Προφυλάξεις

• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συσκευής θεραπείας για λεπτομέρειες σχετικά με τις
ρυθμίσεις και τις πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία.
• Οι τεχνικές προδιαγραφές της μάσκας παρέχονται στον κλινικό γιατρό σας για
να βεβαιωθεί ότι είναι συμβατές με τη συσκευή θεραπείας. Εάν χρησιμοποιηθεί
εκτός των προδιαγραφών, η σφράγιση και η άνεση της μάσκας μπορεί να μην είναι
αποτελεσματική, μπορεί να μην επιτευχθεί η βέλτιστη θεραπεία, και η διαρροή ή ο
ρυθμός διαρροής μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.
• Η μάσκα πρέπει να καθαρίζεται κάθε δεύτερη μέρα για να αποφευχθεί η
συσσώρευση σκόνης και ρύπανσης από το δέρμα στη μάσκα.
• Η μάσκα δεν πρέπει να καθαρίζεται με μη εγκεκριμένες μεθόδους καθαρισμού ή
απολύμανσης.
• Ο χρήστης πρέπει να καθαρίσει το πρόσωπό του πριν φορέσει τη μάσκα.
• Ο ασθενής δεν πρέπει να αλλάξει τη σχεδίαση της μάσκας.
• Μην τοποθετείτε τη μάσκα σε στεγνωτήριο ρούχων.

Élan

®

Προοριζόμενη χρήση

Αυτή η μάσκα SleepWeaver προορίζεται για την παροχή
μιας διεπαφής για συνεχή θετική πίεση αεραγωγού
(CPAP) ή θεραπεία δύο επιπέδων. Αυτή η μάσκα
προορίζεται για επαναχρησιμοποίηση από ένα μόνο
ασθενή στο σπίτι και για πολλαπλές χρήσεις από
πολλαπλούς ασθενείς σε νοσοκομείο/ίδρυμα. Αυτή η
μάσκα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς πάνω από
66 λίβρες (30 κιλά).

Αντενδείξεις
• Καμία

Προσανατολισμός της μάσκας

Τεχνικές προδιαγραφές

Η λευκή γλωττίδα αγκίστρωσης
συνδέεται στο επάνω μέρος
Εκπνοή
της μάσκας
Οπές
Περιστρεφόμενη
γωνία 90 μοιρών

1. Εύρος θεραπείας πίεσης: 4 έως 20 cmH2O
2. σύνδεση στροφέα 22mm
3. Αντίσταση (πτώση πίεσης)
		 @ 50 lpm = 0.4 cmH2O
		 @ 100 lpm = 0.7 cmH2O
4. Σταθερή τιμή διαρροής (η τιμή μπορεί να διαφέρει λόγω κατασκευαστικών
παραλλαγών):
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Γλωττίδα
προσαρμογής

Μέγεθος
Εκτύπωση
αναγνώρισης
Πολύ ελαφρύς
σωλήνας
Κάτω μέρος της
μάσκας

Η μπλε γλωττίδα
αγκίστρωσης συνδέεται στο
κάτω μέρος της μάσκας

5. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες αποθήκευσης και οι συνθήκες λειτουργίας δεν
αναμένεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της συσκευής.
6. Επίπεδο ήχου
		• Α-σταθμισμένο επίπεδο ηχητικής ισχύος, 27 dBA
		 • Α-σταθμισμένο επίπεδο πίεσης ήχου @ 1m, 19 dBA
7. Κανονικά αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση υπό κανονικές συνθήκες
χρήσης και καθαρισμού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.
8. Η συσκευή δεν είναι κατασκευασμένη από φυσικό ελαστικό λάτεξ.

Περιορισμένη εγγύηση

ελληνικά

Οδηγίες χρήσης

Προσαρμογή της μάσκας
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Παρακολουθείστε το βίντεο
τοποθέτησης
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20,
2514 AP The Hague,
The Netherlands
Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της
Circadiance επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.circadiance.com/IP

www.circadiance.com/help

0459
100685 REV 5

Ταχυδρομική διεύθυνση: PO Box 17480, Pittsburgh PA 15235
Φυσική διεύθυνση: 1300 Rodi Road Turtle Creek PA 15145

Τηλέφωνο: 888-825-9640 or +1 724-858-2837
cservice@circadiance.com www.sleepweaver.com

Τοποθέτηση της μάσκας, συνέχεια

1. Φορέστε τη μάσκα, τραβώντας τον κεφαλοδέτη και περνώντας τον επάνω από το
κεφάλι σας.
2. Η στήριξη αυχένα του κεφαλοδέτη πρέπει να ακουμπά χωρίς να σας πιέζει στο
κάτω μέρος του αυχένα σας. ΠΡΟΣΟΧΗ – ΜΗ ΣΦΙΓΓΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ.
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΧΑΛΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΦΙΞΤΕ ΤΟΥΣ ΟΣΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ.
3. Ρυθμίστε τους κάτω ιμάντες (με τη μπλε γλωττίδα αγκίστρωσης) για να τραβήξετε
τη μάσκα και να στερεωθεί με άνεση στη μύτη σας. Όταν η μάσκα χρησιμοποιείται,
θα φαίνεται λίγο από το μαύρο ύφασμα.
4. Ρυθμίστε πρώτα τους επάνω ιμάντες (με τη λευκή γλωττίδα αγκίστρωσης), ώστε
το κάτω μέρος της μάσκας να ακουμπήσει άνετα στο επάνω σας χείλος, ακριβώς
κάτω από τα ρουθούνια σας.
5. Συνδέστε τον πολύ ελαφρύ σωλήνα στην περιστρεφόμενη γωνία 90 μοιρών και,
στη συνέχεια, στον σωλήνα 6 ποδών που συνδέεται με τη συσκευή CPAP ή με τη
συσκευή Bi-Level (θεραπείας δύο επιπέδων) και θέστε σε λειτουργία τη συσκευή.
6. Ξαπλώστε στην κανονική σας θέση ύπνου και, αν χρειάζεται, μετακινήστε τη μάσκα
έτσι ώστε το ύφασμα να εφάπτεται πάνω στο δέρμα σας. Μπορείτε να βρείτε επιπλέον
συμβουλές ρύθμισης στην παρακάτω ενότητα. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε ένα
βίντεο για την τοποθέτηση στη διεύθυνση www.circadiance.com/help.

Συνδέστε τη μάσκα με τον κεφαλοδέτη

1. Ολισθήστε τις “λευκές” γλωττίδες αγκίστρωσης και περάστε τις μέσα από τις
επάνω σχισμές του μαξιλαριού.
2. Ολισθήστε τις “μπλε” γλωττίδες αγκίστρωσης και περάστε τις μέσα από τις κάτω
σχισμές του μαξιλαριού.
“Βιδωτή τάπα”
		

Συνδέστε την περιστρεφόμενη
γωνία 90 μοιρών στο
μαξιλαράκι της μάσκας

“Ροδέλα”
1. Ολισθήστε τη “Βιδωτή τάπα” μέσα
από το άνοιγμα από το εσωτερικό της
“Μαξιλαράκι μάσκας”
“Παξιμάδι”
μάσκας.
2. Τοποθετήστε τη “Ροδέλα” επάνω
“Περιστρεφόμενη
από τη “Βιδωτή τάπα”.
γωνία”
3. Βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα δεν
καβαλά τη βιδωτή τάπα.
4. Βιδώστε το “Παξιμάδι” στη “Βιδωτή τάπα”.

Ρύθμιση για διαρροές - Εάν προκύψουν διαρροές, προβείτε στα εξής:
1. Σφίξτε προσεκτικά τους ιμάντες με πολύ μικρά βήματα, μέχρι να επιτύχετε
σφράγιση.
2. Ανακινήστε τη μάσκα μέχρι να τοποθετηθεί καλά, μετακινώντας την ελαφρά
αριστερά-δεξιά και επάνω-κάτω. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γλωττίδα
προσαρμογής στο κάτω μέρος της μάσκας, για να βοηθηθείτε σε αυτή τη
διαδικασία.

1A.
2.

Συνδέστε τον ιμάντα συγκράτησης
στον κεφαλοδέτ

1. Συνδέστε τον “Ιμάντα συγκράτησης” στον πολύ
ελαφρύ σωλήνα και στο επάνω μέρος του κεφαλοδέτη,
για καλύτερη διαχείριση του σωλήνα αν τον περάσετε
επάνω από το κεφάλι σας.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο “Ιμάντας συγκράτησης” δεν έχει
στρίψει όταν θα τον συνδέσετε.

προειδοποιήσεις

1B.

Καθαρισμός της μάσκας στο σπίτι

• Το SleepWeaver Elan πρέπει να καθαρίζεται στο χέρι με ένα ήπιο μη διαβρωτικό
σαπούνι σε ζεστό νερό κάθε δεύτερη μέρα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ζεστό νερό.
Επαναλάβετε το πλύσιμο μέχρι να είναι ορατά καθαρό.
• Ξεπλύνετε καλά με πόσιμο νερό και αφήστε τη να στεγνώσει στον αέρα, χωρίς να
είναι εκτεθειμένη στο απευθείας ηλιακό φως.
• Μπορείτε να κρατήσετε την περιστρεφόμενη γωνία 90 μοιρών συνδεδεμένη κατά
τον καθαρισμό ή να την αφαιρέσετε και να την καθαρίσετε ξεχωριστά.
• Πλένετε τον κεφαλοδέτη στο χέρι μία φορά την εβδομάδα.

Καθαρισμός και απολύμανση μεταξύ ασθενών

• Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.circadiance.com/help για οδηγίες.

“Ιμάντας
συγκράτησης”

• Η συσκευή είναι αεριζόμενη μάσκα και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με κύκλωμα
εξαερισμού διπλών άκρων.
• Εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε αντιδράσεις σε οποιοδήποτε μέρος της μάσκας ή
του εξαρτήματος κεφαλής, διακόψτε τη χρήση αμέσως.
• Αυτό το σύστημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός εάν η συσκευή θεραπείας
είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί σωστά.
• Οι οπές αερισμού δεν πρέπει ποτέ να φράζονται.
• Βεβαιωθείτε ότι η μάσκα έχει τοποθετηθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι η μάσκα και
το εξάρτημα κεφαλής έχουν συναρμολογηθεί και τοποθετηθεί όπως φαίνεται στην
πρώτη σελίδα αυτών των οδηγιών.
• Εάν υπάρχει ορατή φθορά ενός εξαρτήματος του συστήματος (ρωγμές,
σπασμένα μέρη, σχισίματα, κ.λ.π.) ή εάν μετά τον καθαρισμό κάποια εξαρτήματα
δεν έχουν καθαρίσει, το συγκεκριμένο εξάρτημα θα πρέπει να απορριφθεί και να
αντικατασταθεί.
• Εάν αλλάξετε τη συχνότητα, ή χρησιμοποιήσετε μέθοδο ή καθαριστικό για τον
καθαρισμό αυτού του προϊόντος, διαφορετικό από αυτό που περιγράφεται σε αυτές
τις οδηγίες, μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στη μάσκα και κατά συνέπεια στην
ασφάλεια ή στην ποιότητα της θεραπείας.
• Εάν η μάσκα χρησιμοποιείται με συμπληρωματικό οξυγόνο, η ροή οξυγόνου
θα πρέπει να απενεργοποιηθεί εάν το μηχάνημα δεν λειτουργεί, επειδή το
συσσωρευμένο οξυγόνο ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς.
• Εάν η μάσκα χρησιμοποιείται με συμπληρωματικό οξυγόνο, ο ασθενής πρέπει να
απέχει από το κάπνισμα.

