Waarschuwingen

• Raadpleeg de handleiding van uw therapieapparaat voor details over instellingen
en gebruiksinformatie.
• De technische specificaties van het masker zijn bedoeld voor uw arts om na te
gaan of deze compatibel zijn met het therapieapparaat.  Als de specificatie niet
wordt gevolgd, kunnen de afdichting en het comfort van het masker niet effectief
zijn, kan een optimale therapie niet worden bereikt en kan een verschillende
leksnelheid de functie van het apparaat beïnvloeden.
• Het masker moet elke dag worden gereinigd om te voorkomen dat vuil en
olieverontreiniging van de huid op het masker wordt opgehoopt.
• Het masker mag niet worden gereinigd met niet-goedgekeurde reinigings- of
ontsmettingsmethoden.
• De gebruiker moet hun gezicht reinigen voordat het masker wordt gedragen.
• De patiënt mag het design van het masker niet wijzigen.
• Plaats het masker niet in een wasdroger.
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Beoogd gebruik

Dit masker van SleepWeaver is bedoeld om een raakvlak te geven voor continu positieve ademwegdruk of
biniveautherapie. Dit masker is bestemd voor hergebruik bij een enkele patiënt thuis en in het ziekenhuis/
institutionele omgeving. Dit masker dient gebruikt te
worden bij patiënten die minder wegen dan 30 kg (66
lbs).

Het masker aanpassen
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Technische Specificaties

1. Therapiedrukbereik: 4 to 20cmH2O
2. Wartelverbinding van 22 mm
3. Weerstand (drukval)
		 @ 50 lpm = 0.4 cmH2O
		 @ 100 lpm = 0.9 cmH2O
4. Vaste leksnelheid (de stroomsnelheid kan variëren door fabricagevariatie):
Druk (cmH20)
Stroomsnelheid (lpm)
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5. Er wordt niet verwacht dat milieuopslag en gebruiksomstandigheden de werking
van dit apparaat beïnvloeden.
6. Geluidsniveau
		• A-gewogen geluidsvermogensniveau, 26 dBA  
• A-gewogen geluidsdrukniveau @ 1m, 18 dBA
7. Verwacht mag worden dat dit apparaat geschikt blijft voor gebruik onder normale
gebruiks- en reinigingsomstandigheden gedurende een periode van minstens 90
dagen.
8. Het apparaat is niet gemaakt van natuurlijke rubberlatex.

Beperkte garantie

www.circadiance.com/help
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De video voor het opzetten van
het masker bekijken
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Het masker bekijken, vervolg

1. Haal het masker uit de verpakking.  Als u het masker uit de hoofduitrusting hebt
verwijderd, steekt u de banden van de hoofduitrusting terug door de gleuven in de
maskervleugels (afbeelding 1). Sluit de slang van het apparaat aan op de kunststof
slangaansluiting op de voorkant van het masker.
2. Plaats het masker door de hoofduitrusting over uw hoofd te trekken, zodat de beker
van het masker op de neus wordt gecentreerd en de hoofdband op uw voorhoofd is
gecentreerd (afbeelding 2 en 3).
3. Trek de hoofduitrusting over de achterkant van uw hoofd totdat de nekband onder
uw oren is geplaatst (afbeelding 4).
4. Schakel het apparaat in (afbeelding 5).
5. Stel de nekbanden eerst in, zodat de onderkant van het masker comfortabel op uw
bovenlip ligt, net onder uw neusgaten (afbeelding 6).
6. Stel de hoofdband in om het masker comfortabel tegen uw neus te trekken
(afbeelding 7).
7. Zorg ervoor dat de hoofduitrusting niet te strak is aangespannen. U moet
gemakkelijk een vinger onder elke band van de hoofduitrusting kunnen steken
(afbeelding 8).
8. Ga liggen in uw normale slaappositie en indien nodig verschuift uw het masker,
zodat de stof volledig op uw huid rust (afbeelding 9 en 10).  Extra aanpassingstips
zijn in het volgende gedeelte te vinden en u kunt een gedetailleerde video voor het
opzetten van het masker bekijken op www.circadiance.com/help.

De draaikoppeling losmaken

- Het is niet nodig de draaikoppeling /os te maken
en de tape te vervangen te/kens wanneer u het masker wast, tenzij u een chronische aandoening
heeft en uw arts of ademha/ingstherapeut u geadviseerd heeft dit te doen of als het masker wordt
gebruikt in een slaaplaboratorium.
1. Draai het masker binnenstebuiten zodat u de witte medische tape ziet waarmee de
draaikoppeling aan het masker is bevestigd en verwijder de oude tape.
2. Duw de draaikoppeling door het gat voor de neus het masker uit om hem te reinigen.
3. Reinig het masker; volg daarbij de bovenstaande reinigingsinstructies.
4. Maak de draaikoppeling apart schoon door hem in een oplossing van een deel azijn op
drie delen water te laten weken. Na het weken goed afspoelen en dan laten drogen.

De draaikoppeling weer aansluiten- Gebruik latexvrije, waterdichte,
witte medische tape

1. Wanneer zowel de draaikoppeling als het masker volledig droog zijn, keert u het masker
nogmaals binnenstebuiten.
2. Plaats de draaikoppeling binnen het masker zodanig dat de opstaande rand 1,25 cm
buiten de stof uitsteekt.
3. Knip een stuk latexvrije medische tape van ongeveer 27 cm lang af.
4. Houd de draaikoppeling in het masker met een hand vast terwijl u de tape naast de opstaande rand begint te wikkelen. Zorg dat de helft van de tape boven de stof is en de helft
boven de draaikoppeling.
5. Wikkel de tape ten minste driemaal om de draaikoppeling en het masker.
6. Knip indien nodig het teveel aan tape af en strijk eventuele rimpels glad met uw vinger.
7. Er zijn ook instructies online te vinden op www.circadiance.com/help

Afstellen bij lekken

- Als er lekken zijn, kunt u deze stappen proberen:
1. Terwijl uw CPAP- of bilevel-apparaat is aangesloten en op de voorgeschreven
druk
is, in het gedeelte van het masker vlak boven uw neus knijpen, het masker
iets van uw gezicht aftrekken, naar uw voeten toe, en het voorzichtig loslaten.
2. Als er lekken uit de zijkanten van het masker komen, de nekbanden bijstellen
door het lipje van de band los te haken en de banden uit te trekken om het masker
strakker te maken, en dan het lipje weer aan de band te haken.
3. Als u lekken in uw ogen voelt, de voorhoofdband bijstellen.
4. Soms kunt u de lekken stoppen en het masker beter laten passen door het iets
losser te maken en dan stap 1 te herhalen.
5. Er kunnen ook lekken optreden als de hoofdbanden te strak of te los zitten.
Met oefening zult u merken hoe het masker strak maar comfortabel past.

Reinigingsinstructies voor thuis - persoonlijk gebruik

1. Was het masker elke dag met de hand met een mild, niet-schurend
reinigingsmiddel in warm water.  Laat het masker uit het zonlicht aan de lucht
drogen.
2. Was de hoofduitrusting elke week met de hand.
3. Na enige tijd laat de medische tape waarmee de draaikoppeling aan het masker
vastzit los en moet warden vervangen.
4. De draaikoppeling wordt aan het masker bevestigd met latexvrije witte medische
tape. U kunt de draaikoppeling losmaken en afzonderlijk schoonmaken door hem te
weken in een oplossing van een deel azijn op drie delen water (1/3 kopje azijn op 1
kopje water).
5. De draaikoppeling na het weken grondig afspoelen en dan laten drogen.
6. De draaikoppeling weer bevestigen met latexvrije medische tape
(zie de paragrafen over de draaikoppeling).

Het masker afnemen

1. Om de SleepWeaver af te nemen, het masker van uw neus aftrekken en de
hoofdbandset van uw hoofd afnemen.
2. U hoeft de hoofdbanden niet los te maken. Met oefening kunt u
het masker aan- en uittrekken nadat u het aan uzelf heeft aangepast.

Waarschuwingen

• Het apparaat is een geventileerd masker en mag niet worden gebruikt met een
bilineair ventilatiecircuit.
• Als er bijwerkingen optreden die veroorzaakt worden door een onderdeel van dit
masker of deze hoofduitrusting, stopt u het gebruik ervan onmiddellijk.
• Dit systeem mag niet worden gebruikt, tenzij het therapieapparaat is ingeschakeld
en juist werkt.
• De ventilatiegaten mogen nooit geblokkeerd worden.
• Zorg ervoor dat het masker juist is opgezet.  Zorg ervoor dat het masker en de
hoofduitrusting juist gemonteerd en gepositioneerd zijn zoals aangegeven op de
voorpagina van deze instructies.
• Als er zichtbare gebreken van een systeemonderdeel zichtbaar zijn (barsten,
gebroken onderdelen, scheuren, enz.) of als de onderdelen na het reinigen niet proper
zijn, moet het onderdeel worden weggegooid en vervangen.
• Als de periodiciteit, de methode of het reinigingsmiddel waarmee dit product wordt
gereinigd anders is dan deze die in deze instructies wordt omschreven, kan dit een
nadelige invloed hebben op het masker en bijgevolg de veiligheid of kwaliteit van de
therapie.
• Als het masker wordt gebruikt met aanvullende zuurstof, moet de zuurstofstroom
uitgeschakeld zijn als het apparaat niet werkt, omdat opgehoopte zuurstof tot
brandgevaar leidt.
• Als het masker wordt gebruikt met aanvullende zuurstof, mag de patiënt niet
roken.
• Dit product is bestemd voor hergebruik bij een enkele patiënt en is niet
goedgekeurd voor herverwerking (reinigings- en ontsmettingsmethoden) in een
klinische omgeving.  Voor zowel de huis- als klinische omgeving dienen alleen de in
deze instructies beschreven reinigingsmethoden te worden gebruikt.

