
 

 

                    SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI RESPIRATORA R50 

1. Podłączyć respirator do źródła zasilania w powietrze i tlen. Przewód zasilający w powietrze musi być podłączony do 

respiratora poprzez zestaw filtru z pułapką wodną. Z respiratorem dostarczone są dwa czarne przewody – jeden do 

podłączenia respiratora do zasilania w powietrze z centralnej sieci gazów, drugi do kompresora zainstalowanego na 

wózku respiratora. 

2. Zainstalować zespół zastawki wydechowej oraz czujnika przepływu zgodnie z rysunkiem znajdującym się na lewej, bocznej 

ścianie (patrząc od przodu) respiratora. 

3. Podłączyć obwód (układ) oddechowy, z lewej strony respiratora – ramię wdechowe do króćca „INSP.”, ramię wydechowe 

do czujnika przepływu (wyjście  „EXP.”). 

- filtr antybakteryjny montuje się przed czujnikiem przepływu, na ramieniu wydechowym. 

- przy korzystaniu z nawilżacza króciec „INSP.” łączy się krótkim odcinkiem obwodu oddechowego z portem wlotowym 

komory nawilżacza, a ramię wydechowe z jej portem wylotowym (OUT), poprzez dostarczone z nawilżaczem kolanko. 

4. Włączyć respirator przyciskiem na jego tylnej ścianie, obok gniazda zasilania elektrycznego. Respirator przeprowadzi 

krótki test, wyświetli na ekranie pytanie, czy przeprowadzić test przed użyciem - „Start pre-use test”.  

Po dotknięciu pola „Cancel” (rezygnacji) przejdzie w tryb STANDBY. Przejść do pkt. 7. 

Po dotknięciu pola „Confirm” (potwierdzenia) pokaże ekran z informacją, kiedy był przeprowadzany ostatni test 

respiratora (Last Device Test Time) i test obwodu oddechowego (Last Circuit Test Time) z  wynikami. 

5. Dotknąć pola „System Test” na ekranie respiratora. 

6. Dotknąć pola „Patient Circuit Test” na kolejnym ekranie. Zablokować złączkę Y na końcu odwodu oddechowego, zgodnie z 

rysunkiem na ekranie i dotknąć pola „Confirm”.  Respirator zweryfikuje szczelność obwodu oddechowego i obliczy 

przeciek (w l/mn) oraz podatność układu (w ml/cm H2O). Procedurę wykonywać po każdej zmianie obwodu 

oddechowego.  

Nie rzadziej niż raz w miesiącu wykonywać „Device Test” postępując zgodnie z instrukcją  wyświetloną na ekranie: 

 * odłączyć obwód oddechowy od respiratora. 

* połączyć krótkim odcinkiem obwodu oddechowego króciec „INSP.” z czujnikiem przepływu i ciśnienia 

podłączonym poprzez korpus zastawki wydechowej z gniazdem „EXP.” – zgodnie z rysunkiem na ekranie. 

* wyłączyć kabel zasilania elektrycznego z gniazdka. 

* dotykając pola „Confirm” uruchomić test, który trwa kilkanaście minut. 

Po poprawnym zakończeniu testów dotknąć pola „Exit”. Po przeprowadzeniu „Device Test” podłączyć ponownie obwód 

oddechowy. 

UWAGA!!! 

W przypadku konieczności NATYCHMIASTOWEGO PODJĘCIA WNTYLACJI PACJENTA POMINĄĆ PUNKTY 5 i 6, 

przechodząc do punktu 8 i 9 a następnie, po podłączeniu pacjenta do obwodu (układu) oddechowego uruchomić 

wentylację naciskając niebieski klawisz „Start/Standby” w prawym dolny rogu respiratora. 

Ustawienia parametrów wg pkt. 10, 11 i 12 może nastąpić już w trakcie wentylacji pacjenta. 

 

7. Respirator przejdzie w tryb STANDBY. Po dotknięciu pola „Modes” z prawej strony ekranu wyświetli się okno z  listą 

dostępnych trybów wentylacji.  

8. Wybrać właściwy tryb wentylacji, dotykając pola z jego nazwą i naciskając pole „Confirm”. W tym oknie uruchamiane jest 

również „westchnienie” (Sigh). Okno zamknąć dotykając „X” w lewym, górnym jego rogu. 

9. W dolnej części ekranu ustawić parametry wentylacji, odpowiednie dla pacjenta. Po dotknięciu pola z parametrem, 

wybrać, pokrętłem w dole respiratora, jego wartość i potwierdzić naciskając pokrętło. 

10. Po ustawieniu parametrów wentylacji ustawić granice alarmów odpowiednie dla danego pacjenta. Dotknąć pola „Alarms” 

z prawej strony ekranu. Wyświetli się okno z granicami alarmu – wszystkie znajdują się w zakładce „Limits 1”. W 

kolumnach podane są granice alarmów – najwyższy wiersz to parametr, drugi to górna granica alarmu, dolny to jego 

dolna granica. Należy dotknąć pola z granicą, którą chcemy zmodyfikować, ustawić żądaną wartość i potwierdzić 

naciskając pokrętło. Okno zamknąć dotykając „X” w lewym, górnym jego rogu.  

11. Naciskając pole „Trends” z prawej strony, po wyświetleniu okna trendów, można w zakładce „Trend Graph” wybrać 

parametry, których trendy chcemy obserwować – dotykając pole z nazwą parametru, wybierając właściwy parametr i 

potwierdzając wybór pokrętłem. Podobnie konfiguruje się trendy tabelaryczne w zakładce „Trend Table”.  Respirator 

gromadzi trendy, do 72 godz. wszystkich monitorowanych parametrów – możliwa jest ich zmiana w trakcie wentylacji.  

12. Naciskając pole „System” z prawej strony ekranu w zakładce „Settings” można ustawić częstotliwość westchnień (Sigh), 

typ wyzwalania oddechu ciśnieniowy (Pressure Trigger) – domyślny lub przepływowy (Flow Trigger), język (należy 

 



 

 

pozostawić angielski – English), jednostki CO2 (opcja) oraz konfigurację stosunku I:E – można zastąpić                               

wyborem czasu wdechu (Inspiratory Time) na pasku parametrów regulowanych. 

13. Podłączyć pacjenta i nacisnąć niebieski przycisk „Start/Standby” w prawym dolnym rogu ekranu. Na ekranie wyświetlą się 

trzy wykresy – ciśnienia, przepływu i objętości w czasie. Zmiana kolejności wyświetlania poprzez naciśnięcie pola wykres i 

wybór z wyświetlonego wykazu. Po prawej stronie wykresów tabela z monitorowanymi parametrami – podany jest 

parametr, jego aktualna wartość, jednostki oraz górna i dolna granica alarmu. W lewym górnym rogu pokazany jest tryb 

wentylacji. W środkowej, górnej części ekranu, pod nazwą SIRIUSMED wyświetlane są alarmy. W prawym górnym rogu 

status respiratora – stan blokady klawiszy i ekranu, data i godzina, informacja o podłączeniu do zasilania elektrycznego i 

stanie baterii. 

14. Wyświetlanie parametrów monitorowanych – nacisnąć pole „Monitoring”, wybrać zakładkę „Values 1”. W zakładce 

„Values 2” jest FiO2 oraz parametry funkcji opcjonalnych.  

15. Wyświetlanie pętli – nacisnąć pole „Monitoring”, wybrać zakładkę „Graphics” a następnie pole „Layout 2” i zamknąć okno 

dotykając „X” w jego lewym górnym rogu. Zamiast środkowego i dolnego wykresu w czasie, wyświetlą się pętle objętość-

ciśnienie (Paw-V) i objętość-przepływ (F-V). 

16. Pomiar podatności statycznej – nacisnąć i przytrzymać klawisz „Insp. Hold” po prawej stronie pokrętła, na dole 

respiratora. Nastąpi wstrzymanie wdechu do 15 sek., Cst w ml/cm H2O wyświetli się po prawej stronie ekranu nad polem 

„Modes” oraz będzie dostępna w tabeli parametrów monitorowanych („Monitoring”). 

17. Pomiar Auto PEEP (PEEPi) – nacisnąć i przytrzymać klawisz „Exp. Hold” po prawej stronie pokrętła, na dole respiratora. 

Nastąpi wstrzymanie wydechu do 15 sek, PEEPi w cm H2O wyświetli się po prawej stronie ekranu nad polem „Modes” 

oraz będzie dostępne w tabeli parametrów monitorowanych („Monitoring”). 

18. Przyciski w dolnej części respiratora: 

Alarm Silence – wyciszanie alarmu, 

Alarm Reset – kasowanie alarmów – możliwe po ustaniu 

i/lub usunięciu przyczyny alarmu. 

Lock – blokada klawiatury i ekranu, 

Insp. Hold – wstrzymanie (pauza) wdechu do 15 sek., 

Exp. Hold – wstrzymanie (pauza) wydechu do 15 sek., 

100% O2 – funkcja pre-oksygenacji zwiększenie stężenia 

tlenu w mieszaninie oddechowej do 100% na czas do 

wyłączenia przyciskiem,  nie dłuższy niż 2 min. 

Freeze – blokada ekranu dotykowego i klawiatury – 

sygnalizowana kłódką w prawym górnym rogu ekranu, 

Nebulizer – uruchamianie nebulizacji, sygnalizowane 

alarmem technicznym (żółtym) „NEBULIZER ON” na górze 

ekranu. 

Manual Inspiration – oddech ręczny parametrach jak 

pozostałe oddechy – respirator wyzwala oddech ręczny po 

przyciśnięciu i przytrzymaniu przycisku, 

Start/Standby – niebieski klawisz służący do uruchomienia 

wentylacji pacjenta oraz uruchomieniu trybu Standby (po 

dodatkowym potwierdzeniu dotknięciem pola „Activate 

Standby” na ekranie respiratora. W trybie Standby nie jest 

prowadzona wentylacja pacjenta. 

19. Wyłączanie respiratora – nacisnąć przycisk „Start/Standby”, uaktywnić funkcję Standby dotykając pola „Activate Standby 

na ekranie”, wyłączyć zasilanie wyłącznikiem z tyłu respiratora. 

20. Kalibracja – poza pełną kalibracją w trybie „Device Test” możliwa jest kalibracja czujnika tlenu, ekranu, czujnika ciśnienia i 

czujnika przepływu. Kalibrację należy przeprowadzać po odłączeniu pacjenta. Przy włączonym respiratorze uruchomić 

tryb STANDBY, nacisnąć pole „System”, wybrać zakładkę „Calibration” odpowiednie pole kalibracji. 

21. DEZYNFEKCJA: 

- czyszczenie obudowy i elementów respiratora – miękką szmatką nasączoną alkoholem izopropylowym, 

- okolice zaworu wydechowego – miękką szmatką nasączoną alkoholem izopropylowym, nie dopuścić, aby roztwór dostał 

się do otworu próbkowania ciśnienia. 

- membrana, obudowa zaworu wydechowego i czujnik przepływu – oczyścić zanurzając w roztworze Klenzyme przez 5 

min. Roztwór można ogrzać do max 67
o
 C. P oczyszczeniu spłukać dokładnie woda destylowaną. Sterylizacja parowa 132

o
C 

do max.134
o
C nie dłużej niż 15 min. Przedmuchać powietrzem o przepływie nie większym niż 10 l/min. 

- nie zaleca się czyszczenia ultradźwiękowego, 

- filtr bawełniany wlotu powietrza do wentylatora – na tylnej obudowie respiratora – co 500 godz. Wyjąć z obudowy i 

umyć w gorącej wodzie z mydłem. Pod dokładnym wysuszeniu ponownie zainstalować w respiratorze. 
 

 

Dystrybutor w Polsce: 
 

Lifemed Poland Sp. z o.o.; ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa  

Specjalista ds. wentylacji: Stanisław Werner, kom. 601 194 768 

Kierownik serwisu: Przemysław Olszewski kom. 663 550 007;  

serwis@lifemed.com.pl                          biuro@lifemed.com.pl  
 

Adres strony z filmem instruktażowym i pełną instrukcją: 

http://lifemed.com.pl/respiratory/  

hasło: r50 

 

 


