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1 GİRİŞ
UYARI!




SleepAs BiPAP ancak aşağıdaki koşullarda kullanılmalıdır:
Bu kullanım kitabında belirtilen tedavi için ve yetkili ve sorumlu klinik personeli tarafından verilen
talimatlar doğrultusunda kullanılmalıdır.
Bu kullanım kitabında belirtilen kullanım ve çalıştırma koşulları çerçevesinde kullanılmalıdır.
Orijinal ve değiştirilmemiş şekilde ve yalnızca Foras Medikal tarafından belirtilen ya da onaylanmış
aksesuarlarla birlikte kullanılmalıdır.

Bunların dışındaki her türlü kullanım kişisel zarar görmelere yol açabilir.

UYARI!
SleepAs BiPAP herhangi bir tür yaşam destek tedavisi için kullanılamaz.

UYARI!

Bu kitabı tümüyle dikkatlice okuyun. Cihazı kullanmaya başlamadan önce SleepAs BiPAP’ın nasıl
çalıştırılacağını ve bakımını tamamıyla anlamış ve öğrenmiş olun. Böylelikle doğru kullanım, maksimum
performans ve bakımını sağlanmış olacaktır.

SleepAs BiPAP tam performansında ve ayarlanan değerlere uygun çalıştığını doğrulatmak için en
az yılda bir defa kalibrasyon yaptırın ve kalibrasyon değerlerine göre cihazın bakım ve ayarlarını yaptırınız.

Cihaz çalışırken elektrik kesilir veya elektrik fişi çıkartılırsa cihaz sesli olarak uyarı alarmı verir.

Ayarlar menüsüne sahip oldukları şifre ile yetkili bayi ve kişiler girebilir.

DİKKAT!
Foras Medikal, önceden herhangi bir bildirim yapmadan bu ürün üzerinde herhangi bir değişikliği yapma
hakkını saklı tutar.
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1.1 SleepAs BiPAP Nedir?
SleepAs BiPAP, Uyku Apnesi tedavisinde kullanılan iki seviyeli pozitif hava yolu basıncı sağlayan bir noninvaziv solunum cihazıdır.

1.2 Amaçlanan Kullanım
SleepAs BiPAP, non–invaziv kullanım için tasarlanmıştır. SleepAs BiPAP yalnızca spontane solunumu olan
hastalar kullanabilir.
BiPAP fonksiyonu, (30 kg’dan daha fazla kilolu) yetişkinlerde obstrüktif (engelleyici) uyku apnesi için sürekli
pozitif hava yolu basıncı sağlamayı amaçlamaktadır.
SleepAs BiPAP klinik uygulamalarda (örneğin, hastaneler, uyku laboratuvarları, bakım kurumları) ve ev
ortamlarında kullanılabilmektedir. Her zaman mutlaka yetkili bir uzman doktor tarafından reçete edilmelidir.
SleepAs BiPAP Nitelikli personel ve eğitimli kullanıcı tarafından çalıştırılmalı ve kullanılmalıdır.

SleepAs BiPAP yaşam destek uygulamalarını desteklemek amacıyla ya da yoğun bakım hastalarının
naklinde kullanılmak amacıyla üretilmemiştir ve bu amaçla kullanılmazlar.

1.3 Kontrendikasyonlar
Aşağıdaki spesifik koşullar ya da hastalıkların var olduğu durumlarda SleepAs BiPAP tedavisi
önerilmemelidir:
















Bülöz akciğer hastalıkları
Patalojiksel düşük kan basıncı
Şiddetli kardiyak (yüreğe ait) aritmiler
Koroner arter hastalıkları
Kararsız anjin pektorisi
Telafi edilemeyen kardiyak yetmezliği ya da hipo tansiyon, özellikle eğer intravasküler hacim
boşalması sonucu oluşmuşsa
Yeni torasik ameliyatlarda
Pnömotoraks
Pnömediyastinum (mediyasten bağ dokusunda hava veya gaz bulunması)
Ağır burun kanamaları ya da daha önceleri olan ağır burun kanamaları durumunda (yeniden
nüksetme riski olan durumlar)
Pnemoensefalus, kraniyo (kafatasına ait) – nazofarenksel fistül üretebilecek mevcut travma ya da
ameliyat
Serebral spinal sıvı (CSF) akıntıları
Akut ya da kararsız respirasyon yetmezliği ya da yetersizliği
Kribriform plaka anormallikleri olan ya da daha önceleri kafa travması geçirmiş hassas hastalar için
BiPAP tedavisi önerilirken dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler uygulanmalıdır.
Hastanın sinüs veya orta kulak enfeksiyonu belirtileri göstermesi durumlarında geçici
kontrendikasyonlar görülebilmektedir.
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1.4 Bu Kılavuz Hakkında
SleepAs BiPAP’ı kurmadan ve kullanmadan önce ya da cihaza bakım yapmadan önce bu kitabı her zaman
dikkatlice okuyun. Böylelikle doğru kullanım, maksimum performans ve servis edilebilirlik sağlanmış olunur.
Foras Medikal önceden haber vermeksizin bu kitabın içeriğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Bu kitap öncelikle hasta bakımı sağlayanlar, klinik personel, doktorlar ve SleepAs BiPAP sistemini kullanma
bilgisine ihtiyaç duyanların kullanımı için hazırlanmıştır. Bu kitap yalnızca eğitimli sağlık personeli tarafından
kullanılacak SleepAs BiPAP’ın kurma ve fonksiyonlar hakkında ilave bilgileri içermektedir.

İkonlar
Bu kitapta, ikonlar belirli bilgileri daha belirginleştirmek ve onlara dikkati çekmek için kullanılmışlardır. Her
bir ikonun anlamları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

SleepAs BiPAP’ı hastaya
bağlamadan önce bu kitabı tamamıyla
okuyun.
Dikkat

Sınıf II elektrik ekipmanı; çift izolasyon

USB Girişi

Vücut değişeni (IEC 60601-1 Tip BF,
İzole Edilmiş Uygulanan Parça)

Geri dönüşüm ve atık hakkında bilgi için
“Atık” bölümünü okuyun

Üretici Firma

MDD 93/42/EEC Direktifi uyarınca CE
işaretlemesi

Kuru Tutunuz

Saklama Sıcaklığı
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2 GÜVENLİK BİLGİLERİ
2.1 Genel Kullanıcı Önlemleri













SleepAs BiPAP herhangi bir yaşam destek tedavisi için kullanılmamalıdır.
SleepAs BiPAP yalnızca spontane solunumu olan hastalar tarafından kullanılmalıdır.
Eğer hasta hastaneye yatırılmışsa ya da başka bir tür medikal tedavi uygulanıyorsa, bu durumda
medikal ventilasyon tedavisi almakta olduğunuzu her zaman ilgili sağlık personeline bildiriniz.
SleepAs BiPAP mutlaka aşağıdaki koşullarda kullanılmalıdır:
Bu kullanım kitabında belirtilen tedavi için ve yetkili ve sorumlu klinik personeli tarafından verilen
talimatlar doğrultusunda kullanılmalıdır.
Bu kitapta belirtilen kullanım ve çalıştırma koşulları çerçevesinde kullanılmalıdır.
Orijinal ve yalnızca Foras Medikal tarafından belirtilen ya da onaylanmış aksesuarlarla birlikte
kullanılmalıdır.
Cihazla ilgili şüpheli bir hasar durumunda, cihazın çalışması sırasında açıklanamayan ya da ani
basınç, performans ya da ses değişimleri durumunda ya da SleepAs BiPAP’tan verilmekte olan
havanın anormal sıcak olması ya da bir koku yayması durumunda SleepAs BiPAP’ı kullanmayın ve
Foras Medikal Temsilcisi ile kontak kurunuz.
SleepAs BiPAP’ın tedavi ayarları mutlaka yetkili klinik personel tarafından medikal önerilere uygun
olarak yapılmalıdır.
Kullanmadan önce SleepAs BiPAP’ın Kontrol prosedürlerini her zaman uygulayın.
Cihazın ya da aksesuarların yetersiz kullanımı tedavinin kaybına ya da düşük performansa neden
olabilir.
Hasta ve klinik personel SleepAs BiPAP’ı kurmadan ve kullanmadan önce bu kitabı tümüyle okumalı
ve kullanımını iyice anlamalı ve öğrenmelidir.
SleepAs BiPAP’ı dikkatlice taşıyın ve dikkatlice dokunun.
SleepAs BiPAP’ı çantasında iken kullanmayın, çalıştırmayın.

2.2 Elektriksel Güvenlik






Eğer hasar görmüş güç kablosu, güç kaynağı ve koruyucu kaplaması varsa SleepAs BiPAP’ı
çalıştırmayın ve kullanmayın.
Eğer herhangi bir parçası düşmüş, zarar görmüş ya da suya batırılmışsa SleepAs BiPAP düzgün
olarak çalışmayabilir.
Elektrik çarpmasından sakınmak için, temizlik yapmadan önce SleepAs BiPAP’ın elektrik besleme
kablosunu fişten çekiniz. SleepAs BiPAP’ı herhangi bir sıvıya daldırmayın.
Nemlendiriciyi taşırken ya da elinizde tutarken her zaman SleepAs BiPAP’ın elektrik besleme
kablosunu fişten çıkartın.
Eğer harici bir batarya kullanılıyorsa, SleepAs BiPAP kapatıldığında her zaman bu bağlantıyı kesin.
Aksi takdirde bataryanın boşalma riski bulunmaktadır.
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2.3 Çevresel Koşullar



SleepAs BiPAP’ı herhangi bir toksik çevrede kullanmayın.
SleepAs BiPAP’ı patlayıcı gazların ya da diğer yanıcı anestetik ajanların bulunduğu çevre
koşullarında kullanmayın.
Aşağıdaki koşullarda SleepAs BiPAP’ın performansı düşecektir.
 -50C (23OF) altındaki ve 400C (1040F) üzerindeki ortam sıcaklığında




Ortamdaki nisbi nemin %10 RH (nisbi nem) nin altında ve %95 RH nin üzerinde olduğu durumlarda.
Atmosfer basıncının 700 mbar altında ve 1060 mbar üzerinde olduğu durumlarda.
Doğrudan güneş ışığı gibi sıcak bir yere maruz kaldığı durumlarda SleepAs BiPAP’ı kullanmayın.

Cihazın ses seviyesi 10 cm H2O basınçta 28 dB(A) olarak ölçülmüştür.
Cihaz EMC standardı ile uyumludur ve gerekliliklerini karşılar. Seviyeleri 10 V/m’yi geçen alan seviyelerinden
kaçınmak için gerekli önlemler alınmalıdır ki bu durum SleepAs BiPAP’ın güvenlik ve performansını olumsuz
etkileyecektir. Önlemler aşağıda belirtilmiştir ama bunlarla da sınırlı değildir:
- Elektrostatik akım birikmesini minimize etmek için nisbi nem ve giysilerin geçirgenlik
karakteristikleriyle ilgili normal önlemler.
- Radyo yayıcı cihazların SleepAs BiPAP’a 1 m den daha fazla yakınında kullanılmasından sakınmak.
Cep telefonu ya da kablosuz telefon, mikro dalga fırın ve yüksek frekanslı ameliyat aletleri gibi radyo
yayıcı cihazları SleepAs BiPAP’a 1m den daha fazla yaklaştırmamak.
 SleepAs BiPAP, herhangi bir aksesuarı ve değiştirilmiş bulunan parçaların tümü, kullanılmış
parçaların atıklarıyla ilgili yerel çevresel kurallar ve düzenlemelerle ilgili hususlar çerçevesinde
atılmalı, yok edilmelidir.
 Eğer “Teknik Özellikler” de belirtilen hususlar yerine getirilmez ise SleepAs BiPAP’ın performansı
ve hastanın tedavisi zayıflayacak ve kötüye gidecektir. Önerilen çalıştırma koşullarının dışındaki bir
ortamdan ya da nakliyeden sonra SleepAs BiPAP’ı hemen kullanmayın.

2.4 Hasta Devresinin Kullanımı









SleepAs BiPAP’ı yalnızca Foras Medikal ve yetkili ve kalifiye sağlık personeli tarafından önerilen
maske, hasta hortumu ile birlikte kullanın.
SleepAs BiPAP çalıştırılmak için açılmadıkça ve uygun şekilde çalışmaya başlamadıkça bağlanmış
bulunan hasta devresine solumayın.
Statik ya da elektriksel geçirgenliği bulunan maddelerden yapılmış bulunan hasta hortumları ya da
tüplerini kullanmayın.
Uygulanabilir olduğu durumlarda SleepAs BiPAP yeni bir hasta tarafından kullanılacağında her
zaman yeni bir maske ve hortum ile kullanın.
SleepAs BiPAP’ın doğru ve efektif çalışmasını temin için hastaya bağlanan parçalar ve filtreler
düzenli olarak değiştirilmelidir. Değiştirilen parçaların tümü kullanılmış parçaların atılmasıyla ilgi
yerel çevresel kurallar ve düzenlemelere göre atılmalı ve yok edilmelidir.
Eğer hasta komple maske kullanıyorsa (ağız ve burnu kaplayan ve örten), bu durumda maskede
güvenlik boşaltım valfi bulunmalıdır.
Maskedeki ventilasyon deliğinin ya da ventilasyon valfi bağlantı yerlerinin bloke edilmiş ve tıkanmış
olmadığından emin olun. Bu cihazlar verilen nefesle dışarı atılan havanın tekrar solunmasını
önlemek üzere maskeyi ventile etmek için kullanılırlar. Birkaç dakikadan daha uzun süreli olarak
verilen nefesle dışarı atılan havanın tekrar solunması, bazı durumlarda boğulmalara neden
olabilmektedir.
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Düşük BiPAP basınçlarında, maskedeki ventilasyon delikleri yoluyla akan hava ya da bitişik
ventilasyon valfi verilen nefesle dışarı atılan gazın tamamını maskeden temizlemek için yeterli
olmayabilir. Bazı yeniden solumalar olabilmektedir.

2.5 Filtrelerin Kullanımı





SleepAs BiPAP’ı her zaman hava giriş filtresi monte edilmiş olarak kullanın. Yalnızca bu kitapta
belirtilmiş özellikteki filtreleri kullanın.
SleepAs BiPAP’ın doğru ve efektif çalışması için özellikle hastanın değiştiği durumlarda filtreleri
düzenli olarak değiştirin ya da temizleyin. Filtrenin değiştirilmemesi ya da kirli bir filtrenin
temizlenmemesi SleepAs BiPAP’ın öngörülenden daha yüksek ısıda çalışmasına neden olabilir.
SleepAs BiPAP’ı kullanırken hava girişi ve filtrenin tıkanmış ve engellenmemiş olduğundan emin
olun.

2.6 Temizlik ve Bakımı







SleepAs BiPAP bu kitapta belirtilen hususlar çerçevesinde temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır.
SleepAs BiPAP’ı otoklavlamayın ve sterilize etmeyin.
SleepAs BiPAP’ın bakımı, servisi ve kontrolü ile uygulanabilir herhangi bir güncelleme Foras
Medikal servis talimatları doğrultusunda yapılmalıdır.
SleepAs BiPAP yalnızca Foras Medikal servis kitapları, teknik bültenleri ve herhangi özel servis
talimatları doğrultusunda, Foras Medikal tarafından yetkilendirilmiş kalifiye servis teknisyenleri
tarafından tamir edilmeli ve modifiye edilmelidir.
Herhangi bir koşul altında kesinlikle SleepAs BiPAP’ı kendiniz servis ya da tamir etmeye
kalkışmayın. Bunu yaptığınız takdirde, üretici SleepAs BiPAP’ın performansı ve güvenliği ile ilgili
herhangi bir sorumluluğu kabul etmeyecektir. Ayrıca bundan böyle garantisi de geçerli olmayacaktır.

2.7 Karşıt Hasta Semptomları











SleepAs BiPAP’ın kullanımı sırasında eğer hasta rahatsızlık duyuyorsa ya da aşağıdaki
semptomlardan birisini yaşıyorsa, derhal bir doktor ya da sorumlu bir klinisyen ile görüşülmelidir:
Uyanık iken aşırı hava yutmadan kaynaklanan şişme belirtileri
Uyurken ağızdan sürekli olarak hava kaçağı
Hava yollarında ya da burunda kuruma
Kulak sancısı, burun akıntısı ya da sinüste rahatsızlık
Gündüz uyku hali
Disoryantasyon (çevreye uyum yeteneğinin kaybı) ya da hafıza kaybı, hatırlama yeteneğinde düşüş
Ruhsal durumunda değişiklik ya da aşırı hassasiyetlik hali
Ciltte hassasiyet
Sabah baş ağrıları
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2.8 Nemlendiricinin Kullanımı









Nemlendirici ve SleepAs BiPAP non–invaziv kullanım için tasarlanmışlardır.
Nemlendirici kullanırken, kaza ile dökülme sonucu incinme ve yaralanmaları önlemek için SleepAs
BiPAP hastadan daha aşağıda bir yere yerleştirilmelidir.
Eğer oda nemlendiricisi kullanılıyorsa, bunu SleepAs BiPAP’tan en az 2 metre uzakta bir yere
yerleştirin.
Hasta devresindeki nemi periyodik olarak kontrol edin. Eğer nem varsa bunu kurulayın. Devreyi
kurulamaya başlamadan önce, SleepAs BiPAP’ın içine su kaçmasını önlemek için devreyi SleepAs
BiPAP’tan çıkartın. Bu nem kontrollerinin yapılması gereken sıklık hastanın kendi konumuna ve
kullanılan cihazın durumuna göre değişmektedir.
Eğer hasta devresindeki yoğunluk çok fazla ise, devredeki ısıtılmış bir nemlendiriciye su
tutucusunun monte edilmesi gerekmektedir.
Su tutucu hasta devresindeki herhangi bir yoğunlaşmış suyun hastanın hava yollarına kaçmasını ve
böylelikle kişisel incinmeye yol açmasını önler.
Taşıma sırasında nemlendirici içerisindeki su boşaltılmalıdır.

2.9 Oksijenin Kullanımı











Oksijenin bulunması yanıcı ve parlayıcı maddelerin tutuşma ve yanmasını hızlandırır.
Eğer oksijen kullanımı istenmiş ve reçete edilmişse, oksijen kaynağının borusunu nazal maske ya
da solunum sistemi bağlantısının uygun oksijen girişine bağlayın.
Sabit akış oranındaki tamamlayıcı oksijen akışında, solunan (içine çekilen) oksijen konsantrasyonu
verilen basınca, hastanın solunum yapısına, seçilen maskeye ve sızıntı oranını bağlı olarak
değişmektedir.
SleepAs BiPAP ile oksijen kullanılırken, SleepAs BiPAP’ın çalışmadığı durumlarda oksijen akışı
kapatılmalıdır. Eğer SleepAs BiPAP çalışmıyorsa ve hala oksijen akışı kalmışsa, hasta borusuna ve
devresine verilen oksijen makinenin içerisinde birikebilir. Makinenin içerisinde birikmiş bulunan
oksijen yangın tehlikesi yaratacaktır.
Odayı yeterli derecede havalandırın.
Oksijenin kullanılmakta olduğu odada sigara içmeyin.
Işık ampulleri ve diğer ateşleme, tutuşturma ve kontak kaynakları, oksijen tüpü ya da hasta
devresinin herhangi bir diğer parçalarından en az 2 metre uzakta tutulmalıdır.
Oksijen tüpü ya da kaynağı kapalı bile olsa, oksijen kaynağının yakınında aerosol ya da solvent
kullanmayın.
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3 ÜRÜN TANIMI
3.1 Ana Parçalar (Bileşenler)
SleepAs BiPAP sistemi aşağıdaki parçaları içerir.
Parça

Fonksiyon

1

Taşıma çantası

SleepAs BiPAP’ın korunması için

2

Kullanım Kılavuzu

Ürün ve Kullanım Bilgileri

3

Maske

4

Hasta Hortumu

5

Elektrik Adaptörü

6

Elektrik Kablosu

7

Filtre (gri: yıkanabilir)

8

SleepAs BiPAP Ana Ünite

Giren havayı filtreler

3.2 SleepAs BiPAP Ön Panel
SleepAs BiPAP dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilerek kullanılır.

MENÜ I

Şekil 1
Dil seçeneği; Türkçe, İngilizce veya Arapça bayrak ikonuna dokunularak değiştirilir. Terapiyi başlatmak
için “ON” butonuna (bakınız Şekil 2), diğer seçenekleri görmek için “MENU” butonuna (bakınız Şekil 3)
dokununuz.

“ON” butonuna dokunulduğunda cihaz çalışmaya başlayacaktır ve aşağıdaki çalışma ekranı gözükecektir.
Cihazı durdurmak veya ayarlara girebilmek için ekranın sol alt kısmında bulunan geri butonuna
dokunulmalıdır.
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ÇALIŞMA EKRANI
1
3

2

12
11

6

5
4

7

9
10

8
Şekil 2

1. Basınç Barografı

7. Micro SD Kart Göstergesi

2. Minimum Ayarlanabilir Basınç

8. Geri/Durdurma Butonu

3. Maksimum Ayarlanabilir Basınç

9. Kaçak Oranı (L/dk.)

4. Ayarlanan Inspiryum ve Ekspiryum Basınç Değerleri

10. Nefes Sayısı

5. Nemlendirici Değeri

11. Inspiryum (iT), Ekspiryum (eT)Triger

6. Rampa Süresi (dk.)

12. Mask Off Alarmı

MENÜ II

Şekil 3






Basınç ve kalibrasyon ayarlarını yapabilmek için “AYAR” butonuna dokunulur (Ayarlar menüsüne
sahip oldukları şifre ile yetkili bayi ve kişiler girebilir) ve III. Menüye girilir. ** Şifre: 4213
“BİLGİ” butonuna dokunarak; cihaz versiyon, çalışma saati, cihaz seri numarası ve iletişim bilgileri
görünebilir.
Nemlendirici ayarları “NEM” butonuna dokunularak 0’dan 14’ e kadar ortam şartları göz önünde
bulundurularak artı ve eksi butonları kullanılarak ayarlanmalıdır. “0” nemlendirici kapalı konumda
anlamına gelmektedir.
Rampa süresi ayarı “RAMP” seçenekleri kullanılarak 0’dan 60 dakikaya kadar 5’er dakika aralıklarla
artı ve eksi butonları kullanılarak yapılır. Bu ayarda hastanın uykuya dalma süresi kadar bir ayar
yapılarak cihaz, uyku başlayana kadar düşük basınçta çalışır; bu şekilde hastanın uykuya daha rahat
dalması sağlanır.
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“CİHAZ AYAR” menüsünden cihazın tarih/saat ayarı, ekran parlaklığı ve ekran ışığının süresi
ayarlanır. Ekran ışığı süresini kısa tutmak hem enerji tasarrufuna hem de uykuda karanlık ortamın
sağlanmasına katkısından dolayı önerilmektedir. Kapanan ekranı tekrar görebilmek için ekrana
dokunmak yeterlidir.
MENÜ III

Şekil 4
“BASINÇ” butonuna dokunularak cihazın; rampa başlangıç basıncı “St. P.”, ekspiryum basıncı
“EPAP” ve inspiryum basıncı “IPAP” 3-25 cmH2O aralığında doktor raporuna göre artı ve eksi
butonları kullanılarak yapılmalıdır.
“NEFES AYAR” seçeneğinden inspiryum “I TRIG.” ve ekspiryum “E TRIG.” tetikleme hassasiyeti
1-5 aralığında uzman kişilerce ayarlanmalıdır.
“CAL” Kalibrasyon ayarları, şifreye sahip teknik servis yetkilileri tarafından kullanılmaktadır. Bu
ayarlar yetkili kişiler haricinde kesinlikle değiştirilmemelidir.

3.3 SleepAs BiPAP Üst Panel
Nemlendirici üzerinde bulunan dönebilen Hava Çıkışı vardır.

3.4 SleepAs BiPAP Arka Panel
1
2
3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

1. Nemlendirici

7. DC voltaj bilgisi

2. Nemlendirici su doldurma girişi ve tapası

8. Kare Kod

3. Nemlendirici çıkartma mandalı

9. Model bilgisi

4. Micro SD yuvası

10. Barkod Numarası

5. USB girişi

11. Hava giriş filtresi

6. DC 24V girişi

12. Seri Numarası
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4 SLEEPAS BiPAP’IN AYARLARI
. SleepAs BiPAP tedavi ayarları konfigürasyonu her zaman mutlaka yetkili ve lisanslı bir doktor tarafından
reçete edilmeli ve yetkili bir sağlık görevlisi tarafından ayarlanmalıdır.
. Hasta eve dönmeden önce her zaman ayarlanmış olan değerleri kaydediniz.

4.1 Ayarlar
Ayarlar menüsüne sahip oldukları şifre ile yetkili bayi ve kişiler girebilir.
ON; Çalıştırma tuşu
MENU; Aşağıdaki menülerin bulunduğu ana menü
AYAR; Basınç, Hassasiyet ve Kalibrasyon ayarı
I TRIG.; Inspiryum Triger
E TRIG.; Ekspiryum Triger
EPAP Basınç ayarlanabilecek en düşük basınç 3-25 cmH20 arasında
IPAP Basınç ayarlanabilecek en üst basınç 3-25 cmH20 arasında
Ayarlar bu şartlara uygun şekilde yapılmalıdır: St. P. ≤ EPAP ≤ IPAP
BİLGİ; Cihaz seri no, çalışma saati ve firma bilgileri
NEM; Nemlendirici ayarı
RAMP; Rampa süresi ayarı
CİHAZ AYAR; Ekran parlaklığı, Ekran Süresi, Mask Off Alarmı ve Tarih-Saat ayarı

Rampa Fonksiyonu
Rampa fonksiyonu, belirlenmiş bir süre içerisinde rampa başlangıç basıncından ayarlanmış IPAP ve EPAP
basıncına doğru bir basınç artışı sağlar 0-60 dakika arasında 5 dk. aralıklarla ayarlanabilir. Rampa süresince
algoritma hesapları devrede değildir.

Nemlendirici
Hastaya verilen havanın ilave olarak nemlendirilmesi için nemlendirici fonksiyonu 0 – 14 kademede
ayarlanabilir.

Mask Off
Maske çıktığında veya çok fazla kaçak olduğunda devreye girer cihazı beklemeye alır, tekrar nefes almaya
başladığınızda ayarlanan ilk değerlerden cihaz çalışmaya başlar.
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Micro SD Kart Kullanımı
Micro SD kart 8 GB kapasiteye kadar olmalı ve çentikli tarafı yukarı gelecek şekilde cihaz elektrik bağlantısı
çıkartıldıktan sonra takılıp çıkartılmalıdır, ekranda yeşil SD simgesi görülür ise Micro SD kart takılı demektir.
Yaklaşık 5 yıl boyunca cihaz kullanım bilgilerini bu kart muhafaza eder ve SleepAs Yazılım ile detaylar
görüntülenebilir, Micro SD kart takılı olmadığı süre boyunca cihaz bilge saklaması yapmamaktadır.

4.2 Ayarlanabilen ve uygulanan Parametreler
IPAP

3-25 cmH20

EPAP

3-25 cmH20

Rampa

0-60 dk. 5 dk. aralıklarla

Nemlendirici

0 – 14 (0 Kapalı konum)

Mask off

Bekleme uygulaması

İnspiryum triger

1-5 kademe

Ekspiryum triger

1-5 kademe

Nefes sayısı

6 nefes/Dakika sabit

Ekran Işığı

30sn.- 5 dk. (Off: ekran ışığı her zaman açık)

Ekran Parlaklığı

%10- %100

5 SLEEPAS BiPAP’IN KULLANIMI
5.1 Kullanımdan Önce SleepAs BiPAP’ın Kontrol Edilmesi
SleepAs BiPAP’ı kullanmadan önce her zaman aşağıdaki kontrolleri yapın:
1. SleepAs BiPAP’a temizlenmiş ya da yeni bir hasta devresi takın.
2.Sleepas BiPAP’ı ana şebeke elektriğine bağlayın.
3. Hasta ayarlarını kontrol edin.
4. Ön paneldeki ekrandaki başlat düğmesine basarak SleepAs BiPAP’ı açın. SleepAs BiPAP’ın
çalıştığından emin olun.
5. Maskeyi takın ve onu iyice oturacak şekilde ayarlayın.
Ayarların önerildiği şekilde yapılmış olduğundan emin olun. SleepAs BiPAP kullanıma hazırdır.
6. SleepAs BiPAP dokunmatik ekran sistemiyle çalışır ekranda çıkan yazı üzerine 3 saniye basılı
tutarak işlem yapılır.

5.2 SleepAs BiPAP’ın Açılması/ Kapatılması (On ve Off)
1. Ana şebeke güç kaynağının bağlı olduğundan emin olun.
2. Ön panelde ekranda bulunan yeşil renkli “ON” butonuna dokunarak cihaz çalıştırılır. SleepAs
çalışırken “Geri” butonuna dokunarak geri dönülür. Kırmızı renkli “OFF” butonu ile cihaz durdurulur.
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5.3 Menünün Kullanılması
Bakınız sayfa 11-13.

5.4 Verilerin SleepAs BiPAP ile PC Arasında Transfer Edilmesi
Hasta verilerini doğru olarak görmek ve göstermek için SleepAs yazılımının PC ye yüklenmesi
gerekmektedir. USB bağlantısı veya mikro SD kart ile yükleme yapılabilir. Yazılım kullanma talimatına göre
veri transferi yapılır.

5.5 Entegre Nemlendiricinin Kullanılması
Nemlendirici hasta havasını nemlendirmek içindir, cihaz ile entegre olduğundan nemlendiricisiz kullanmak
mümkün değildir, eğer nemlendiricisiz kullanmak gerekirse nemlendirici ayarı “0” konumuna getirilmelidir.
Önemli; Cihaza su dökülmemesi için nemlendiriciye su koyma işlemini su tapasını çıkartıp yapmanız ve suyu
taşırmamanız önemlidir. Buradan konulan su nemlendirici içerisinde olması gereken suyun üst limitini
belirlemekte ve talimatlara uygun nemlendirici montajı yapıldıysa devrilmelerde cihaz içerisine su
dökülmesini önlemektedir, su koyma işleminden sonra tapayı sıkı bir şekilde kapatınız.
Nemlendiricinin takılıp çıkartılması: Nemlendirici su haznesini cihazdan ayırmak için nemlendirici alt
kısmında bulunan kilitleme mandalına basılı iken su haznesini geriye doğru üst kısım veya tutma deliğinden
çekerek çıkartabilirsiniz. Tekrar takmak için su haznesini nemlendirici yuvasına itekleyerek takabilirsiniz.
Mandalın “tık” sesini duymanız gerekir. Eğer bu sesi duymazsanız nemlendirici yerine oturmamış demektir.
Mandal üzerine basarak mandalın yukarı kalkmasını sağlayın veya nemlendiriciyi ileri doğru sertçe itekleyin.
Nemlendiricinin Ayarlanması
Nemlendirici ayarı ortam sıcaklığı ve ayarlanan basınç ve hava akışına göre değişkenlik gösterebilir hasta
kendisine en uygun ayarı tespit edebilir. Bunun için hortumda aşırı su biriktirmeyecek bir sıcaklık değeri
seçilmelidir. Nemlendirici sıcaklığı en fazla 80 derece ye çıkabilir. Su kabı takılı değilken ısıtıcı tablaya
dokunulmamalıdır.

5.6 Harici Batarya ve Çakmak Kablosu ile Kullanılması
SleepAs BiPAP; Üretici firmanın önerdiği harici batarya ile kullanılmalıdır. Üretici firmadan temin edilen
çakmak kablosu kullanılmalıdır. Aksi takdirde cihazda ve hastada sorunlar olabilir.

6 SLEEPAS BiPAP'IN KULLANIM İÇİN HAZIRLANMASI
6.1 SleepAs BiPAP’ın Kurulumu
SleepAs BiPAP’ı ilk kez kullanıyorsanız, aşağıdaki talimatları izleyin:
1. Bütün ana parçaların ve sipariş edilmiş aksesuarların tamamının var olduğunu kontrol edin (paket notuna
ya da eğer varsa faturaya bakın)
2. Ekipmanın iyi konumda olduğundan emin olun.
3. Zorunlu olarak bulunması gereken gri hasta hava filtresinin monte edilmiş olduğunu kontrol edin.
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6.2 SleepAs BiPAP’ın Yerleştirilmesi
1 SleepAs BiPAP’ı hastaya bakacak şekilde, sağlam, düz bir yüzeye yerleştirin. Cihazın kullanıcının üzerine
düşmesini önlemek ve devrilme durumunda hastaya su gitmemesi için SleepAs BIPAP hastadan daha
aşağıda kalacak şekilde yerleştirilmelidir.
2 SleepAs BiPAP’ın arkasında hasta hava girişini engelleyebilecek bir şeyin olmadığından emin olunuz.

6.3 SleepAs BiPAP’ın Ana Şebeke Prizine Bağlanması
1 Elektrik kablosunu SleepAs BiPAP’ın güç girişine bağlayın.
2 Elektrik kablosunu güç kaynağına takın.
3 Elektrik kablosunu ana şebeke elektrik prizine takın ara kablosu kullanmayın.

6.4 Hasta Devresinin Bağlanması
1 Hasta hortumunu hava çıkışına bağlayınız.
2 Hasta hortumunun diğer ucunu maskeye takın maskenin hava kaçaklı olduğundan emin olun.
Maske kaçak Akışı
Dışarıya verilen nefesin yeniden solunmasını engellemek için maskeden olan akış, 4 cmH2O’da en az 12 L/
dakika olmalıdır. Tavsiye edilen maske akışı, 10 cmH2O basınçta 20 ila 40L/dakikadır.
Bu akışa şu şekilde ulaşılabilir:
. Maskede küçük deliklerle
. Bitişik bir ventilasyon valfiyle
Uygun bir sızıntıya ulaşabilmek için Foras Medikal BiPAP Maskesi önerilmektedir.

7 BAKIM
7.1 SleepAs BiPAP’ın Temizlenmesi ve Filtrelerin Değiştirilmesi
SleepAs BiPAP’ın doğru fonksiyon gösterebilmesi için hastaya bağlanan parçalar ve filtre düzenli olarak
temizlenmeli ve değiştirilmelidir. Değiştirilen parçaların tümü, kullanılan ekipman ve atıklar ile ilgili yerel
çevre düzenlemelerine göre imha edilmelidir.
Elektriksel şokları önlemek için, ana elektrik kaynağını SleepAs BiPAP’tan temizleme öncesi kaldırın.
SleepAs BiPAP’ı herhangi bir sıvıya daldırmayın.
. Herhangi bir ekipmana zarar vermemek için temizleme sırasında her zaman dikkatli olunuz.
. SleepAs BiPAP’a sıvı girmesine izin verilmemelidir.
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Ana Ünite
1 SleepAs BiPAP’ı kapatın ve ana elektrik kaynağından çekiniz.
2 Hasta devresini çıkartın.
3 Nemlendiriciyi çıkarın.
4 Bütün elektrik kabloları çıkarın.
5 Lifsiz temiz bir bez ve yumuşak deterjan solüsyonu kullanarak SleepAs BiPAP’ın dış yüzeyini temizleyin.
6 Kabloları ve hasta devresini yeniden takın. SleepAs BiPAP çalıştırılmadan önce parçaların tümünün kuru
olduğundan emin olun.

Nemlendirici
SleepAs nemlendiricisi düzenli olarak temizlenmelidir.
Nemlendirici mandalına basılarak nemlendirici cihazın arka kısmına doğru iteklenerek kızak sistemiyle
cihazdan ayrılması sağlanır, Nemlendirici üst kapak açılır altındaki silikon conta çıkartılarak,
SleepAs su haznesinin içerisinde oluşan kireç ve tortulara karşı su haznesinin maksimum su alacağı limite
kadar sıcak su koyunuz. Suya 15gr sitrik asit ilave ediniz. 30 dk. Bekledikten sonra maksimum 70 °C suda
elde veya bulaşık makinasında deterjan kullanmadan temizleyiniz. Tamamen kuruduktan sonra kullanınız.
Nemlendirici contasını ve kapağını yerleştirerek tekrar monte edin. Hasar durumunda, nemlendiriciyi
değiştirin.

Hasta Devresi
Hasta devresi üreticisinin talimatlarına göre temizlenmelidir.
Yeni bir hasta tarafından kullanılacağı durumlarda her zaman parçaları değiştirin ya da yeni bir set kullanın.
Respirasyon gazıyla temas halinde olan bütün parçalar aşağıdaki gibi temizlenmelidir:
1Sökülen parçaları, hafif deterjan içeren sıcak suyun içine yerleştirin.
2 Kirli kısımları fırça yardımıyla alın.
3 Parçaları akan sıcak su altında iyice yıkayın.
4 Bütün parçalardan suyu sallayarak çıkarın.
5 Parçaları iyice kurulayın.
6 Toz olmayan yerde saklayın.
Hasta devresi üreticisinin talimatları doğrultusunda belirli aralıklarla değiştirilmelidir. Hasta devresinin
hasara karşı düzenli olarak kontrol edin. Hasar olduğu durumlarda, devreyi değiştirin.

7.2 Hasta Filtresinin Değiştirilmesi ve Temizlenmesi
Hasta hava filtresi SleepAs BiPAP’ın arka tarafında bulunmaktadır.
Yıkanabilir Filtre (gri renkte)
Yıkanabilir fitreyi en az yılda bir defa değiştirin. Filtreyi en az haftada bir kere yıkayın.
1 Filtreyi hafif sabun ve ılık su kullanarak yıkayın.
2 İyice yıkayın.
3 Filtreyi bir havluyla sıkıştırarak kurulayın. Filtreyi sıkarak suyunu çıkarmayın.
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7.3 Düzenli Bakım Kontrolleri
SleepAs BiPAP’ın bu kitapta belirtilen talimatlara göre kullanılması ve bakılması durumunda düzenli
herhangi bir bakım ve kontrolünün yapılmasına ihtiyaç duyulmayacaktır.
Aşağıdaki durumlarda, cihazınızı kullanmayın ve sorumlu bakım sağlayıcınızı cihazın denetimi için çağırın:
. Tedavi sırasında beklenmedik hasta semptomları.
. Operasyon sırasında açıklanamayan ani basınç, performans ya da ses değişiklikleri.
. Cihazda ya da elektrik kablosunda şüpheli bir hasar.

7.4 Servis ve Tamir
SleepAs BiPAP Cihazlarının servisi ve tamiratı yalnızca yetkili Foras Medikal servis personeli tarafından
servis yönergelerine uygun olarak yürütülmelidir.
Cihazın herhangi bir tamiratı sonrasında servis denetimleri mutlaka yürütülmelidir.
Yetkili servis işletmeleri SleepAs Solunum Cihazlarının servis ve bakımı için gerekli olan ve bütün teknik
dokümanları içeren SleepAs Solunum Cihazları Servis Kitabını sipariş edebilir.
SleepAs BiPAP en az yılda bir defa gerekli kalibrasyon ve testlerinin yapılarak verilen değerlerin
doğrulanması gerekir.
Cihazlarda kullanılan blower motorların 15.000 saatte değiştirilmesi gerekmektedir. Filtrenin temiz olmaması
ve zamanında değiştirilmemesi ile kullanıldığı ortamın aşırı tozlu ve kirli olmasında bu süre kısalabilir.
Cihaz içerisinde bulunan alarm ve saatin enerji kaynağı olarak kullanılan pil, her bakımda ve tamirden sonra
kontrol edilmeli, elektrik kesilmelerinde alarm vermemesi veya saatin normal çalışmaması durumunda bu
pilin değiştirilmesi gerekmektedir. Yılda en az bir defa pil değiştirilmelidir.

7.5 Saklanması
SleepAs Solunum Cihazları saklanmadan önce nemlendiriciyi boşaltın, temizleyin ve kurulayın ve orijinal
kutusunda güneş olmayan depolama şartlarına uygun bir yerde muhafaza edin. Cihazın saklama koşulları 20 °C ile 50 °C arasındadır.

7.6 Elden Çıkarılması, Atılması
SleepAs BiPAP, bütün aksesuarları ve bütün değiştirilen parçaları ekipman ve atıklar ile ilgili yerel çevre
düzenlemelerine göre elden çıkarılması ve geri dönüşümü yapılmalıdır.
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