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I N S T R U C T I E K A A R T  
 

 
 

E L I S E E –  1 5 0  

 (A) Touch screen/display 
 (B) Alarmonderdrukfunctie 
 (C) Handgreep 
 (D) Stroomvoorziening 
 (E) Aansluiting Beademingsslang 
 (F) Aansluiting expiratieklep 
 (G) aansluiting drukslang 

 
Zie (D): 
- Lichtindicator voor netspanning 
- Lichtindicator  gebruik interne accu. 
- Lichtindicator  gebruik externe accu. 

Beschrijving/bediening 

 (A)  Druk op de AAN/UIT schakelaar aan rechter zijkant 
Zie foto (A).  

 
 (B)  Start de beademing door gedurende een seconde op 

“START VENTIL” te drukken in het touch screen. 

Alarmfuncties 

Starten Elisee-150 

Bij de gemaakte beademingsinstellingen zijn ook alarmgrenzen 
ingesteld. Alarmfuncties worden geactiveerd indien de 
(minimale/maximale) grenzen worden overschreden. 
 (A) Alarmoorzaak wordt hier weergegeven 
 (B) Alarmindicator licht rood op  en geeft een akoestisch 

signaal. Door op deze knop te drukken wordt het alarm 
gedurende 2 minuten onderdrukt. U dient dan wel de oor-
zaak van het in (A) getoonde alarm te achterhalen en op 
te lossen, anders zal het apparaat na 2 minuten wederom 
alarmeren. 

 
De meest voorkomende alarmen zijn: 
Mini VT     :het teugvolume is lager dan de ingestelde grens. 
Maxi VT    :het teugvolume is groter dan de ingestelde grens. 
LP         :lage druk alarm wanneer er sprake is van een open                
          circuit 
HP         :hoge druk alarm , kan wijzen op sputum, dichtslib 
          ben binnencanule of vocht in de druklijn. 
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E L I S E E  -  1 5 0  

 (A)  Druk op de AAN/UIT schakelaar 
 
 (B) U kunt nu kiezen uit: beademing pauzeren  (gaat naar 

stand-by) modus, of beademing stoppen. Wij adviseren 
“pauzeren”. 

 
 (C) Indien  u voor  “STOPPEN” gekozen heeft, zal het 

volgende scherm zichtbaar worden. De machine  stopt , 
maar blaast nog enkele seconden de resterende lucht uit. 
Indien u ZUURSTOF gebruikt , koppel deze NU los van 
uw apparaat. 

 
 (D) De alarmindicator licht geel op , wordt vervolgens 

rood  een geeft een akoestisch alarm. Druk nu eenmaal op 
knop (D)  en de machine stopt. 

 

Uitschakelen  Elisee 

C 

STOP   IN   PROGRESS   ….. 

UNPLUG   OXYGEN   ARRIVAL   ! 

 Fig. (A):Druk (IN BEDRIJFSMODUS) op de hiernaast 
afgebeelde toets.  

 
 Fig. (B):Nadat  u bovenstaande gedaan heeft krijgt u het 

volgende scherm te zien. 
 
 De rood omkaderde getallen zijn de instellingen die voor u 
 door het CTbM zijn ingesteld. Deze instellingen staan 
 vast. Alleen het CTbM kunnen deze veranderen. 
  
 De blauw omkaderde getallen zijn de gemeten waardes op 
 dit moment. Deze waardes kunnen per ademteug verschil-
 len. Het CTbM kan u hiernaar vragen indien zich in de 
 thuissituatie problemen/alarmen voordoen. 

Display informatie 

Onderhoud 

 Dagelijks actieve bevochtigingspot ledigen, schoonmaken en vullen met schoon water (afgekookt). 
 Water dagelijks afkoken, niet bewaren in koelkast. 
 Stoffilter 1 x per week verschonen 
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