 

 Ulkoisen uloshengitysventtiilin ohjauslinjan liitin 

 Hengityspaineen mittauslinjan liitin 

 Uloshengitysliitin (potilaasta) 

 Sisäänhengitysliitin (potilaaseen) 

 USB-liitin 

 Ethernet-liitin 

 Remote Alarm -etähälytyksen liitin 

 Etähälytyksen testipainike 

  Ei-MK-turvallinen (ei saa käyttää magneettikuvauslaitteen 
läheisyydessä). 

 

 Ympäristötiedot 

Tämä laite tulee hävittää erikseen, ei lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Hävitä laite käyttämällä 
alueellasi käytössä olevia asianmukaisia keräys-, uudelleenkäyttö- ja kierrätysjärjestelmiä. Näiden 
jätteille tarkoitettujen keräys-, uusiokäyttö- ja kierrätysjärjestelmien tarkoituksena on vähentää 
luonnonvaroihin kohdistuvaa rasitusta ja estää vaarallisten aineiden joutuminen luontoon. 

Tarkempia tietoja näistä jätteenhävittämisjärjestelmistä saat paikallisilta jätteenkäsittelystä vastaavilta 
viranomaisilta. Rastilla varustetun jäteastian kuva tarkoittaa, että on käytettävä erityisiä 
jätteenkäsittelyjärjestelmiä. Tarkempia tietoja ResMed-laitteiden keräyksestä ja hävittämisestä saat 
lähimmästä ResMed-toimipaikasta, paikalliselta jakelijalta tai osoitteesta 
www.resmed.com/environment. 
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Standardienmukaisuus 
Astral täyttää seuraavien standardien vaatimukset: 

• IEC 60601-1, Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet – yleiset vaatimukset turvallisuudelle ja olennaiselle 
suorituskyvylle 

• IEC 60601-1-2, Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet – osa 1-2: yleiset vaatimukset turvallisuudelle ja 
olennaiselle suorituskyvylle – täydentävä standardi: sähkömagneettinen yhteensopivuus – 
vaatimukset ja testit 

• IEC 60601-1-8, Hälytysjärjestelmien yleiset vaatimukset, testaus ja opastus sähkökäyttöisissä 
lääkintälaitteissa ja sähkökäyttöisissä lääkintäjärjestelmissä 

• IEC 60601-1-11, Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet – osa 1-11: yleiset vaatimukset turvallisuudelle ja 
olennaiselle suorituskyvylle – täydentävä standardi: vaatimukset terveydenhuollon 
kotiympäristössä käytettäville sähkökäyttöisille lääkintälaitteille ja sähkökäyttöisille 
lääkintäjärjestelmille 

• ISO 80601-2-72 Sähkökäyttöinen lääkintälaite – osa 2-72: Perusturvallisuuteen ja olennaiseen 
suorituskykyyn liittyvät yleiset vaatimukset – Hengityskonetta tarvitsevien potilaiden kotikäyttöiset 
hengityskoneet 

 

Koulutus ja tuki 
Jos tarvitset koulutusta ja tukimateriaaleja, ota yhteys ResMed-edustajaan. 
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Rajoitettu takuu 
ResMed Ltd (jäljempänä ”ResMed”) takaa, ettei hankitussa ResMed-tuotteessa ole 
materiaali- tai valmistusvirheitä jäljempänä määritetyn ajan sisällä ostopäivästä lukien. 

Tuote Takuuaika 

• Maskijärjestelmät (joihin kuuluu maskin runko, pehmike, pääremmit ja letku) — ei 
koske kertakäyttöisiä laitteita 

• Lisävarusteet — ei koske kertakäyttöisiä lisävarusteita 
• Sormen ympäri kiedottavat pulssianturit 
• Kostuttimien vesisäiliöt 

90 päivää 

• Akut, joita käytetään ResMedin sisäisissä ja ulkoisissa akkulaitteissa 6 kuukautta 

• Nipistintyyppiset sormipulssianturit 
• CPAP- ja kaksoispainelaitteiden tietomoduulit 
• Oksimetrit ja CPAP- ja kaksoispainelaitteiden oksimetrisovittimet 
• Kostuttimet ja kostuttimen puhdistettavat vesialtaat 
• Titrauksen kontrollilaitteet 

1 vuosi 

• CPAP-, kaksoispaine- ja ventilaatiolaitteet (ulkoiset virtalähdeyksiköt mukaan 
luettuina) 

• Akkulisävarusteet  
• Kannettavat diagnostiikka-/seulontalaitteet 

2 vuotta 

 
Tämä koskee vain tuotteen alun perin hankkinutta kuluttajaa. Takuuta ei voi siirtää. 
Jos tuotteessa ilmenee vikaa normaalissa käytössä, ResMed korjaa tai vaihtaa oman 
harkintansa mukaan viallisen tuotteen tai sen osan.  
Tämä rajoitettu takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa: a) tuote on vaurioitunut 
virheellisen tai epäasiallisen käytön tai tuotteen muokkaamisen tai muuttamisen vuoksi, b) 
tuotetta on korjannut mikä tahansa muu kuin ResMedin nimenomaisesti valtuuttama 
huoltopalvelu, c) tuote on vaurioitunut tai kontaminoitunut tupakan-, piipun- tai sikarinsavun 
tai muun savun vuoksi, d) vaurio johtuu veden läikkymisestä sähkölaitteen päälle tai sisään. 
Takuu lakkaa olemasta voimassa, jos tuote myydään eteenpäin sen alueen ulkopuolelle, josta 
se on alun perin ostettu. 
Tuotteen alun perin hankkineen kuluttajan on tehtävä tuotevirhettä koskevat reklamaatiot 
tuotteen ostopaikkaan. 
Tämä takuu korvaa kaikki muut erityiset tai hiljaiset takuut ja niihin kuuluvat myytävyyttä ja 
tiettyyn tarkoitukseen sopivuutta koskevat hiljaiset takuut. Joissain maissa ei hyväksytä 
hiljaisen takuun pituuden rajoittamista, joten edellä mainittu rajoitus ei ehkä koske kaikkia 
kuluttajia. 
ResMed ei vastaa mistään satunnaisista tai välillisistä vahingoista, joiden väitetään 
aiheutuneen jonkin ResMedin tuotteen myynnistä, asennuksesta tai käytöstä. Joissain 
maissa ei hyväksytä satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, 
joten edellä mainittu rajoitus ei ehkä koske kaikkia kuluttajia.  
Tämä takuu antaa tietyt juridiset oikeudet, ja kuluttajalla voi olla muitakin oikeuksia, jotka 
vaihtelevat maasta riippuen. Tarkempia tietoja takuuoikeuksista paikalliselta 
ResMed-myyjältä tai ResMed-toimipaikasta. 
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Liite A: Määritelmät 

Ventilaatioasetusten määritelmät 
Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat ventilaation toimintamuodon valinnan mukaisesti. Kukin 
toimintamuoto määrittää käytettävissä olevat asetukset. 

Asetus Määritelmä 

Apneamääritelmä Apneamääritelmä asettaa sen hengenvetotyypin, jonka täytyy viivästyä, jotta apnea 
havaitaan. 

Apneaväliaika 
(T-apnea) 

Apneavälillä (T-apnea) asetetaan tarvittava aikajakso ilman hengenvetoa tai 
spontaania hengenvetoa, jotta apnea havaitaan. 

Apneavaste Apneavaste määrittää ventilaattorin reaktion, kun apnea havaitaan. 

Letkuston tyyppi Letkuston tyyppi määrittää, onko käytössä kaksihaarainen letkusto, 
uloshengitysventtiilillä varustettu yksihaarainen letkusto tai yksihaarainen letkusto, 
jossa on tarkoituksellinen ilmavuoto. 

CPAP Continuous Positive Airway Pressure (jatkuva positiivinen hengitystiepaine, CPAP) 
asettaa paineen, jota ylläpidetään koko spontaanin hengenvedon aikana. 

Cycle Cycle (jaksotus, tunnetaan myös nimellä uloshengityksen laukaisu) asettaa 
kynnysarvon, jossa uloshengityksen alku havaitaan hengenvedossa. 

EPAP Expiratory Positive Airway Pressure (uloshengityksen aikainen positiivinen 
hengitystiepaine, EPAP) asettaa potilaalle uloshengityksen aikana annettavan 
paineen. 

Virtausmuoto Asettaa tavoitevirtauksen aaltomuodon pakollisten, tilavuusohjattujen hengenvetojen 
antamista varten. 

Sisäänhengityksen keston valinta 
(Insp Duration Option) 

Sisäänhengityksen keston valinta määrittää, käytetäänkö tilavuusohjattujen 
hengenvetojen ohjaamiseen sisäänhengitysaikaa (Ti) vai sisäänhengityksen 
huippuvirtausta (PIF). 

Liitäntätyyppi Invasiivinen, maski tai suukappale 

Väliaika Huokausväli asettaa huokaushengenvetojen välisen väliajan. 

IPAP Inspiratory Positive Airway Pressure (sisäänhengityksen aikainen positiivinen 
hengitystiepaine, IPAP) asettaa potilaalle sisäänhengityksen aikana annettavan 
paineen.  

Suuruusluokka  Suuruusluokka asettaa annetun manuaalisen hengenvedon tai huokaushengenvedon 
koon suhteessa normaalin ventilaatiohengityksen kokoon. Manuaalisen hengenvedon 
tai huokaushengenvedon määrittämiseen on käytettävissä erilliset 
suuruusluokka-asetukset. 

Manuaal.heng. Manuaal.heng. määrittää, onko manuaalinen hengenveto käytettävissä. 

Maskityyppi Maskityyppi asettaa käytettävän maskin tyypin tai letkussa olevan venttiilin, kun 
letkustotyyppi on yksihaarainen, jossa on ilmavuoto. 

Max EPAP Uloshengityksen aikainen positiivinen maksimihengitystiepaine, Max EPAP, asettaa 
potilaalle uloshengityksen aikana annettavan paineen ylempien hengitysteiden 
ylläpitämiseksi. 

Max PS Suurin painetuki (Max PS) asettaa suurimman sallittavan, EPAP:n ylittävän painetuen 
tavoite-Va:n saavuttamiseksi. 
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Asetus Määritelmä 

EPAP min Uloshengityksen positiivisella vähimmäispaineella (EPAP min) asetetaan pienin 
sallittu annettava paine potilaalle uloshengityksen aikana, jotta ylähengitystiet 
pysyvät avoimina. 

EPAP min on asetettava siten, että alahengitysteiden sairaustila hoituu 
asianmukaisesti. 

Min PS Pienin painetuki (Min PS) asettaa pienimmän sallittavan, EPAP:n ylittävän painetuen 
tavoite-Va:n saavuttamiseksi (iVAPS). 

P-control Paineohjaus (P-control) asettaa sisäänhengityksen aikana annettavan painetuen 
suuremmaksi kuin PEEP-arvo paineavusteisille hengenvedoille. 

P-control max Suurin sallittu paineohjaus (P-control max) asettaa suurimman sallittavan, PEEP:n 
ylittävän paineohjauksen tavoitteena olevan turvakertahengitystilavuuden 
saavuttamiseksi. 

Potilastyyppi Valitse joko Aikuinen tai Lapsi. Tämä asetus määrittää käytettävissä olevat 
oletusarvot ja -rajat ventilaatioasetuksiin ja määrittää letkuston vastuksen 
hyväksymiskriteerit, joita käytetään Testaa letkusto -toiminnossa. 

PEEP Positive End Expiratory Pressure (positiivinen uloshengityspaine, PEEP) asettaa 
uloshengityksen aikana ylläpidettävän paineen. 

PIF Peak Inspiratory Flow (sisäänhengityksen huippuvirtaus, PIF) asettaa annetun 
maksimivirtauksen tilavuusohjatuille hengenvedoille. 

PS Asettaa sisäänhengityksen aikana annettavan painetuen PEEP-arvoa suuremmaksi 
painetuetuille hengenvedoille (spontaanit hengenvedot). 

PS max Suurin sallittu painetuki (PS max) asettaa suurimman sallittavan, PEEP:n ylittävän 
painetuen tavoitteena olevan turvakertahengitystilavuuden saavuttamiseksi. 

Pot.pituus Potilaan pituutta (Pot.pituus) käytetään potilaan anatomisen kuolleen tilan ja 
ihannepainon arviointiin. 

Heng.taaj. Heng.taaj. asettaa ventilaattorin potilaalle antamat hengenvedot minuuttia kohti 
(bpm). Mitattu hengitystaajuus voi olla suurempi potilaan laukaisemien hengenvetojen 
vuoksi. 

Nousuaika Nousuaika asettaa ajan, joka ventilaattorilta kuluu sisäänhengityspaineen 
saavuttamiseen paineen suhteen kontrolloiduissa hengenvedoissa. 

Turva-Vt Turvakertahengitystilavuus asettaa kertahengitystilavuuden (Vt) minimitavoitteen 
kullekin ventilaattorin antamalle hengitykselle. 
 

Huokaushälytys Huokaushälytyksellä määritetään, antaako ventilaattori yhden hälytysäänen juuri 
ennen huokauksen antamista. 

Huokaus Huokaus määrittää, annetaanko huokausvälissä suurennettu hengenveto 
(huokaushengenveto). 

Pot.tavoitetaajuus Potilaan tavoitetaajuus (Pot.tavoitetaajuus) asettaa iVAPS-toiminnon älykkään 
taustataajuuden (iBR) ylärajan. 

Tavoite-Va Alveolaarisen minuuttiventilaation tavoite (tavoite-Va) asettaa iVAPS:n 
servoventilaatiotavoitteen. 

Ti Inspiration time (sisäänhengitysaika, Ti) asettaa sisäänhengitysvaiheen keston. 

Ti max Maximum Inspiratory Time (sisäänhengityksen maksimiaika, Ti max) asettaa 
hengenvedon sisäänhengitysvaiheen maksimikeston. 
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Ti min Minimum Inspiratory Time (sisäänhengityksen minimiaika, Ti min) asettaa 
hengenvedon sisäänhengitysvaiheen minimikeston. 

Triggaus Asettaa triggaus-toiminnon kynnysarvon, jonka yläpuolella ventilaattori laukaisee 
uuden hengenvedon.  

Triggaus-toiminto on estetty uloshengityksen alkamista seuraavan 300 ms:n ajan. 

Triggausmuoto Triggausmuoto määrittää, käytetäänkö paineperusteista triggaus-kynnysarvoa vai 
virtausperusteista triggaus-kynnysarvoa, kun kaksihaarainen letkusto valitaan. 

Vt Tidal Volume (kertahengitystilavuus, Vt) asettaa potilaalle annettavan kaasun 
tilavuuden ml:ina pakollisessa tilavuusohjatussa hengenvedossa. 

Mitattujen ja laskettujen parametrien määritelmät 
Seuraavat mitatut ja lasketut parametrit esitetään kokoonpanon ja ventilaation aikana. Kukin 
ventilaation toimintamuoto määrittää esitettävät parametrit. 

Parametri Määritelmä 

FiO2 Letkustoon syötetyn hapen keskimääräinen prosenttiosuus. 

I:E I:E on sisäänhengitysjakson ja uloshengitysjakson suhde. 

Mitattu I:E-suhde esitetään valvottuna parametrina ventilaation aikana. 

Odotettu I:E-suhde lasketaan ja esitetään asetusnäytöissä, jos Heng.taaj.-asetusta ei 
ole asetettu kohtaan Pois päältä. 

Vuoto Vuoto on tahattoman vuodon keskiarvo. Se ilmoitetaan kaksihaaraisille letkustoille 
prosenttiosuutena. Yksihaaraisille letkustoille, joissa on tarkoituksellinen ilmavuoto, 
se ilmoitetaan virtauksena. 

Mitattu Vuoto esitetään valvottuna parametrina ventilaation aikana. 

MV Minimiventilaatio (MV) on keskiarvo potilaan kohdetaajuudesta ja uloshengityksen 
kertatilavuudesta viimeisten kahdeksan hengenvedon aikana. 

MV esitetään laskettuna parametrina iVAPS-kokoonpanon aikana. 

Mve Expiratory Minute Volume (uloshengityksen minuuttitilavuus, MVe) on 
hengitystaajuuden ja uloshengitetyn kertahengitystilavuuden tulo viimeisimpien 
kahdeksan hengenvedon keskiarvona.  

Mitattu MVe esitetään valvottuna parametrina ventilaation aikana. 

Mvi Inspiratory Minute Volume (sisäänhengityksen minuuttitilavuus, MVi) on 
hengitystaajuuden ja sisäänhengitetyn kertahengitystilavuuden tulo viimeisimpien 
kahdeksan hengenvedon keskiarvona.  

Mitattu MVi esitetään valvottuna parametrina ventilaation aikana. 

Paine Paine on potilaan tämänhetkinen hengitystiepaine potilasportista mitattuna. 

Mitattu Paine esitetään valvottuna parametrina ventilaation aikana. 

PEEP Positiivinen uloshengityspaine (PEEP) on hengitystiepaine, joka on mitattu 50 ms 
ennen viimeisimmän uloshengityksen loppumista. 

Mitattu PEEP esitetään valvottuna parametrina ventilaation aikana. 

Pmean Potilaan keskimääräinen hengitystiepaine edellisen hengenvedon aikana. 

% spontaaneja hengityksiä % spontaaneja hengityksiä on niiden hengenvetojen osuus, jotka ovat tapahtuneet 
spontaanisti viimeisimpien 20 hengenvedon aikana. 
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% spont. Trig % spontaaneja hengityksiä on niiden hengenvetojen osuus, jotka on laukaistu 
spontaanisti viimeisimpien 20 hengenvedon aikana. 

Mitattu % spontaaneja hengityksiä esitetään valvottuna parametrina ventilaation 
aikana. 

PIF Peak Inspiratory Flow (sisäänhengityksen huippuvirtaus, PIF) on viimeisimmässä 
sisäänhengityksessä saavutettu enimmäisvirtaus. 

Mitattu PIF esitetään valvottuna parametrina ventilaation aikana. 

Odotettu PIF lasketaan ja esitetään tilavuusohjatuille hengityksille asetusnäytöissä, 
jos Sisäänhengitysvaiheen kesto -valinta on asetettu kohtaan Ti. 

PIP Peak Inspiratory Pressure (sisäänhengityksen huippupaine, PIP) on viimeisimmässä 
sisäänhengityksessä saavutettu enimmäispaine. 

Mitattu PIP esitetään valvottuna parametrina ventilaation aikana. 

Syketaajuus Mitattu Sykenopeus esitetään valvottuna parametrina, kun pulssioksimetria 
käytetään. 

Heng.taaj. Hengitystaajuus on hengenvetojen lukumäärä minuutissa viimeisimpien kahdeksan 
hengenvedon keskiarvona. 

Mitattu hengitystaajuus esitetään valvottuna parametrina ventilaation aikana. 

RSBI Nopean pinnallisen hengityksen tunnusluku (RSBI) lasketaan jakamalla 
hengitystaajuus kertahengitystilavuudella. 

Mitattu RSBI esitetään valvottuna parametrina ventilaation aikana. 

SpO2 Mitattu toiminnallinen happisaturaatio (SpO2) esitetään valvottuna parametrina, kun 
pulssioksimetria käytetään. 

Te Uloshengitysaika Te on viimeisimmän uloshengitysvaiheen aika sekunteina. 

Ti Sisäänhengitysaika Ti on viimeisimmän sisäänhengitysvaiheen aika sekunteina. 

Mitattu Ti esitetään valvottuna parametrina ventilaation aikana. 

Odotettu Ti lasketaan ja esitetään tilavuusohjatuille hengityksille asetusnäytöissä, jos 
Inspiratory Phase Duration Option (sisäänhengitysvaiheen keston valinta) on asetettu 
kohtaan PIF. 

Va Alveolaarinen minuuttiventilaatio (Va) lasketaan kaavasta (minuuttitilavuus–kuollut 
tila) x heng. taajuus. 

Mitattu Va esitetään valvottuna parametrina ventilaation aikana. 

Vte Expiratory Tidal Volume (uloshengityksen kertahengitystilavuus, Vte) on viimeisimmän 
hengenvedon aikana uloshengitetty tilavuus. 

Mitattu Vte esitetään valvottuna parametrina ventilaation aikana. 

Vti Sisäänhengityksen kertahengitystilavuus (Vti) on viimeisimmän hengenvedon aikana 
sisäänhengitetty tilavuus. 

Mitattu Vti esitetään valvottuna parametrina ventilaation aikana. 

Vt-keskiarvo Keskimääräinen minuuttitilavuus (Vt-keskiarvo) on uloshengityksen keskimääräinen 
tilavuus ventilaation viimeisten viiden minuutin aikana. 

Vt-keskiarvo esitetään laskentaparametrina iVAPS-määrityksen aikana. 
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Vt/kg-keskiarvo Keskimääräinen minuuttitilavuus kg:aa kohden (Vt/kg-keskiarvo) on keskimääräinen Vt 
jaettuna ihannepainolla (IBW). 

Vt-keskiarvo esitetään laskentaparametrina iVAPS-määrityksen aikana. 
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