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 Kliininen valikko (jatk.)  

Kliininen valikko 
 

Siirtyminen kliiniseen valikkoon  
Kun laitteessa on virta päällä, pidä sekä laitteen valitsinta että viivepainiketta painettuina 

vähintään 5 sekunnin ajan.  

Olet nyt kliinisessä Hoidon toimittaja -valikossa. Voit valita seuraavista valikon näytöistä. 

Hoitoasetukset  Käyttömukavuus Laite Tiedot Potilastila 

 
 

Siirtyminen Tiedot-valikkoon 
Siirry Tiedot-valikkoon pyörittämällä valitsijaa myötä- tai vastapäivään, kunnes olet 

Tiedot-valikon kohdalla. Paina valitsinta lyhyesti. 

 
 
 

Tietonäytöt 
Valitsemalla tämän näytön pääset alavalikkoon, jossa voit tarkastella 

potilaskäytön tietoja. Nämä tietonäytöt kuvataan seuraavassa. 

Huomautus: Kaikki tässä esitetyt näytöt eivät näy laitteessa. Näyttö 

vaihtelee hoitolaitteen mallin ja laiteasetusten mukaan. 
Päivät 
>4 Päivät, kun yli 4 

  
Hoitotunnit 

  
Laitetunnit 

Sellaisten päivien määrä, joiden aikana käyttö oli yli 4 tuntia, 
hoitotunnit ja laitetunnit: 
Näyttää arvot viimeksi kuluneen 1 vuorokauden sekä viimeisten 7, 30 ja 365 

vuorokauden ajalta. 

 

 

 



 Kliininen valikko (jatk.)  
 

 

 
 

Maskin sopivuus: 
Näyttää arvon "100 % miinus suuri vuoto". 

Esimerkki: 100 % maskin sopivuus = 0 % suuria vuotoja. 

Näyttää arvot viimeksi kuluneen 1 vuorokauden sekä viimeisten 7, 30 ja 365 

vuorokauden ajalta. 

AHI AHI 

CSR Periodisen hengityksen 
%-osuus yöstä 

 
90%* 

 
90 %:n paine 

 

AHI/CSR/90%*: 
Näissä näytöissä näkyy yönaikainen arvo viimeisimmän 1 vuorokauden 

aikana. Niissä näkyy myös näiden yksilöllisten yönaikaisten arvojen 

keskiarvo 7, 30 ja 365 vuorokauden ajanjaksoilla. 

 
 

Jos automaattinen PAP määritystila on käytettävissä* ja käytössä, 

näyttöön tulevat Päivät: xx/xx (missä xx/xx on toteutuneiden päivien 

määrä / valittujen päivien määrä). 

 
 

*Käytettävissä vain DreamStation Auto CPAP -mallissa. 

 
 
 
 

Paluu potilastilaan 
Valitsemalla tämän näytön poistut Hoidon toimittaja -valikosta (kliinisestä 

valikosta) ja laite palaa potilasvalikkoon. Hoidon toimittaja -valikko 

(kliininen valikko) myös aikakatkaistaan 5 minuutin toimettomuuden 

jälkeen, jolloin laite palaa automaattisesti potilasvalikkoon. 

 
 

Maskin sopivuus 

Automaattinen 
PAP määritys 

 
A-Trial 



 

Varoitus: Katso täydelliset ohjeet käyttöoppaasta. 

Palautetta hoidosta potilaalle 
 

DreamStation-laitteen Omat tiedot -valikossa potilas voi tarkastella tietoja hoidostaan ja 
laitteen käytöstä. 

 

Unen edistyminen 
Laite antaa yhteenvetotiedot hoidon 
käytöstä aina, kun hoitolaite kytketään 
pois päältä. Näyttö osoittaa yökäytön 
viimeisten 3 unijakson aikana. Uusin jakso 
näkyy oikeanpuoleisena palkkina, johon 
on merkitty nukuttujen tuntien määrä. 
Vihreä palkki tarkoittaa, että olet nukkunut 
yli 4 tuntia, keltainen palkki alle 4 tunnin 
käyttöä. 

 
 
 

Tarkista maskin sopivuus 
Hoitohenkilökunta voi ottaa tämän 
toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. 
Tarkista maskin sopivuus -toiminnon avulla 
voit tarkistaa maskin sopivuuden ennen 
hoidon aloittamista. Tarkistus tehdään 
mittaamalla vuodon määrä. 
Pue maski ja varusteet. Katso tarvittaessa 
maskin käyttöohjeet. Siirry ”Omat 
asetukset” -kohdasta Tarkista maskin 
sopivuus -näyttöön ja aloita tarkistus 
painamalla valitsinta. 

 

 
Omat tiedot -valikko 
Tämä valikko sisältää yhteenvetotilastot 
hoidon käytöstä. Voit tarkastella 
hoitotuntejasi ja 90 %:n paineen 
yönaikaista arvoa. Voit tarkastella myös 
AHI-arvoja ja periodisen hengityksen 
arvoja, jos hoitohenkilökunta on ottanut ne 
käyttöön. 



 

 
 
 
 
 
 

 

Lisätietoa uniapnean hoidosta saat osoitteessa 
https://www.philips.fi/healthcare/consumer/uniapnea/kotisivu 

 
 

Voit ostaa CPAP-maskisi osoitteesta: 
www.philips.fi/shop 

Asiakaspalvelu: 09 6158 0400 

Sähköposti: tilaukset.pms@philips.com 

Philips Oy 
Äyritie 4, PL 185 

01510 VANTAA, FINLAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respironics Inc. 
1001 Murry Ridge Lane 
Murrysville, PA 15668 Yhdysvallat 

 

Respironics Deutschland GmbH & Co. KG 
Gewerbestrasse 17 
82211 Herrsching, Saksa 
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