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Hava filtresiDC güç girişi

SD kart yuvası

Modül/Adaptör portu

Hava çıkışı
VPAP’a bakış
VPAP sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur:
•  VPAP cihazı  •  Hava tüpü  •  90 W güç kaynağı birimi  •  S9 seyahat çantas  •  SD kart  •  S9 SD kart 
koruyucu kılıf.

İsteğe bağlı bileşenler arasında şunlar vardır:
•  H5i ısıtmalı nemlendirici  •  Standart hava tüpü  •  SlimLine hava tüpü  •  3 m hava tüpü  •  ClimateLine 
ısıtmalı hava tüpü  •  ClimateLineMAX ısıtmalı hava tüpü sistemi  •  30 W güç kaynağı ünitesi (H5i desteklemez) 
•  Power Station II batarya paketi  •  DC/DC Dönüştürücü 24 V/90 W.

Hoş geldiniz 
VPAP ST veya VPAP S seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu cihazı çalıştırmadan önce lütfen tüm Hoş Geldiniz ve 
Bilgi Kılavuzlarını okuyunuz.
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Kurulum
1. Güç kaynağı biriminin DC kablosunu VPAP’un arkasına bağlayın.
2. Güç kablosunu güç kaynağı birimine bağlayın.
3. Güç kablosunun diğer ucunu güç çıkışına takın.
4. Hava tüpü sisteminin bir ucunu hava çıkışına sıkıca takın.
5. Kurulu maske sistemini hava tüpü sisteminin serbest ucuna takın.
Notlar: 
 • Maskenizin montajı hakkında daha fazla bilgi için maske kullanıcı kılavuzuna bakın. 
 • Tavsiye edilen maskeler www.resmed.com adresinde Products (Ürünler) sayfasında Service & Support 

(Servis ve Destek) bölümünün altında bulunabilir.
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VPAP temel bilgiler
VPAP cihazınızın kontrol paneli bir LCD ekran ile 
birlikte bir Başlat/Durdur düğmesi, Dial tuşu ile 
Bilgi ve Kurulum menü tuşlarını içerir.

Tuş:

Bilgi menüsü

Kurulum 
menüsü

Dial tuşu

Başlat/Durdur

Climate  
Control

Isıtılmış tüp

Yükselme

Nemlilik Düzeyi

Anasayfa

Kurulum 
menüsü

Ayarlarınızda 
değişiklikler 

yapmayı veya 
menüden 
çıkmanızı 

mümkün kılar.

Bilgi menüsü
Uyku 

istatistiklerinizi 
görmenizi 

veya menüden 
çıkmanızı mümkün 

kılar.

Dial tuşu
Dial tuşunun çevrilmesi 
menüde gezinmenizi ve 

ayarları değiştirmenizi 
sağlar. Dial tuşuna 

basılması bir menüye 
girmenizi ve seçiminizi 

onaylamanızı sağlar. 

Başlat/Durdur 
düğmesi 
Tedaviyi başlatır 
veya durdurur. 5

1

3

2

4

LCD ekran 
Menüler, tedavi ekranları ve 

hatırlatmaları gösterir.
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1. ANASAYFA 
ekranınızdan 
RAMPA ekranı mavi 
görüntüleninceye 
kadar  kısmını 
çevirin.

2.  kısmına basın. 
Seçim turuncu 
renkle belirtilecektir.

3. İsteğinizi rampa 
süresi gösterilene 
kadar  
düğmesini çevirin.

4. Seçiminizi 
onaylamak için  
düğmesine basın.

Rampa süresinin ayarlanması
Tedavi başlangıcını daha rahat kılmak için tasarlanmış olan rampa süresi, basıncın düşük bir başlangıç 
basıncından tedavi basıncına yükseldiği süredir. Rampa sürenizi ayarlamak için:

Maske oturumunun kullanımı
Maskenizi düzgün oturtmaya yardım etmesi için maske oturumunu kullanabilirsiniz. Bu özellik, tedavi 
başlamadan önce üç dakika süre ile tedavi basıncı verir; bu sürede maske oturumunuzu kontrol edebilir ve 
sızıntıyı minimuma indirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
1. Maskenizi, maske kullanıcı kılavuzunda belirtildiği şekilde oturtun.
2. Ana ekranınızdan  kısmına basıp üç saniye basılı tutun. Şu MASKE OTURUMU ekranlarından biri 

görüntülenir:

3. Gerekirse maskenizi, maske yastığını ve başlığı İyi bir maske oturumu sağlanana kadar ayarlayın. Üç 
dakikadan sonra basınç ayarlı basınca döner ve tedavi başlar. Maske oturumunu herhangi bir zamanda 

 tuşuna basarak sonlandırabilirsiniz.
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Maske tipini seçme
Maske tipinizi seçmek için:

1.  kısmına basın. AYARLAR 
ekranı görüntülenmektedir.

2. Maske mavi olarak 
görüntüleninceye kadar  
kısmını çevirin.

3.  kısmına basın.  
Seçim turuncu renkle 
belirtilecektir.

4.  düğmesini size gerekli 
olan maske ayarı gösterilene 
kadar çevirin.

5. Seçiminizi onaylamak için 
 düğmesine basın.

6. ANASAYFA ekranına dönmek 
için  kısmına basın.
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Başlarken
1. Gücün bağlı olduğundan emin olun.
2. Gerekirse yükselme süresini ayarlayın.
3. Maskenizi, maske kullanıcı kılavuzunda belirtildiği şekilde oturtun.
4. Tedaviye başlamak için maske içine nefes vermeniz ve/veya  

düğmesine basmanız yeterlidir.
5. Uzanıp hava tüpünü uykunuzda döndüğünüz takdirde serbestçe 

hareket edebilecek şekilde düzenleyin.
6. Herhangi bir anda tedaviyi durdurmak için maskenizi çıkarın ve/veya 

 düğmesine basın. 

Notlar: 
 • Doktorunuz SmartStart özelliğini etkinleştirmişse cihazınız, maske içine 

nefes verdiğinizde otomatik olarak başlayacak ve maskeyi çıkardığınızda 
otomatik olarak duracaktır.

 • Tedavi sırasında güç kesilirse tekrar güç geldiğinde cihaz tedaviyi otomatik 
olarak tekrar başlatır.
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Tedavi ekranlarını görme
Sistemin konfigüre edilme şekline göre tedavi başladıktan sonra şu örnek ekranlardan (ST modunda 
gösterilmiştir) birini göreceksiniz:

 9 H5i nemlendirici  9 H5i nemlendirici
 9 ClimateLine veya 

ClimateLineMAX ısıtmalı  
hava tüpü

 9 Climate Control – Otomatik

 9 H5i nemlendirici
 9 ClimateLine veya ClimateLineMAX 

ısıtmalı hava tüpü
 9 Climate Control – Manuel

 9 İsteğe bağlı aksesuarlar 
olmadan standart VPAP

 9 Oksimetre adaptörüyle 
oksimetre verileri

S ve ST modlarında basınç çubuğundaki sabit çizgiler ekspiratuar ve inspiratuar basınçlara işaret eder. CPAP 
modunda sadece ayarlı bir basınç gösterilir. Tedavi rampa yaparken (basınç çubuğu altında turuncu rampa 
simgesiyle belirtilir) basınç değerleri turuncu görülür. Ayarlı bir basınca ulaşıldığında bu değerler beyaz olarak 
görüntülenir.
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Tedavi ekranı 1 ve 2 arasında geçmek için ANASAYFA ekranınızdan  kısmına basın.

 9 Cihaz tetiği (Zamanlı)  
ve döngülü (Zamanlı,  
Azam Ti veya Min Ti) nefes 
göstergeleriyle tedavi

 9 Spontan tetik ve döngülü 
nefeslerle tedavi

Bilgi menüsünün görülmesi
Bilgi menüsünde uyku kaliteniz, uyku raporunuz ve servis bilgisini gösteren bir dizi ekran vardır.

Bilgi menüsünü görmek için ANASAYFA ekranınızdan  kısmına basın. 

 9 Uyku Kalitesi ekranında son 
seanstaki kullanım saatlerinizi 
daima görebilirsiniz ve 
doktorunuz etkinleştirmişse 
maske oturumu ve AHI verileri 
görüntülenir.

 9 Uyku Raporu kısmında 
sadece dönem 
değiştirilebilir—diğer değerler 
sadece gösterim içindir.

 9 Servis bilgisi kısmında cihaz 
çalışma saatleri, (nemlendirici 
için ısınma/soğuma sürelerini 
içerir) ve yazılım tanımlamaları 
görüntülenir.

ANASAYFA ekranına dönmek için  kısmına basın.
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Temizlik ve bakım
Bu cihazların bakımıyla ilgili detaylı talimatlar için maskenizin ve nemlendiricinizin kullanıcı kılavuzuna bakın.

Günlük

Kelepçe üzerindeki parmak tokalarını çekerek hava tüpünü çıkarın. Bir sonraki kullanıma kadar temiz, kuru bir 
yere asın.

Haftalık 

1. Hava tüpünü VPAP cihazı ve maskeden çıkarın.
2. Hava tüpünü hafif deterjanla ılık suda yıkayın.
3. İyice durulayın, asın ve kurumaya bırakın.
4. Sonraki kullanımdan önce hava tüpünü hava çıkışına ve maskeye tekrar bağlayın.

Aylık

1. VPAP’un dışını nemli bir bez ve hafif bir deterjanla silin.
2. Hava filtresini hem delikler hem kir veya tozdan dolayı tıkanmalar açısından kontrol edin.  

Gerektiğinde hava filtresini yenisiyle değiştirin.

Hava filtresinin değiştirilmesi

Hava filtresini altı ayda bir (veya gerekirse daha sık) değiştirin.
1. Hava filtresi kapağını VPAP cihazının arkasından çıkarın.
2. Eski hava filtresini çıkarın ve atın.
3. Yeni bir ResMed hava filtresini, filtre kapağı üzerinde düz 

olarak oturduğundan emin olarak takın.
4. Hava filtresi kapağını tekrar takın.

Hava filtresi

Hava filtresi kapağı
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SD kartı
VPAP cihazınızdan tedavi 
verilerini toplamak ve 
doktorunuzdan ayar 
güncellemeleri temin etmek için 
bir SD kart tedarik edilmiştir. 
Yönlendirildiğiniz takdirde VPAP 
cihazını fişten çekin, SD kartınızı 
çıkarın, koruyucu kılıfa koyun ve 
doktorunuza gönderin.

Kartın çıkarılması

1. Serbest bırakmak için SD 
kartı içeri itin.

2. Kartı çıkarın.
3. Kartı koruyucu kılıfın içine 

koyun.
4. Yönlendirildiği şekilde 

koruyucu kılıfı doktorunuza 
geri gönderin.

Kartınızın çıkarılması ve takılması 
ile ilgili daha fazla bilgi için 
cihazınızla birlikte tedarik edilen 
S9 SD Kart Koruyucu Kılıfı’na 
bakınız. Lütfen S9 SD Kart 
Koruyucu Kılıfı ilerde kullanmak 
için saklayın.

Notlar:
 • Sorun giderme bilgisi için Bilgi 

Kılavuzu’na bakın.
 • Daha fazla ürün bilgisi için 

www.resmed.com sitesine bakın.1. 2. 3. 4.
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