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Πριν ξεκινήσετε 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να 

κατανοήσετε πλήρως τους περιορισμούς χρήσης της συσκευής. 

Συστάσειheaς ασφαλείας 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Υποδεικνύει σε αυτό το 
εγχειρίδιο ότι υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμού ή ατυχήματος για 
εσάς ή για άλλα πρόσωπα. 

 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή EcoStar Info ή 
EcoStar Auto αποκλειστικά σύμφωνα με τις 

οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 
Οι συμβουλές που δίνονται σε αυτό το 
εγχειρίδιο δεν αντικαθιστούν τις οδηγίες του 
επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης που σας 

παρακολουθεί. 

 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για την 

υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών. 

 Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά με τα κυκλώματα, τις μάσκες, τους 
συνδέσμους και τα εξαρτήματα που συνιστώνται 
από ιατρό ή παρέχονται από τον κατ' οίκον 

νοσηλευτή σας. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τις 
οδηγίες χρήσης για όλα τα εξαρτήματα και 
διαβάστε τις προσεκτικά. 

 Σε περίπτωση χρήσης στοματορινικής μάσκας, 

να χρησιμοποιείτε πάντοτε μάσκα εξοπλισμένη 
με αντιασφυξιογόνο βαλβίδα. 

 Εάν πιστεύετε ότι η συσκευή ή κάποιο από τα 

εξαρτήματά της είναι ελαττωματικά, φθαρμένα ή 

δεν λειτουργούν σωστά, επικοινωνήστε με τον 
κατ' οίκον νοσηλευτή σας. 

 Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τη μονάδα 

τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή. 

 Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να 

αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη 
συσκευή. Η συντήρηση αυτού του εξοπλισμού 

αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αρμόδιου 
προσωπικού. Επικοινωνήστε με τον κατ’ οίκον 
νοσηλευτή σας. 

 Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με βάση 

πολλαπλών πριζών, το σύστημα δεν πρέπει να 
συνδέεται με πρόσθετη βάση πολλαπλών πριζών 
ή με καλώδιο προέκτασης. 

 Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, συνδέετε στη 

θύρα USB της συσκευής αποκλειστικά τα 

εξαρτήματα που σας έχει παράσχει ο κατ'οίκον 
νοσηλευτής σας. 

 Σε περίπτωση ανάγκης, η συσκευή μπορεί να 
αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτροδότησης 
βγάζοντας το καλώδιο δικτύου από την πρίζα. 

Φροντίστε το τελευταίο να είναι εύκολα 
προσβάσιμο. 

 Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια, σταθερή 

επιφάνεια, σε καθαρό και ξηρό χώρο. Διατηρείτε 
τη συσκευή μακριά από όλες τις πηγές ύδατος. 

 Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά και 

κατοικίδια ζώα ή επιβλαβείς οργανισμούς. 

 Σε περίπτωση συμπληρωματικής παροχής 

οξυγόνου, ακολουθήστε επακριβώς τις οδηγίες 
και τις συστάσεις ασφαλείας σχετικά με τη 

χρήση οξυγόνου. 

 Αφού τοποθετήσετε τη μάσκα, βεβαιωθείτε ότι η 

συσκευή παρέχει ροή αέρα. Σε αντίθετη 
περίπτωση, αφαιρέστε αμέσως τη μάσκα και 
επικοινωνήστε με τον κατ' οίκον νοσηλευτή σας. 

  Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζετε ακούσια ή 

εκούσια την έξοδο του αέρα ή οποιαδήποτε άλλη 
οπή της συσκευής ή του αναπνευστικού 
κυκλώματος. Αποφεύγετε να τοποθετείτε τη 
συσκευή υπερβολικά κοντά στον τοίχο ή να την 
καλύπτετε. Μην εισάγετε υγρά ή αντικείμενα 

στην έξοδο αέρα.  

 Μην εμποδίζετε ποτέ το στόμιο διαφυγής της 

μάσκας που επιτρέπει τη συνεχή εκκένωση του 
αέρα και περιορίζει στο ελάχιστο την εισπνοή 
διοξειδίου του άνθρακα. Όταν η συσκευή 
λειτουργεί, ο αέρας που παρέχεται απομακρύνει 
τον αέρα της εκπνοής μέσω της οπής διαφυγής 
της μάσκας. Αντίθετα, εάν η συσκευή δεν 
λειτουργεί, δεν παρέχεται αρκετός φρέσκος 

αέρας στη μάσκα και υπάρχει κίνδυνος 
επανεισπνοής του εκπνεόμενου αέρα, γεγονός 
που μετά από αρκετά λεπτά και υπό ορισμένες 
συνθήκες θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
φαινόμενο ασφυξίας. 

 Σε περίπτωση χαμηλών επιπέδων συνεχούς 

θετικής πίεσης, η ροή μέσω του στομίου 

εξαερισμού μπορεί να είναι ανεπαρκής για την 
εκκένωση όλου του εκπνεόμενου αέρα από το 

κύκλωμα ασθενούς. Μπορούν έτσι να 
προκύψουν κάποια φαινόμενα επανεισπνοής.  

 Μην αφήνετε χωρίς λόγο μεγάλο τμήμα των 

σωλήνων στο κρεβάτι για να αποφύγετε το 
ενδεχόμενο να τυλιχθούν γύρω από το κεφάλι ή 
από το λαιμό σας ενώ κοιμάστε. 

 Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή 

δυσλειτουργίας της συσκευής, αφαιρέστε τη 
μάσκα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Υποδεικνύει σε αυτό το εγχειρίδιο 
ότι υπάρχει ενδεχόμενο υλικών 
ζημιών στη συσκευή αυτή ή σε 
άλλο εξοπλισμό. 

 Η χρήση της συσκευής EcoStar Info ή EcoStar 
Auto επιτρέπεται μόνο με ιατρική συνταγή. Δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να τροποποιείτε 
μόνοι σας τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις χωρίς 

τη συγκατάθεση της ιατρικής ομάδας που σας 
παρακολουθεί. 

 Καθώς πρόκειται για ηλεκτρική ιατρική συσκευή, 
κατά την εγκατάσταση πρέπει να τηρείτε τις 
οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική 

συμβατότητα που σας παρέχονται από τον κατ' 
οίκον νοσηλευτή σας. 

 Όπως όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, η συσκευή 
είναι ευαίσθητη σε παρεμβολές από φορητές 

ραδιοσυχνοτικές συσκευές επικοινωνίας (κινητά 
τηλέφωνα, Wi-Fi κ.τλ.) που ενδέχεται να 
βρίσκονται κοντά σε αυτήν, εξαιρουμένων των 

επιτρεπόμενων εξαρτημάτων. 
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Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής σε 

συνδυασμό με τον θερμαινόμενο υγραντήρα 
GoodKnight H2O: 

 Συμβουλευθείτε τις συστάσεις ασφαλείας του 

εγχειριδίου χρήσης του υγραντήρα σας.  

 Η προσθήκη υγραντήρα ενδέχεται να 

μεταβάλει την απόδοση της συσκευής. 

Σκοπούμενη χρήση 
Οι συσκευές EcoStar Info και EcoStar Auto είναι 
συσκευές θετικής πίεσης που παρέχεται μέσω 
μάσκας και ενδείκνυνται για τη θεραπεία του 
συνδρόμου αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο 
(ΣΑΑΥ) σε ασθενείς με βάρος άνω των 30 kg. 
Μπορούν να χρησιμοποιούνται στο σπίτι ή σε 
κέντρο περίθαλψης. 

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
υγραντήρα GoodKnight H2O εάν η θεραπεία του 
ασθενή περιλαμβάνει τη χρήση θερμαινόμενου 
υγραντήρα. Σκοπός του υγραντήρα είναι η 
θέρμανση και η αύξηση του ποσοστού υγρασίας 
του αέρα που παρέχεται στον ασθενή από τη 
συσκευή συνεχούς θετικής πίεσης.  

Αντενδείξεις 
Μελέτες κατέδειξαν ότι η χρήση της θετικής 
πίεσης αντενδείκνυται σε ορισμένους ασθενείς 
που παρουσιάζουν κάποια από τις παρακάτω 
προϋπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις: 

 Σοβαρό φυσαλιδώδες εμφύσημα ή εμφύσημα 
που προέκυψε ως επιπλοκή παλαιότερου 
πνευμοθώρακα. 

 Πνευμοθώρακας. 

 Πνευμοκέφαλος, πρόσφατος τραυματισμός ή 
χειρουργική επέμβαση με επακόλουθο 
κρανιο-ρινοφαρυγγικό συρίγγιο. 

 Μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια ή 
υπόταση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απώλειας 
του όγκου του αίματος ή σε περιπτώσεις 
διαταραχής του καρδιακού ρυθμού. 

 Αφυδάτωση. 

 Σοβαρή ρινορραγία ή ιστορικό σοβαρής 
ρινορραγίας, αιμοφιλία.  

 Οξεία ιγμορίτιδα, μέση ωτίτιδα ή διάτρηση της 
τυμπανικής μεμβράνης.  

 Τραχειοτομή. 

Ανεπιθύμητα αποτελέσματα 
Παρακαλούμε ενημερώστε τον επαγγελματία 
υγείας που σας παρακολουθεί εάν, κατά τη 
διάρκεια της χρήσης της συσκευής, εμφανιστούν 
τα παρακάτω συμπτώματα: άτυπα θωρακικά 
άλγη, σοβαροί πονοκέφαλοι, αυξημένη δύσπνοια, 
ξηρότητα στους αεραγωγούς ή στη μύτη, 
δερματική ευαισθησία, μύτη με καταρροή ή 
αιμορραγία, άλγη ή ενοχλήσεις στα ώτα ή στους 
ρινικούς κόλπους, φουσκώματα, υπνηλία κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, μεταβολές στη διάθεση, 
αποπροσανατολισμός, εκνευρισμός ή απώλεια 
μνήμης. 

Έλεγχος των εξαρτημάτων 
Η συσκευή παρέχεται με τα παρακάτω 
εξαρτήματα: 

 Ειδική μονάδα 
τροφοδοσίας 

 Φίλτρο εισόδου 
αέρα 

 Θήκη μεταφοράς  Εύκαμπτος σωλήνας 

 Εγχειρίδιο για τον 
ασθενή 

 

Η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με 
τα εξαρτήματα που προτείνονται παρακάτω ως 
προαιρετικά. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τα διαθέσιμα εξαρτήματα, 
επικοινωνήστε με τον κατ' οίκον νοσηλευτή σας. 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ακολουθείτε τις 
οδηγίες που παρέχονται με τα εξαρτήματα. 

 Καλώδιο αναπτήρα  Θερμαινόμενος 
υγραντήρας 
GoodKnight H2O 

 Λεπτό φίλτρο  
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Περιγραφή της συσκευής 

Η συσκευή EcoStar Info ή EcoStar τροφοδοτείται μέσω εξωτερικού τροφοδοτικού ισχύος και είναι εξοπλισμένη 
με ειδικά εξαρτήματα. 

Εικόνες της συσκευής 

 

 

 

1 Οθόνη απεικονίζει διάφορες πληροφορίες, όπως η παρεχόμενη πίεση, οι 
ρυθμίσεις της συσκευής ή η ώρα.  

2 Κουμπί πρόσβασης 
στις πληροφορίες 

παρέχει πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.  

3 Κουμπί ράμπας απενεργοποιεί τη λειτουργία ράμπας. Χρησιμοποιείται επίσης για τη 
μείωση  της τιμής των παραμέτρων κατά τη ρύθμιση της συσκευής. 

4 Κουμπί έναρξης 
λειτουργίας/αναμονής 

ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή. Χρησιμοποιείται επίσης για 

την αύξηση της τιμής των παραμέτρων κατά τη ρύθμιση της συσκευής. 

 

 

 

 

5 Υποδοχή εξόδου έξοδος αέρα στην οποία συνδέεται ο σωλήνας. 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

2 

 

3 

 

4 
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6 Υποδοχή σειριακής 
σύνδεσης / mini USB 

προορίζεται για χρήση από τον ιατρό σας ή τον κατ' οίκον νοσηλευτή 
σας. 

7 Υποδοχή τροφοδοσίας επιτρέπει την τροφοδοσία της συσκευής από μονάδα τροφοδοσίας ή 
εξωτερικό συσσωρευτή.  

8 Φίλτρο εισόδου αέρα αποτρέπει την είσοδο σκόνης στη συσκευή και στη ροή του αέρα. 

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στη συσκευή 

Σύμβολο Περιγραφή Σύμβολο Περιγραφή 

 

Σύμβολο του κουμπιού έναρξης 
λειτουργίας/αναμονής.  

Σύμβολο του κουμπιού ράμπας. 

 

Σύμβολο αύξησης της τιμής της 
παραμέτρου που προβάλλεται στην 
οθόνη. 

 

Σύμβολο μείωσης της τιμής της 
παραμέτρου που προβάλλεται στην 
οθόνη. 

 

Σύμβολο του κουμπιού πρόσβασης 
στις πληροφορίες.  

Σύμβολο εξόδου. 

 

Η συσκευή προστατεύεται από την 
εισαγωγή στερεών σωμάτων άνω των 
12 mm και από την κάθετη πτώση 
σταγόνων νερού.  

Η συσκευή έχει φθάσει στο τέλος της 
διάρκειας ζωής της, απορρίψτε 
ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στην παράγραφο "Απόρριψη 
της συσκευής στο τέλος της διάρκειας 
ζωής της", σελίδα 22. 

 
Συσκευή κατηγορίας II. 

 
Συσκευή τύπου BF. 

 

Τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος  
(13 V)  Συνεχές ρεύμα. 

 

Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της 
ευρωπαϊκής οδηγίας 93/42/ΕK περί 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.  

Ειδική προειδοποίηση (βλ. παράγραφο 
"Συστάσειheaς ασφαλείας", σελίδα 3). 

 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης. 

 
Εγγραφή και αναμετάδοση. 

 
Διατηρείται σε ξηρό μέρος.   

8 
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Εγκατάσταση 

Τυπική εγκατάσταση της 
συσκευής 
1. Συνδέστε το άκρο του σωλήνα με την υποδοχή 

εξόδου της συσκευής (σημείο 5 της Εικόνα  2, 
σελίδα 5). 

 

2. Προετοιμάστε τη μάσκα για χρήση, όπως 
υποδεικνύεται από τις οδηγίες χρήσης. 

3. Συνδέστε τη μάσκα στο ελεύθερο άκρο του 
δακτυλιωτού σωλήνα. 

4. Συνδέστε το καλώδιο της μονάδας 
τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας στην 
οπίσθια όψη της συσκευής (σημείο 7 της 
Εικόνα 3, σελίδα 6) και την πρίζα της μονάδας 
τροφοδοσίας στο δίκτυο. 

5. Εμφανίζεται αρχικά το σήμα «SEFAM» και στη 
συνέχεια η οθόνη αναμονής που δείχνει την 
ώρα. Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία. 

 

Παρατήρηση:  

Το σύμβολο  υποδεικνύει την παρουσία 

τηλεφωνικού δικτύου GPRS μέσω μόντεμ. 

Εγκατάσταση του 
υγραντήρα GoodKnight H2O 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υγραντήρα 
GoodKnight H2O σας για να τον προετοιμάσετε 
και να τον συνδέσετε στη συσκευή σας. 

Στη συνέχεια επαναλάβετε τα στάδια 2 έως 5 
της τυπικής εγκατάστασης για να συνεχίσετε 
την εγκατάσταση του υλικού. 

Εγκατάσταση για 
τροφοδοσία μέσω υποδοχής 
αναπτήρα 
Η συσκευή EcoStar Info ή EcoStar Auto μπορεί 
επίσης να τροφοδοτηθεί μέσω υποδοχής 
αναπτήρα, με τη χρήση του προαιρετικού 
καλωδίου που παρέχεται για το σκοπό αυτόν.  

Για να το πράξετε, συνδέστε το ένα άκρο του 
καλωδίου αναπτήρα στην υποδοχή 
τροφοδοσίας που βρίσκεται στην οπίσθια όψη 
της συσκευής (σημείο 7 της Εικόνα 3, σελίδα 6) 
και το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή 
αναπτήρα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικό καλώδιο 
αναπτήρα από αυτό που παρέχεται με τη 
συσκευή.  

 Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πηγές 
συνεχούς ρεύματος 13 V και τηρείτε την 
πολικότητα της σύνδεσης (+ και -). 
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Χρήση  

Έναρξη της θεραπείας 
1. Τοποθετήστε τη μάσκα ακολουθώντας τις 

οδηγίες χρήσης της.  

Εάν πρόκειται για μάσκα με βαλβίδα εκπνοής, 
περιλαμβάνει μια οπή μέσω της οποίας 
εκκενώνεται ο αέρας εκπνοής ώστε να μην 
τον εισπνεύσετε. 

Σε περίπτωση χρήσης μάσκας χωρίς βαλβίδα 
εκπνοής, ο ιατρός σας πρέπει να σας δώσει 
ένα συνδετικό εξάρτημα που επιτρέπει την 
εκκένωση του αέρα όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στη μύτη. 

2. Αν η λειτουργία Auto ON έχει ενεργοποιηθεί 
από τον κατ’ οίκον νοσηλευτή σας, η συσκευή 
αρχίζει να λειτουργεί με τις πρώτες σας 
αναπνοές στη μάσκα. 

Διαφορετικά, για να αρχίσει η επεξεργασία, 

πατήστε το κουμπί . 

Τότε εμφανίζεται στην οθόνη η παρεχόμενη 
πίεση. 

 

 

 

Παρατήρηση:  

Το σύμβολο  εμφανίζεται μόνο όταν 

είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 

ράμπας. 

3. Εάν χρησιμοποιείτε θερμαινόμενο 
υγραντήρα, ενεργοποιήστε τον σύμφωνα με 
τις οδηγίες χρήσης. 

4. Όλα τα σύμβολα που ενδέχεται να 
εμφανιστούν στην οθόνη παρουσιάζονται 
στον πίνακα "Περιγραφή των συμβόλων που 
εμφανίζονται στην οθόνη", στη σελίδα 10. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Μετά από ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος, η 

συσκευή θα συνεχίσει ξανά τη λειτουργία της 
κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που λειτουργούσε 
πριν από τη διακοπή (έναρξη λειτουργίας / 
αναμονή). 

Διακοπή της θεραπείας 
1. Εάν χρησιμοποιείτε θερμαινόμενο υγραντήρα, 

απενεργοποιήστε τον σύμφωνα με τις οδηγίες 
χρήσης του. Αποσυνδέετε πάντοτε τον 
υγραντήρα προτού διακόψετε τη λειτουργία 
της συσκευής. 

2. Αφαιρέστε τη μάσκα. 

3. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, 
πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/αναμονής 

.  

Η συσκευή θα μπει σε λειτουργία αναμονής 
και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ώρα. 
Μπορείτε τώρα να αποσυνδέσετε το καλώδιο 
της μονάδας τροφοδοσίας από το δίκτυο. 

Μεταφορά της συσκευής 
Αποσυνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας της 
συσκευής από το δίκτυο και αποσυνδέστε όλα τα 
εξαρτήματά της. Τοποθετήστε τα μαζί με τη 
συσκευή στη θήκη μεταφοράς. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Αποσυνδέστε τον θερμαινόμενο υγραντήρα 
GoodKnight H2O και εκκενώστε πλήρως το δοχείο 

του προτού μετακινήσετε ή μεταφέρετε το 
σύστημα, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος 
εισροής νερού που θα μπορούσε να προξενήσει 
ανεπανόρθωτες βλάβες στη συσκευή. 

Διαθέσιμες λειτουργίες 
Η συσκευή EcoStar Info λειτουργεί συνεχόμενα, 
ενώ η συσκευή EcoStar Auto διαθέτει τον 
συνεχόμενο τρόπο λειτουργίας CPAP και τον 
αυτόματο τρόπο λειτουργίας Auto-CPAP. Και οι 
δύο συσκευές εγγράφουν τα δεδομένα χρήσης της 
θεραπείας. 

Λειτουργία χωρίς μάσκα 

Αν αφαιρέσετε τη μάσκα σας, η συσκευή τίθεται 
αυτόματα στη λειτουργία σταδιακής 
απενεργοποίησης. Η συσκευή θα επανέλθει στον 
κανονικό τρόπο λειτουργίας της εάν 
επανασυνδέσετε τη μάσκα σας ή εάν πατήσετε 
ένα από τα τρία κουμπιά. Διαφορετικά, θα τεθεί 
εκτός λειτουργίας μετά από 30 λεπτά.  

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία 
κατά τη διάρκεια της νύχτας αν χρειαστεί να 
σηκωθείτε. 
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Λειτουργία Comfort Calibration 
(Βαθμονόμηση άνεσης) 

Η λειτουργία Comfort Calibration που διαθέτει η 
συσκευή αυξάνει την πίεση θεραπείας κατά τη 
διάρκεια της εισπνοής και την μειώνει κατά τη 
διάρκεια της εκπνοής, προκειμένου να αναπνοή σας 
να είναι πιο άνετη κατά τη διάρκεια της θεραπείας.  

Μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη ράμπα ή μόνιμα 
από τον ιατρό τον κατ’ οίκον νοσηλευτή. 

Λειτουργία ράμπας 

Εάν ενεργοποιείται από τον κατ' οίκον νοσηλευτή, η 
λειτουργία Ράμπας βάσει χρόνου επιτρέπει την 
προοδευτική άνοδο της πίεσης, για να βοηθηθείτε να 
κοιμηθείτε: η θεραπεία αρχίζει με μειωμένη πίεση, η 
οποία αναφέρεται ως πίεση άνεσης, στη συνέχεια η 
πίεση αυξάνει μέχρι την πίεση θεραπείας. Στην 
αυτόματη λειτουργία συνεχούς πίεσης (Auto-CPAP), 
η λειτουργία ράμπας επιτρέπει την επιβράδυνση των 
εντολών αύξησης ή μείωσης της πίεσης.  

Η λειτουργία Ράμπας βάσει καταχώρησης σας 
επιτρέπει επίσης να ξεκινήσετε τη θεραπεία σας με 
πίεση άνεσης, στη συνέχεια να έχετε αύξηση της 
πίεσης με τη λειτουργία συνεχούς πίεσης (CPAP) ή 
την ενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας 
συνεχούς πίεσης (Auto-CPAP) μόλις η συσκευή 
αρχίσει να ανιχνεύει αναπνευστικά γεγονότα που 
δείχνουν ότι έχετε κοιμηθεί. 

 

1. Πατήστε το κουμπί έναρξης λειτουργίας / 

αναμονής  για να ξεκινήσετε τον τρόπο 
λειτουργίας ράμπας. Εμφανίζεται η ένδειξη της 

λειτουργίας ράμπας .  

Παρατήρηση:  

Εάν ο χρόνος ράμπας ή ο χρόνος 

καθυστέρησης έχει ρυθμιστεί ως μηδέν, η 

λειτουργία ράμπας είναι ανενεργή. 

2. Πατήστε το κουμπί ράμπας  για να 
διακόψετε τη λειτουργία ράμπας. Μπορείτε να 
την ενεργοποιήσετε εκ νέου εάν επανεκκινήσετε 
τη συσκευή πατώντας το κουμπί έναρξης 

λειτουργίας/αναμονής . 

Πρόσβαση στο μενού της 
συσκευής 
Τα τρία κουμπιά που βρίσκονται στη διεπαφή 
του χρήστη σας παρέχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και σας 
επιτρέπουν να τροποποιήσετε ενδεχομένως 
την τιμή ορισμένων παραμέτρων ρύθμισης. 

 

Οι παράμετροι που είναι προσβάσιμες μέσω 
της οθόνης όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση 
αναμονής ή σε λειτουργία είναι οι εξής: 

 οι ρυθμίσεις της συσκευής για τη θεραπεία 
σας 

 γενικές ρυθμίσεις, όπως η ώρα 

 τα δεδομένα του μετρητή χρήσης. 

Περιγραφή μιας σελίδας της 
οθόνης 

Κάθε σελίδα της οθόνης του μενού ρυθμίσεων 
του ασθενούς περιλαμβάνει: 

 το πάνω μέρος, στο οποίο εμφανίζεται η 
τιμή της εμφανιζόμενης παραμέτρου 

 το κάτω μέρος, το οποίο περιέχει διάφορα 
σύμβολα που δείχνουν εάν το μηχάνημα 
βρίσκεται σε λειτουργία ή σε κατάσταση 
αναμονής, καθώς και το είδος της 
εμφανιζόμενης παραμέτρου (βλ. πίνακα 
"Περιγραφή των συμβόλων που 
εμφανίζονται στην οθόνη", στη σελίδα 10). 
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Πρόσβαση στις παραμέτρους  

Στην οθόνη απεικονίζονται οι πληροφορίες των ρυθμίσεων της συσκευής. Οι πληροφορίες αυτές είναι 
προσβάσιμες είτε η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής είτε σε λειτουργία. 

Για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις 
της συσκευής: 

πατήστε το κουμπί πρόσβασης στις πληροφορίες  για ένα 
δευτερόλεπτο. 

Στην οθόνη που εμφανίζεται:  το σύμβολο  ή το σύμβολο  σημαίνει ότι η συσκευή είναι 
σε κατάσταση αναμονής ή σε λειτουργία. 

 το σύμβολο  σημαίνει ότι η εμφανιζόμενη παράμετρος 
μπορεί να τροποποιηθεί. Αυξήστε την τιμή της παραμέτρου 

πατώντας το κουμπί έναρξης λειτουργίας/αναμονής  ή 

μειώστε την τιμή πατώντας το κουμπί ράμπας . 

Για να μεταβείτε στα ακόλουθα 
δεδομένα: 

πιέστε το κουμπί πρόσβασης στις πληροφορίες . 

Για να βγείτε από το μενού 
ρύθμισης των παραμέτρων: 

πιέστε το κουμπί πρόσβασης στις πληροφορίες . Στην οθόνη 
εμφανίζεται η ώρα (εάν η συσκευή είναι σε αναμονή) ή η 
προκαθορισμένη πίεση (εάν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία).   

Παρατηρήσεις: 

Η έξοδος από το μενού ρύθμισης παραμέτρων γίνεται αυτόματα εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 

30 δευτερόλεπτα. 

Περιγραφή των συμβόλων που εμφανίζονται στην οθόνη 

Σύμβολο Περιγραφή Σύμβολο Περιγραφή 

 Σε κατάσταση αναμονής  Σε λειτουργία 

 Λειτουργία ράμπας 
 

Σύμβολο πίεσης 

 
Σύμβολο χρόνου  Σύμβολο χρήσης 

 
Ρυθμιζόμενη παράμετρος  Έκδοση του λογισμικού 

 
Ενημερωτικό μήνυμα  Μήνυμα σφάλματος 

 

Ένδειξη παρουσίας και ισχύος του 
τηλεφωνικού δικτύου (όταν η 
συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση 
αναμονής και είναι συνδεδεμένη με 
μόντεμ). 

Ο αριθμός των ράβδων κυμαίνεται 
από 0 έως 3 ανάλογα με την ισχύ του 
δικτύου. 

  

Παρατήρηση: 

Η συσκευή EcoStar Info ή EcoStar Auto παρουσιάζεται σε κατάσταση αναμονής στις ρυθμίσεις που 

ακολουθούν και όλες οι τιμές που εμφανίζονται παρέχονται ως παράδειγμα. 
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Ρυθμίσεις της συσκευής EcoStar Info 
 

Πατήστε 

 
για ένα 

δευτερόλεπτο. 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

 

Επίπεδο πίεσης που έχει ρυθμιστεί από τον ιατρό 
σας (αντιστοιχεί στην προκαθορισμένη πίεση που 
παρέχεται κατά τη λειτουργία της συσκευής). 

Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

 

Ράμπας που έχει επιλεγεί από τον κατ' οίκον 
νοσηλευτή σας: ράμπα βάσει χρόνου (tr) ή ράμπα 
βάσει καταχώρησης (ir). 

Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται: Χρόνος ράμπας (ο χρόνος που χρειάζεται η 
συσκευή για να φτάσει στο επίπεδο της 
προκαθορισμένης πίεσης, ξεκινώντας από την 
πίεση άνεσης, εφόσον έχει επιλεγεί η λειτουργία 
ράμπας βάσει χρόνου tr, διαφορετικά αυτή η 
παράμετρος δεν εμφανίζεται)  

Το σύμβολο  δείχνει ότι μπορείτε να αυξήσετε ή 
να μειώσετε την τιμή που εμφανίζεται μέσω του 

κουμπιού  ή .

 

Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

Πίεση άνεσης(το επίπεδο πίεσης που παράγει η 
συσκευή στην αρχή της λειτουργίας ράμπας).  

Το σύμβολο  δείχνει ότι μπορείτε να αυξήσετε ή 
να μειώσετε την τιμή που εμφανίζεται μέσω του 

κουμπιού  ή .

Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

 

Auto ON ενεργοποιηθεί (1) ή απενεργοποιηθεί (0) 
από τον κατ' οίκον νοσηλευτή σας.  
Λειτουργία που επιτρέπει να ξεκινήσετε τη 
θεραπεία αυτόματα χωρίς να πατήσετε το κουμπί 

. 

Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

 

Comfort Calibration (Βαθμονόμηση άνεσης) που 

έχει ενεργοποιηθεί (1) κατά τη ράμπα ( ) ή 
μόνιμα ή απενεργοποιηθεί (0) από τον κατ' οίκον 
νοσηλευτή σας. 
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Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται: Βαθμονόμηση αέρα που έχει επιλέξει ο κατ' οίκον 
νοσηλευτής σας: 22 (σωλήνας διαμέτρου 22 mm, 
τυπικός), 15 (σωλήνας διαμέτρου 15 mm), HH 
(υγραντήρας), SP (έχει γίνει ειδική βαθμονόμηση) ή 
-- (δεν έχει γίνει ειδική βαθμονόμηση).  

Η τιμή που εμφανίζεται κάτω δεξιά αντιστοιχεί στη 
διάμετρο του κυκλώματος ασθενούς που 
χρησιμοποιείται με τον θερμαινόμενο υγραντήρα.

 

    
Πατήστε 

 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:  

 

Χρονομετρητής (διάρκεια λειτουργίας της 
συσκευής). Η τιμή που εμφανίζεται κάτω δεξιά 
αντιστοιχεί στα λεπτά. 

Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

 

Μετρητής χρήσης (διάρκεια πραγματικής χρήσης 
της συσκευής). Η τιμή που εμφανίζεται κάτω δεξιά 
αντιστοιχεί στα λεπτά.

Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:  

 

Επιλογή σύνδεσης RS232 για εξωτερική μονάδα 
(για παράδειγμα μόντεμ). Μπορεί να 
ενεργοποιηθεί (1) ή να απενεργοποιηθεί (0) από 
τον κατ' οίκον νοσηλευτή σας.

Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:  

 

Έκδοση του λογισμικού που είναι ενσωματωμένο 
στη συσκευή.

Πατήστε εκ νέου το κουμπί πρόσβασης στις πληροφορίες  για να βγείτε από το μενού ρύθμισης 
παραμέτρων.   
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Ρυθμίσεις της συσκευής EcoStar Auto 
 

Πατήστε 

 
για ένα 

δευτερόλεπτ
ο. 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

 

Τρόπος λειτουργίαςτης συσκευής. 
 
CPAP: η συσκευή παρέχει ένα σταθερό επίπεδο 
πίεσης.  
 
ή 

 

 

 

APAP: η συσκευή είναι ρυθμισμένη στον αυτόματο 
τρόπο λειτουργίας (Auto-CPAP) και προσαρμόζει την 
πίεση ανάλογα με την κατάστασή σας. 

Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

 

Επίπεδο πίεσης που έχει ρυθμιστεί στη συσκευή σας. 
 
Στον τρόπο λειτουργίας CPAP εμφανίζεται μόνο μία 
τιμή.  

 
 

 Στον τρόπο λειτουργίας APAP μπορούν να 
προβληθούν δύο διαδοχικές τιμές πίεσης πατώντας 
κάθε φορά το κουμπί πρόσβασης στις πληροφορίες. 

 

 

 

Μέγιστη πίεση 

 

 

 

Ελάχιστη πίεση 

Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

 

Ράμπας που έχει επιλεγεί από τον κατ' οίκον 
νοσηλευτή σας: ράμπα βάσει χρόνου (tr) ή ράμπα 
βάσει καταχώρησης (ir). 

Πατήστε Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

Χρόνος ράμπας (για τρόπο λειτουργίας CPAP) ή 
χρόνος καθυστέρησης (για τρόπο λειτουργίας APAP) 
εφόσον έχει επιλεγεί η λειτουργία ράμπας βάσει 
χρόνου tr, διαφορετικά αυτή η παράμετρος δεν 
εμφανίζεται.  

Το σύμβολο  δείχνει ότι μπορείτε να αυξήσετε ή να 
μειώσετε την τιμή που εμφανίζεται μέσω του 

κουμπιού  ή .
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Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

Πίεση άνεσης (το επίπεδο πίεσης που παράγει η 
συσκευή στην αρχή της λειτουργίας ράμπας). 

Το σύμβολο  δείχνει ότι μπορείτε να αυξήσετε ή να 
μειώσετε την τιμή που εμφανίζεται μέσω του 

κουμπιού  ή .

Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

 

Auto ON ενεργοποιηθεί (1) ή απενεργοποιηθεί (0) 
από τον κατ' οίκον νοσηλευτή σας.  

Λειτουργία που επιτρέπει να ξεκινήσετε τη θεραπεία 

αυτόματα χωρίς να πατήσετε το κουμπί . 

Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

 

Comfort Calibration (Βαθμονόμηση άνεσης) που έχει 

ενεργοποιηθεί (1) κατά τη ράμπα ( ) ή μόνιμα ή 
απενεργοποιηθεί (0) από τον κατ' οίκον νοσηλευτή 
σας. 

Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

 

Βαθμονόμηση αέρα που έχει επιλέξει ο κατ' οίκον 
νοσηλευτής σας: 22 (σωλήνας διαμέτρου 22 mm, 
τυπικός), 15 (σωλήνας διαμέτρου 15 mm), HH 
(υγραντήρας), SP (έχει γίνει ειδική βαθμονόμηση) ή -- 
(δεν έχει γίνει ειδική βαθμονόμηση).  

Η τιμή που εμφανίζεται κάτω δεξιά αντιστοιχεί στη 
διάμετρο του κυκλώματος ασθενούς που 
χρησιμοποιείται με τον θερμαινόμενο υγραντήρα. 

Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

 

Εντολή σε περίπτωση περιορισμένης παροχής, που 
διατίθεται μόνο στον τρόπο λειτουργίας APAP.  

Η εντολή ενεργοποιείται (1) ή απενεργοποιείται (0) 
από τον κατ' οίκον νοσηλευτή σας. 

Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

 

Ταχύτητα μείωσης της πίεσης, που διατίθεται μόνο 
στον τρόπο λειτουργίας APAP. 

Μπορεί να γίνει ρύθμιση αργής (S) ή γρήγορης (F) 
ταχύτητας από τον κατ' οίκον νοσηλευτή σας. 
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Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

 

Μέγιστη πίεση εντολής σε περίπτωση άπνοιας, που 
διατίθεται μόνο στον τρόπο λειτουργίας APAP και 
ρυθμίζεται από τον κατ' οίκον νοσηλευτή σας. 

Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

 

Χρονομετρητής (διάρκεια λειτουργίας της συσκευής). 
Η τιμή που εμφανίζεται κάτω δεξιά αντιστοιχεί στα 
λεπτά. 

Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

 

Μετρητής χρήσης (διάρκεια πραγματικής χρήσης της 
συσκευής). Η τιμή που εμφανίζεται κάτω δεξιά 
αντιστοιχεί στα λεπτά. 

Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

 

Επιλογή σύνδεσης RS232 για εξωτερική μονάδα 
(για παράδειγμα μόντεμ).   

Η επιλογή ενεργοποιείται (1) ή απενεργοποιείται (0) 
από τον κατ' οίκον νοσηλευτή σας. 

Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης εμφανίζεται:

 

Έκδοση του λογισμικού που είναι ενσωματωμένο στη 
συσκευή. 

Πατήστε εκ νέου το κουμπί πρόσβασης στις πληροφορίες  για να βγείτε από το μενού ρύθμισης 
παραμέτρων.  

 

Αφού βγείτε από το μενού των ρυθμίσεων, εμφανίζεται εκ νέου μία από τις δύο παρακάτω οθόνες, που 
δείχνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η συσκευή σας. 

 

Η συσκευή βρίσκεται σε 
κατάσταση αναμονής. 

Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. 
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Ρύθμιση της ώρας 
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα μόνον όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. 

 

Πατήστε το κουμπί 

  

για 2 
δευτερόλεπτα, 

και στη συνέχεια 
κρατώντας το 

πατημένο  

πατήστε το κουμπί 

. 

Στη σελίδα της οθόνης 
εμφανίζεται:

 

Όταν αφήσετε τα κουμπιά, εμφανίζεται το 

σύμβολο της ρύθμισης   κάτω από την ώρα 
και το γράμμα h αναβοσβήνει.  Μπορείτε να 
αλλάξετε την ώρα που εμφανίζεται μέσω του 

κουμπιού  ή . 

Πατήστε 

 

Στη σελίδα της οθόνης 
εμφανίζεται:

Τώρα αναβοσβήνει το σύμβολο των λεπτών 

min. Ρυθμίστε τα λεπτά ακολουθώντας την 
ίδια διαδικασία που ακολουθήσατε για τη 
ρύθμιση της ώρας.

Πατήστε το κουμπί πρόσβασης στις πληροφορίες  για να βγείτε από το μενού. 
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Χρήση σε περίπτωση σύνδεσης οξυγόνου 
(προαιρετικό) 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε οξυγόνο, 

ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες της ιατρικής 
ομάδας ή του κατ’ οίκον νοσηλευτή σας. 
Συνιστάται να τοποθετείτε την πηγή οξυγόνου 
σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός μέτρου 
από τη συσκευή. 

 Μην καπνίζετε κοντά στο οξυγόνο. 

 Μην εισάγετε οξυγόνο στην είσοδο αέρα της 

συσκευής. 

 Ακολουθείτε επακριβώς τις οδηγίες της 

παραγράφου "Έναρξη και τερματισμός της 
θεραπείας".  

 Εάν χρησιμοποιείτε πρόσθετη παροχή 

οξυγόνου, διακόπτετε την παροχή οξυγόνου 
όταν δεν λειτουργεί η συσκευή. Εάν 
διατηρήσετε την παροχή οξυγόνου ενώ η 

συσκευή έχει απενεργοποιηθεί, το οξυγόνο 
που παρέχεται στο κύκλωμα του ασθενούς 
μπορεί να συσσωρευτεί στο εσωτερικό της 
συσκευής, προκαλώντας πιθανό κίνδυνο 
πυρκαγιάς.  

 Η μέγιστη ροή του οξυγόνου δεν πρέπει να 

ξεπερνά τα 12 l/min. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Για κάθε τιμή παροχής οξυγόνου, η συσσώρευση 
του εισπνεόμενου οξυγόνου ποικίλλει ανάλογα με 
τις ρυθμίσεις πίεσης, την αναπνοή του ασθενούς, 
την επιλογή της μάσκας και τη ροή διαφυγής. 

Αυτή η προφύλαξη αφορά την πλειονότητα των 
συσκευών συνεχούς θετικής πίεσης. 

 

Εγκατάσταση με συνδετικό 
οξυγόνου (προαιρετικά) 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής παροχής 
οξυγόνου, είναι απαραίτητη η χρήση 
στεγανοποιητικής βαλβίδας μη επιστροφής 
εξοπλισμένη με ειδική βαλβίδα για την 
αποτροπή της συσσώρευσης οξυγόνου μέσα 
στη συσκευή.  

Η βαλβίδα αυτή θα πρέπει να τοποθετείται 
μεταξύ της συσκευής και του κυκλώματος του 
ασθενούς.  

Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή για 
την εγκατάσταση, τον καθαρισμό και τη 
συντήρηση της εν λόγω βαλβίδας. 

Έναρξη και τερματισμός της 
θεραπείας 
1. Για να αποφύγετε την εισροή οξυγόνου στη 

συσκευή EcoStar Info ή EcoStar Auto, η 
συσκευή πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται 
σε λειτουργία και να παράγει ροή αέρα πριν 
ανοίξετε την παροχή οξυγόνου. 

2. Επίσης, για να αποφύγετε την εισροή 
οξυγόνου στη διάταξη, πρέπει οπωσδήποτε 
να διακόπτετε την παροχή του οξυγόνου 
πριν απενεργοποιήσετε τη συσκευή EcoStar 
Info ή EcoStar Auto. 
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Καθαρισμός και συντήρηση 

Παρακαλούμε ακολουθείτε τις παρακάτω συμβουλές καθαρισμού και συντήρησης και ανατρέχετε στις οδηγίες 
χρήσης της μάσκας σας, του θερμαινόμενου υγραντήρα και του αναπνευστικού κυκλώματος για τον καθαρισμό 
και τη συντήρηση αυτών των εξαρτημάτων. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, θα πρέπει πάντοτε να την αποσυνδέετε από την πηγή ρεύματος και να 

αποσυνδέετε το αναπνευστικό κύκλωμα από τη συσκευή.  

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα υλικά για τον καθαρισμό: μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, 
σπόγγους με σύρμα ή σκληρή βούρτσα. 

 Μην επιτρέπετε την είσοδο νερού στη συσκευή. 

Εβδομαδιαία 

Φίλτρο εισόδου αέρα 

 Αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος της 
συσκευής. 

 Πλύνετε το φίλτρο με χλιαρό νερό και ήπιο 
απορρυπαντικό (για παράδειγμα, 
χρησιμοποιήστε μια σταγόνα υγρού πιάτων). 

 Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για να 
απομακρύνετε κάθε ίχνος απορρυπαντικού. 

 Στεγνώστε το: 

 

o στεγνώστε το φίλτρο πιέζοντάς το και 
από τις δύο πλευρές σε μια καθαρή 
απορροφητική επιφάνεια  

o και αφήστε το να στεγνώσει τελείως 
σε μέρος προστατευμένο από τον 
ήλιο. 

 

 Αφού στεγνώσει, επανατοποθετήστε το στο 
πίσω μέρος της συσκευής. Μην 
χρησιμοποιείτε το φίλτρο εάν δεν έχει 
στεγνώσει τελείως. 

Μηνιαία 

Συσκευή 

 Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της 
συσκευής με μια υγρή επιφάνεια (πανί, 
χάρτινη πετσέτα) εμποτισμένη με λίγο νερό 
και μια σταγόνα ήπιου απορρυπαντικού.  

 Απομακρύνετε κάθε ίχνος του 
απορρυπαντικού, επαναλαμβάνοντας την 
παραπάνω διαδικασία με άλλο πανί ή χαρτί 
κουζίνας ελαφρώς εμποτισμένο μόνο με 
νερό. 

 Σκουπίστε πλήρως τη συσκευή με ένα 
στεγνό πανί ή χαρτί κουζίνας. 

Φίλτρο εισόδου αέρα και λεπτό 
φίλτρο 

Αλλάζετε συστηματικά το φίλτρο εισόδου αέρα 
εάν είναι σκισμένο ή βρώμικο. 

Το λεπτό φίλτρο που προτείνεται ως 
προαιρετικό εξάρτημα δεν πλένεται και πρέπει 
να αντικαθίσταται τουλάχιστον μία φορά το 
μήνα ή συχνότερα εάν είναι εμφανώς βρώμικο. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σπρέι. 

Ενδέχεται να συγκεντρωθούν χημικές 
ουσίες στην έξοδο του αέρα, στο αφρώδες 
φίλτρο ή στο εσωτερικό της συσκευής, 
γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει 
ερεθισμό των αναπνευστικών οδών. 

 Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν δεν 
είστε βέβαιοι ότι υπάρχει φίλτρο εισόδου 
αέρα. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Χρήσιμες συμβουλές 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Προτεινόμενη λύση  

Η μύτη σας είναι 
κρύα. 

Η θερμοκρασία του 
δωματίου είναι 
υπερβολικά χαμηλή. 
Ο παρεχόμενος αέρας 
είναι πολύ κρύος. 

Αυξήστε τη θερμοκρασία του δωματίου. 
 
 
Τοποθετήστε ένα κάλυμμα πάνω από το κύκλωμα 
ασθενούς για να περιορίσετε την απώλεια 
θερμότητας. 

Η μύτη σας τρέχει. Αντίδραση στην παροχή 
αέρα και στην πίεση. 

Επικοινωνήστε με τον διανομέα ή με τον θεράποντα 
ιατρό σας. 

Νιώθετε ξηρότητα ή 
ερεθισμό στη μύτη ή 
στο λαιμό σας. 

Ο αέρας είναι 
υπερβολικά ξηρός. 

Αυξήστε την υγρασία του αέρα στο δωμάτιο μέσω 
υγραντήρα.  
Απευθυνθείτε στον διανομέα για να λάβετε 
θερμαινόμενο υγραντήρα. 

Πόνοι στη μύτη, 
στους παραρρίνιους 
κόλπους ή στα 
αυτιά. 

Ιγμορίτιδα ή ρινική 
συμφόρηση. 

Επικοινωνήστε αμέσως με τον θεράποντα ιατρό σας. 

Ερυθρότητα του 
δέρματος στα 
σημεία επαφής με 
τη μάσκα. 

Ο ιμάντας είναι πολύ 
σφιχτός ή ακατάλληλου 
μεγέθους. 
Αλλεργική αντίδραση στα 
υλικά της μάσκας 

Ρυθμίστε τον ιμάντα. Επικοινωνήστε με τον 
θεράποντα ιατρό ή τον κατ’ οίκον νοσηλευτή σας για 
να δοκιμάσετε μάσκες διαφορετικού μεγέθους. 
Διακόψτε τη χρήση της μάσκας. Επικοινωνήστε με 
τον θεράποντα ιατρό ή τον κατ’ οίκον νοσηλευτή σας. 

Ξηρότητα ή 
ερεθισμός των 
οφθαλμών 

Διαφυγή αέρα γύρω από 
τη μάσκα. 

Επανατοποθετήστε τη μάσκα. Ζητήστε από τον 
θεράποντα ιατρό ή τον κατ’ οίκον νοσηλευτή σας να 
δοκιμάσει διαφορετικά μεγέθη μάσκας. 

Η συσκευή παρέχει 
υπερβολικά θερμό 
αέρα. 

Πιθανόν να είναι 
βρώμικο το φίλτρο 
εισόδου αέρα. Η είσοδος 
αέρα έχει αποφραχθεί. 
Η θερμοκρασία του 
δωματίου είναι 
υπερβολικά υψηλή. 

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο ανάλογα με 
την περίπτωση (βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός και 
συντήρηση" στη σελίδα 18). Απομακρύνετε όλα τα 
υφάσματα και τα ρούχα από τη συσκευή. 
Χαμηλώστε τη θερμοκρασία από το θερμοστάτη του 
δωματίου. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται 
μακριά από κάθε πηγή θερμότητας. Αφαιρέστε το 
κάλυμμα από το κύκλωμα ασθενούς. 

Δυσφορία λόγω 
αίσθησης 
υπερβολικής πίεσης. 

Πίεση της συσκευής. 
 
 
 
 
 
 
 
Η συσκευή EcoStar Auto 
έχει ρυθμιστεί στον 
τρόπο λειτουργίας Auto-
CPAP. 

Χρειάζεται κάποιο διάστημα για να προσαρμοστείτε 
στη ρινική πίεση. Χρησιμοποιήστε τη ράμπα αύξησης 
πίεσης όταν πρόκειται να κοιμηθείτε (βλέπε 
παράγραφο "Λειτουργία ράμπας", σελίδα 8). Το 
επίπεδο της πίεσης θα αυξηθεί σταδιακά μέχρι να 
φτάσει την προκαθορισμένη τιμή και εμφανίζεται η 
ένδειξη της λειτουργίας ράμπας. Χαλαρώστε και 
αναπνέετε αργά από τη μύτη.  
Το επίπεδο της πίεσης έχει προκαθοριστεί από τον 
ιατρό σας και δεν πρέπει να τροποποιείται χωρίς 
ιατρική συνταγή. Εάν αισθάνεστε ότι η πίεση που 
παρέχει η συσκευή έχει αλλάξει, επικοινωνήστε με 
τον κατ’ οίκον νοσηλευτή σας για να ελέγξει τη 
συσκευή. 
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Πρόβλημα Πιθανή αιτία Προτεινόμενη λύση  

Η συσκευή δεν 
δείχνει τη σωστή 
πίεση. 

Η ράμπα είναι 
ενεργοποιημένη. 

Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η ένδειξη της 
λειτουργίας ράμπας.  

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ράμπας πατώντας το 
κουμπί ράμπας. 

Η συσκευή δεν 
ανάβει (καμία 
ένδειξη στην 
οθόνη). 

Δεν έχει συνδεθεί σωστά 
η μονάδα τροφοδοσίας. 

Υπάρχει διακοπή 
ηλεκτρικού ρεύματος. 

 
Η εσωτερική ασφάλεια 
της συσκευής είναι 
ελαττωματική. 

Ελέγξτε τις συνδέσεις μεταξύ της συσκευής, της 
μονάδας τροφοδοσίας και της πρίζας δικτύου. 

Χρησιμοποιήστε μια άλλη συσκευή (π.χ.: φωτιστικό, 
ραδιόφωνο κ.τ.λ.) για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
παροχή ρεύματος στην πρίζα. 

Επικοινωνήστε με τον κατ’ οίκον νοσηλευτή σας. 

Η συσκευή φαίνεται 
να έχει παρεμβολές 
και δεν λειτουργεί 
σωστά. 

Υπερβολικά έντονες 
ηλεκτρομαγνητικές 
παρεμβολές. 

Απομακρύνετε τη συσκευή από πηγές παρεμβολών 
όπως λυχνίες αλογόνου, κινητά τηλέφωνα κ.τ.λ. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Σε περίπτωση εμφάνισης άλλων προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον κατ' οίκον νοσηλευτή σας. 

Ενημερωτικά μηνύματα 
 

Μήνυμα που 
εμφανίζεται 

Περιγραφή Προτεινόμενη λύση 

In 1 Η μάσκα έχει αποσυνδεθεί. Ελέγξτε τις συνδέσεις μεταξύ της μάσκας, του 
σωλήνα και της συσκευής. Το μήνυμα αυτό 
εξαφανίζεται μόλις αναπνεύσετε στο εσωτερικό 
της μάσκας σας αφού συνδεθεί σωστά ή μόλις 
πατήσετε ένα από τα τρία κουμπιά της 
συσκευής. Διαφορετικά, το μηχάνημα θα τεθεί 
εκτός λειτουργίας μετά από 30 λεπτά. 

Er XX  

(XX = 2 αριθμοί). 

Η συσκευή έχει εντοπίσει 
κάποιο σφάλμα 
λειτουργίας. 

Επικοινωνήστε με τον κατ’ οίκον νοσηλευτή 
σας. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Απόδοση της συσκευής 

Εύρος πίεσης της συσκευής: 
 

4 cmH2O έως 20 cmH2O  0,5 cmH2O 
η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ανά 0,5 cmH2O 

Μέγιστη πίεση στην οπή σύνδεσης στο 
σύστημα του ασθενούς από προεπιλογή: 

 
30 cmH2O 

Διάρκεια της ράμπας: 
 

0 έως 45 λεπτά  1 λεπτό 
η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ανά 5 λεπτά 

Οπή σύνδεσης στο σύστημα του ασθενούς: Κωνικός σύνδεσμος διαμέτρου 22 χιλιοστών. 

Επίπεδο ακουστικής πίεσης σύμφωνα με τα 
πρότυπα NF EN ISO 17510-1:2009 και  
ISO 80601-2-70:2014 §201.9.6.2.1.101: 

 
27,5 dB(A) χωρίς υγραντήρα 
29,5 dB(A) με υγραντήρα GoodKnight H2O 

Προβλεπόμενη διάρκεια ζωής της συσκευής: 5 έτη (για τυπική χρήση 8 ωρών ημερησίως) 

Συνθήκες χρήσης Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

Εύρος απόλυτης 
πίεσης: 

 
700 hPa έως 1060 hPa 

Μέγιστη κατανάλωση 
ισχύος: 

 
25 W 

Θερμοκρασία: 

+5°C έως +40°C Τάση εισόδου: 13 V 

+5°C έως +35℃ με 
υγραντήρα GKH2O 

Κατανάλωση ρεύματος 
για 20 cmH2O με 
διαφυγή 4 mm: 

 
 
0,750 A 

Σχετική υγρασία: 
 

10% έως 95%, χωρίς 
συμπύκνωση υδρατμών 

  

Εύρος υψομέτρου: περίπου 0  2 400 m   

Συνθήκες μεταφοράς και 
αποθήκευσης 

Φυσικά χαρακτηριστικά 

Εύρος σχετικής 
πίεσης: 

 
500 hPa έως 1060 hPa 

Διαστάσεις (Μ x Υ x Π): 
 
 

202 x 145 x 79 mm 
περίπου (χωρίς τη 
μονάδα τροφοδοσίας) 

Θερμοκρασία: -20°C έως +60°C 
Βάρος: 
 

0,750 kg περίπου (χωρίς 
τη μονάδα τροφοδοσίας) 

Σχετική υγρασία: 
 

έως 95%, χωρίς 
συμπύκνωση υδρατμών 
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Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της μονάδας τροφοδοσίας 

Τροφοδοσία κατηγορίας II:  

Τάση εισόδου: 100 - 240 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz 

 

Παρεχόμενη μονάδα τροφοδοσίας Ρεύμα εισόδου Τάση εξόδου 

TPI GTSA-130180WV2 1 000 mA 13 V έως 1,80 A 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τη βυσματούμενη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή. 

 Η μονάδα τροφοδοσίας δεν επισκευάζεται. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με τον κατ' οίκον 

νοσηλευτή σας για να την αντικαταστήσει. 

Κανόνες Συμμόρφωσης 
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτήν την ιατρική 
συσκευή έχουν αξιολογηθεί κατά το πρότυπο ISO 
14971:2007, ιδίως όσον αφορά τον συνολικό 
υπολειπόμενο κίνδυνο. 

Οι συσκευές EcoStar Info και EcoStar Auto 
συμμορφώνονται με τις παρακάτω οδηγίες και τα 
πρότυπα: 

 IEC 60601-1:2005 + Amd1:2012: Ιατρικές 
ηλεκτρικές συσκευές – Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις για την βασική ασφάλεια και για την 
ουσιώδη επίδοση. 

 IEC 60601-1-2:2007: Ιατρικές ηλεκτρικές 
συσκευές. 1ο μέρος: Γενικοί κανόνες ασφαλείας. 
Συμπληρωματικό πρότυπο: Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα – Οδηγίες και δοκιμές. 

 NF EN ISO 17510-1:2009: Αναπνευστική 
θεραπεία της άπνοιας στον ύπνο. 

 NF EN ISO 5356-1:2005: Αναισθησιολογικός και 
αναπνευστικός εξοπλισμός. Κωνικοί σύνδεσμοι. 

 Οδηγία 93/42/EK του Συμβουλίου περί των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

 Οδηγία 2011/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
(RoHS). 

 Οδηγία 2012/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τα 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

Απόρριψη της συσκευής 
στο τέλος της διάρκειας 
ζωής της 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η συσκευή 
πρέπει να θεωρείται σαν ηλεκτρικός ή 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός όπως ορίζεται στην 
Οδηγία 2012/19/ΕΕ, και πρέπει να 
συλλέγεται και να υφίσταται επεξεργασία 
ξεχωριστά από οικιακά απόβλητα, ὀπως 
υποδεικνύεται από το σύμβολο χιασμένου 
καλάθου αχρήστων (βλέπε την παράγραφο 
"Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στη 
συσκευή", σελίδα 6). 

Σε άλλες χώρες, η συσκευή πρέπει να 
υφίσταται επεξεργασία σύμφωνα με τον 
τοπικό κανονισμό. 

Ακατάλληλη διάθεση της συσκευής στο τέλος 
της ζωής της μπορεί να βλάψει το 
περιβάλλον. 

Eπικοινωνήστε με τον παροχέα σας 
φροντίδας κατ'οίκον. 

 
 

Σήμανση CE 
EcoStar Info: 2015 

EcoStar Auto: 2015 

 





 

 

 Κατασκευαστής: Τόπος κατασκευής: 

 

SEFAM 

144 AV CHARLES DE GAULLE 

92200 NEUILLY SUR SEINE 

ΓΑΛΛΙΑ 

SEFAM 

10 ALLEE PELLETIER DOISY  

54600 VILLERS-LES-NANCY 

ΓΑΛΛΙΑ 
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Στοιχεία επικοινωνίας του κατ’ οίκον νοσηλευτή σας  

 

 

 

 

 

 


