
Gebruik van zuurstof (accessoire)

Vervanging van de patiëntluchtinlaatfilters
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• 2O  moet worden uitgezet wanneer de Vivo 45 niet 
in bedrijfsmodus is!

• Het wordt aangeraden de zuurstofconcentratie te 
controleren.

1. Sluit de zuurstofslang aan op
de connector.

2. Sluit de zuurstofslang aan.
U hoort een klikgeluid
wanneer de slang goed
is vastgemaakt.

Loskoppelen:
1. Schakel de zuurstofbron uit.
2. Druk op de ontgrendelknop

om de zuurstofslang los te
koppelen.

3. Verwijder de slang.

De filters zitten in het filterhuis.
Afwasbare filter (grijs): tenminste 
eenmaal per jaar vervangen, 
tenminste eenmaal per week 
wassen. 
Wegwerpfilter (wit): vervang het 
filter minimaal eenmaal in de vier 
weken en vaker in een zeer 
vervuilde of pollenrijke omgeving.
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SYMBOOL BESCHRIJVING

Interne batterij

Niveau click-in batterij

Thuismodus geactiveerd

Rampfunctie actief

Bevochtiger en/of verwarmd circuit 
aangesloten

SpO2-sensor aangesloten

FiO2 aangesloten

EtCO2 aangesloten

PtcCO2 aangesloten

Ademhalingsband aangesloten

Meerdere pagina's

Meer inhoud beschikbaar
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Beknopte handleiding

Aan/Uitschakelen

Het patiëntcircuit aansluiten 

Voor lekcircuits geldt dat de lekkage minstens 12 l/min moet 
bedragen bij 4 cmH2O (aanbevolen lekkage: 20 tot 50 l/min 
bij 10 cmH2O) om herinademen van uitgeademde lucht te 
voorkomen.

De behandeling starten/stoppen 

i-Knop

Omgaan met de stekkers

De click-in batterij aansluiten

Dit is geen complete handleiding voor de Vivo 45. 
Raadpleeg voor complete instructies uw handleiding.

1. Steek de stekker van de 
voeding in de Vivo.

2. Druk op de Start/Stop-knop 
op het bovenpaneel.
Als er een „test voor gebruik” 
wordt aangegeven, volg dan 
de instructies op het scherm. 

Voer altijd een „test voor gebruik” uit wanneer het 
patiëntcircuit vervangen of gewijzigd is.
Als er geen „test voor gebruik” wordt aangegeven bij 
het opstarten, kunt u deze starten via de sectie Overige.

1. Sluit het patiëntcircuit aan op 
de patiëntluchtuitlaat van de 
ventilator.

2. Sluit het andere uiteinde van het patiëntcircuit aan 
op een lekpoort of op een patiëntinterface met 
geïntegreerde lekpoort.

1. Om de behandeling te 
starten en de gebruiksmodus 
te openen, houdt u eerst 
de Start/Stop-knop op het 
bovenpaneel ingedrukt.

2. Laat de Start/Stop-knop los 
als de voortgangsbalk vol is.

3. Om de behandeling te stoppen en naar de stand-
bymodus te gaan, houdt u eerst de Start/Stop-knop 
op het bovenpaneel ingedrukt.

4. Laat de Start/Stop-knop los 
als de voortgangsbalk vol is.

5. Druk op de Audio Pauze-
knop om de behandeling 
te stoppen.

Gebruik de i-knop voor uitleg 
over de instellingen en alarmen.

Zorg ervoor dat de markering 
naar boven gericht is.

Trek aan de bus van de stekker 
en niet aan de kabel zelf om de 
stekker eruit te trekken.

1. Maak de klep aan de zijkant 
los door de knop onder de 
hendel in te drukken.

2. Open en verwijder het 
zijpaneel.

3. Plaats de click-in batterij. 
Zorg dat de tong op de 
bodem van het click-in 
compartiment wordt 
ingedrukt.

4. Sluit het zijpaneel. Zorg dat 
u een klik hoort wanneer u 
het zijpaneel vastzet.




