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.

Élan

®

Gebruiksinstructies

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 bij meerdere
patiënten in het ziekenhuis/institutionele omgeving.
Dit masker dient gebruikt te worden bij patiënten die
minder wegen dan 30 kg (66 lbs).

Contra-indicaties
• Geen

Nederlands

Positie van het masker
Witte lip bevestigen aan
bovenkant van masker

Technische Specificaties

1. Therapiedrukbereik: 4 to 20cmH2O
2. Wartelverbinding van 22 mm
3. Weerstand (drukval)
		 @ 50 lpm = 0.4 cmH2O
		 @ 100 lpm = 0.7 cmH2O
4. Vaste leksnelheid (de stroomsnelheid kan variëren door fabricagevariatie):
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Instellip

Maataanduiding

Onderkant masker

Masker opzetten
1
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www.circadiance.com/help

Uitademingsgaten

Feather
Weight
slang

Blauwe lip bevestigen aan
onderkant van masker

5. Er wordt niet verwacht dat milieuopslag en gebruiksomstandigheden de werking
van dit apparaat beïnvloeden.
6. Geluidsniveau
		• A-gewogen geluidsvermogensniveau, 27 dBA
		 • A-gewogen geluidsdrukniveau @ 1m, 19 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

90° Draaikoppeling
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De video voor het opzetten
van het masker bekijken
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Masker aan hoofdbandset bevestigen

Het masker bekijken, vervolg

1. Zet het masker op door de hoofdbandset over uw hoofd te trekken.
2. De neksteun van de hoofdbandset moet prettig op het onderste deel van uw nek
zitten. BELANGRIJK – TREK DE BANDEN NIET TE STRAK AAN. HOUD DE BANDEN IN HET
BEGIN LOS EN TREK ZE DAN WAAR NODIG AAN VOOR EEN LUCHTDICHTE AFDICHTING.

3. Stel de onderste banden (met blauwe lipjes) zodanig af dat het masker
comfortabel tegen uw neus komt te zitten. Bij gebruik van het masker wordt een
klein stukje zwarte stof zichtbaar.
4. Stel eerst de bovenste banden (met witte lipjes) zodanig af dat de onderkant
van het masker comfortabel op uw bovenlip rust, vlak onder uw neusgaten.
5. Bevestig de Feather Weight slang aan de 90° draaikoppeling en dan aan de
slang van 183 cm (6 ft) die aan uw CPAP- of bi-levelapparaat vastzit. Zet het
apparaat aan.
6. Ga liggen in uw normale slaappositie en indien nodig verschuift uw het masker,
zodat de stof volledig op uw huid rust. 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.

Afstellen bij lekken - Probeer bij lekkage deze stappen:

1. Trek de banden voorzichtig telkens een klein stukje aan voor een goede
afdichting.
2. Beweeg het masker naar links en rechts en op en neer om het goed aan te brengen.
Bij deze procedure kunt u de instellip aan de onderkant van het masker
gebruiken om u te helpen.
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1. Steek de witte lipjes door de bovenste gleuven van het kussentje.
2. Steek de blauwe lipjes door de onderste gleuven van het kussentje.

		

90° draaikoppeling aan
maskerkussentje bevestigen

1. Schuif het onderdeel met schroefdraad van
binnen uit het masker door de opening.
2. Breng de sluitring aan over het
“Sluitring”
onderdeel met schroefdraad.
“Maskerkussentje”
“Moer”
3. Zorg ervoor dat de stof niet omhoog
schuift over het onderdeel met schroefdraad.
“Draaikoppeling”
4. Schroef het moerdeel op het onderdeel
met schroefdraad.

Slanggeleider aan
hoofdbandset bevestigen

Masker thuis reinigen

• Uw SleepWeaver Elan moet elke dag met de hand worden gewassen met een mild,
niet-schurend reinigingsmiddel in warm water. Gebruik nooit heet water. Herhaal het
wassen tot het masker zichtbaar schoon is.
• Spoel hem goed uit met drinkwater en laat hem buiten direct zonlicht aan de lucht
drogen.
• U kunt de 90° draaikoppeling tijdens het reinigen eraan laten zitten of hem
verwijderen en apart reinigen.
• Was de hoofdbandset elke week met de hand.

Reinigen en ontsmetten na elke patiënt
• Ga naar www.circadiance.com/help voor instructies.

“Slanggeleider”

1. Bevestig de slanggeleider aan de Feather Weight
slang en aan de bovenkant van de hoofdbandset
om de slang op zijn plaats te helpen houden als hij over
uw hoofd loopt.
2. Zorg ervoor dat de slanggeleider niet wordt
verdraaid bij het bevestigen.
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“Onderdeel met schroefdraad”

• 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.

