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De patiëntluchtinlaatfilters zitten in 
een magnetische filterhouder aan 
de achterkant van de ventilator.
Afwasbare filter (grijs): tenminste 
eenmaal per jaar vervangen, 
tenminste eenmaal per week 
wassen. 
Wegwerpfilter (wit): vervang het 
filter minimaal elke vier weken en 
vaker in een zeer vervuilde of 
pollenrijke omgeving.

SYMBOOL BESCHRIJVING

SD-kaart ingestoken en functionerend

Nurse call (verpleegkundige bellen) 
aangesloten

Extern alarm aangesloten

SpO2 aangesloten

Bevochtiger geactiveerd

Verwarmd circuit geactiveerd

„Klok radio wekken” geactiveerd

Alle alarmen uitgezet

Werkt op netvoeding

Werkt op externe DC 

Batterijstatus (uitsluitend Vivo 3)
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Beknopte handleiding

Stroomkabel aansluiten

In/Uitschakelen

Het patiëntcircuit aansluiten

Accessoires aansluiten

Zuurstofaansluiting (Accessoire)

De behandeling starten/stoppen

Dit is geen complete handleiding voor de Vivo 1/2/3. 
Raadpleeg voor complete instructies uw handleiding.

Steek de stroomkabel er in en draai 
rechtsom zodat deze vastzit.

Druk op de Aan/Uit-knop.

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

2. Als er een nieuw of gewijzigd patiëntcircuit is 
aangesloten dient er een „test voor gebruik” 
uitgevoerd te worden (bereikbaar via de sectie Overige).

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

a

b

De SpO2-module kan op de 
ventilator (item 1) worden 
aangesloten met de SpO2-
adapterkabel of de accessoire-box. 
De accessoire-box kan ook 
gebruikt worden om de externe 
alarmeenheid of nurse call-kabel 
aan te sluiten.

• O2 moet worden uitgezet wanneer de Vivo 1/2/3 
niet in bedrijfsmodus is! 

• Het wordt aangeraden de zuurstofconcentratie te 
controleren.

• Zuurstof mag niet meer zijn dan 30 l/min.

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.

1

1. Om de behandeling te 
starten, drukt u eerst op 
de Aan/Uit-knop op het 
voorpaneel en houd 
deze vast.

2. Laat de Aan/Uit-knop los als 
de voortgangsbalk vol is.

1. Om de behandeling te stoppen en naar de stand-
bymodus te gaan, drukt u eerst op de Aan/Uit-knop 
op het voorpaneel en houd deze vast.

2. Laat de Aan/Uit-knop los als 
de voortgangsbalk vol is.

3. Doe een van het volgende: 
Druk op de knop Alarm stil 
(a) of Ramp (b).

a

b


