
Klinisk snabbstartguide
Svenska  

Luftutlopp för anslutning av luftslangen 

Vred för att navigera och byta alternativ

Knappen Hem för att när som helst 
gå tillbaka till skärmen Hem

Start/Stopp-knapp för att starta behandlingen

LCD-skärm som visar 
behandlingsparametrar och -data

SD-kortshölje för att tillgå 
SD-kort



Åtkomst till den kliniska menyn

+

För att tillgå den kliniska menyn, tryck och håll 
ned ratten och Hem-knappen i tre sekunder.

Hem-skärmen visas med en ikon för olåst i det 
övre högra hörnet på skärmen.

Hem-skärmen i den kliniska menyn består av två 
områden:

 • Inställningar – där du kan ändra behandlings- 
och apparatinställningar i enlighet med 
patientens behov.

 • Sömnrapport – ger en sammanfattning av 
patientens behandlingssession.

Justera inställningar

3. Vrid på ratten för att 
justera inställningen och 
tryck på ratten för att 
spara ändringen.

1. För att få åtkomst till den  
kliniska menyn, markera 
Inställningar och tryck på 
ratten. Menyn Inställningar 
visas.

2. Vrid ratten för att markera 
den inställning som ska 
justeras och tryck sedan 
på ratten. 



Starta behandlingen
Tryck på knappen Start/Stopp för att börja behandlingen. Behandlingen 
börjar och skärmen Övervakning visas. Denna skärm kan se annorlunda 
ut beroende på apparatens och skärmarnas konfiguration.

 • Aktuella behandlingstryck – Tryckstapeln visar inandnings- och 
utandningstrycken i grönt. Den gröna stapeln kommer att expandera 
och dras samman när patienten andas in och ut.

 • Tryckinställningar – (visar Funktion, IPAP, EPAP och tryckstöd).
 • Ikonen Befuktaruppvärmning – om en befuktare är ansluten.
 • Befuktarinställningar – om en befuktare är ansluten. 
 • Rampinställning –  om aktiverad.

QuickNav
QuickNav är en funktion som ger snabb navigering mellan skärmarna Övervakning och menyn 
Inställningar. Ändringar kan göras på patientinställningar medan patienten får behandling. Använda 
QuickNav

Dubbelklicka på hemknappen för att växla 
mellan skärmen Inställningar (där du kan 
göra justeringar i patientens behandling) 
och skärmen Övervakning (där du kan 
kontrollera hur dessa justeringar påverkar 
patientens behandling). 

Granska sömnrapporten
Så snart behandlingen avbryts, visas skärmen Sömnrapport.

Sömnrapport-skärmen 
visar sömnkvalitet och 
maskförslutningsstatus 
för den senaste 
behandlingssessionen. 

Rulla nedåt genom att vrida 
ratten för att visa mer data 
om användning. 

De parametrar som visas beror på behandlingsfunktionen.

Se den kliniska guiden för ytterligare information om parametrarna på skärmen Sömnrapport.
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Menyn Inställningar
Följande tabell listar inställningar för nyckelparametrar. Se den kliniska guiden för ytterligare 
information.

Behandling

Parameter Beskrivning S ST T PAC iVAPS CPAP Intervall
Funktion Ställer in behandlingsfunktionen som 

finns på apparaten.

IPAP Ställer in trycket som ska levereras till 
patienten när apparaten är triggad till 
inandning.

4–25 cm H2O (4–25 hPa), i steg om  
0,2 cm H2O (0,2 hPa).

EPAP Ställer in trycket som ska levereras 
till patienten när apparaten cyklar in i 
utandning.

2–[IPAP] cm H2O (2–[IPAP] hPa),  
i steg om 0,2 cm H2O (0,2 hPa).

Min PS Ställer in minsta tryckstöd som levereras 
av apparaten.

0–20 cm H2O (0–20 hPa), i steg om  
0,2 cm H2O (0,2 hPa).

Max PS Ställer in maximalt tryckstöd i iVAPS-
funktion.

0–23 cm H2O (0–23 hPa), i steg om  
0,2 cm H2O (0,2 hPa).

Max EPAP Ställer in maximalt EPAP som levereras 
av apparaten.

2–25 cm H2O (2–25 hPa), i steg om  
0,2 cm H2O (0,2 hPa).

Min EPAP Ställer in minsta EPAP som levereras av 
apparaten.

2–25 cm H2O (2–25 hPa), i steg om  
0,2 cm H2O (0,2 hPa).

Ti Max Ställer in den maximala begränsningen  
för tiden som apparaten spenderar i IPAP.

0,3–4,0 s, i steg om 0,1 s.

Ti Min Ställer in den minsta begränsningen för 
tiden som apparaten spenderar i IPAP.

0,1–[Ti Max] s, i steg om 0,1 s.

Stigtid Ställer in tiden för trycket att öka från 
EPAP till IPAP. 

Min/150-900 ms, i steg om 50 ms.

Mask Välj masktyp som används av patienten. Helmask/Näsmask/Näskuddar/
Pediatrisk

Komfort

Parameter Beskrivning S ST T PAC iVAPS CPAP Intervall
Ramp ned Akivera/avaktivera Ramp ned-funktionen På/Av

Climate Ctrl Tillgänglig när HumidAir-befuktaren 
används och ClimateLineAir uppvärmd 
slang är ansluten.

Manuell/Auto

Slangtemp. Ställ in den lägsta temperaturen för 
luft som tillförs av den uppvärmda 
luftslangen som t.ex. ClimateLineAir.

Av/16-30 °C, i steg om  
1 °C

Befuktig-
hetsnivå

Ställ in befuktighetsnivån. Av/1–8

Läs din hela kliniska guide före användning.


