INSTRUCTIEKAART

RESPIRONICS A-40

A

B

Starten beademing
Voordat u gaat starten met de beademing dient u te zorgen dat :

De watertank gevuld is (indien deze gebruikt
wordt),

De beademingsslang aangesloten is.
Starten beademing:
Normaliter ziet u een zwart scherm, door op knop (A) te
drukken zal het hiernaast afgebeeld opstartscherm weergegeven worden.
Om de beademing te starten drukt u op knop (B).

A
Stoppen beademing
Stoppen beademing:
Druk op knop (A) in de bedrijfsmodus, vervolgens krijgt
u het hiernaast afgebeelde scherm. Door op knop (B) te
drukken zal het apparaat in de Stand-By modus gaan.
Koppel uw beademingsslang af en laat deze drogen.
Maak uw bevochtigingspot leeg en laat deze idem drogen.

B
Luchtbevochtiging
Indien u de luchtbevochtigingsmodule aansluit aan het
beademingsapparaat, verschijnt het hiernaast getoonde
icoon in het display.
Middels Knop (B) zijn er 5 standen instelbaar van 0-5.
Op stand 0 staat de bevochtiger uit en op stand 5 staat de
bevochtiger op de hoogste stand.

B

Indien u doorgaans in het geheel geen bevochtiger gebruikt, kunt u de bevochtigingsmodule afkoppelen en uw
beademingsslang rechtstreeks op het beademingsapp.
aansluiten.
Enkel afgekookt en afgekoeld kraanwater, of gedemineraliseerd water gebruiken !!!

Centrum voor thuisbeademing Maastricht bereikbaar:
kantooruren: 043-3876384
buiten kantooruren: 043-3876543

RESPIRONICS A-40

Onderhoud
Dagelijks:

Waterreservoir reinigen en beademingsslang
“luchten” .
Wekelijks:

Reinig het luchtfilter door de ze uit te spoelen
en droog terug te plaatsen.



Technische storingen dient u direct te
melden bij de firma. Deze zijn 24 uur per
dag bereikbaar:
VIVISOL: 013-5231023

Maandelijks:

Veeg de buitenkant van het apparaat af met
een vochtige doek. Gebruik een mild reinigingsmiddel.
Halfjaarlijks:

Vervang het grijze luchtfilter (zie hiernaast).

Vervang de beademingslang.

Alarmen
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In nagenoeg alle gevallen zal op uw apparaat enkel één
alarm zijn ingesteld en wel ; “Circuit losgekoppeld”.
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Alarmen en berichten
Circuit losgekoppeld
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De reden hiervan is:

De slang is losgeschoten.

Het masker zit te los en lekt te veel lucht.
Het hiernaast getoonde scherm zal oplichten en tevens zal
de alarmresetknop (A), rood gaan “flikkeren”.
Door op knop (A) te drukken zal het akoestische alarm 2
minuten onderdrukt worden. De melding zal in het
scherm blijven staan.
Door op knop (B) te drukken zal de alarmmelding verdwijnen uit het scherm. U dient echter wel de oorzaak te
verhelpen anders zal de alarmmelding zich herhalen

Centrum voor thuisbeademing Maastricht bereikbaar:
kantooruren: 043-3876384
buiten kantooruren: 043-3876543

