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VOORDAT U BEGINT 

Inleiding 
De apparaten van de serie Sandman CPAP series zijn bestemd voor de behandeling van 
patiënten die lijden aan het Obstructieve Slaap Apneu Syndroom (OSAS). Typisch van 
deze pathologie is dat uw slaap verstoord wordt doordat uw ademhaling ’s nachts 
herhaaldelijk stilvalt. Dat is te wijten aan een vernauwing van de bovenste luchtwegen.  
De apparaten van de serie Sandman CPAP series genereren een Positive Airway Pressure 
(CPAP) druk oftewel een continue positieve luchtdruk die de bovenste luchtwegen 
openhouden en dus de ademhalingspauzes onderdrukt. Ze kunnen zowel thuis als in 
zorgcentra gebruikt worden. 

LET OP Het Sandman CPAP series apparaat mag uitsluitend op
medisch voorschrift gebruikt worden. 

Het is uw arts die de behandeling van uw ziekte voorschrijft en dus bepaalt hoe uw 
apparaat moet worden ingesteld. Hij heeft de diverse parameters voorgeschreven die 
volledig geprogrammeerd werden door het ziekenhuis of uw thuiszorgleverancier. U mag 
in geen geval de voorgeschreven instellingen zelf wijzingen. 
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het Sandman CPAP series  
apparaat te gebruiken om de gebruiksbeperkingen van de machine volledig te 
begrijpen. 
De in de gebruikshandleiding vermelde informatie heeft namelijk tot doel u te helpen het 
apparaat veilig en efficiënt te kunnen gebruiken. Neem contact op met het medische 
team of uw thuiszorgleverancier bij vragen met betrekking tot de apparatuur en het 
gebruik ervan. 
Alle in deze handleiding vermelde inlichtingen zijn van toepassing voor alle apparaten van 
de serie Sandman CPAP series (Sandman Intro™ HC, Sandman Info™HC, Sandman 
Auto™HC), behoudens anders vermeld. 
De apparaten Sandman Intro™ HC en Sandman Info™ HC werken in een constante stand 
(CPAP), dit houdt in dat de druk op een constant niveau wordt afgesteld en er dus geen 
automatische drukveranderingen optreden.  
Het apparaat Sandman Auto™ HC werkt in de constante stand (CPAP) of in de 
automatische stand (Auto-CPAP). 
Het apparaat is uitgerust met een ingebouwde voeding en is voorzien van een functie 
verwarmde bevochtiging die in- of uitgeschakeld kan worden door de 
Thuiszorgleverancier, of van een koude bevochtigingsfunctie. 

LET OP 
Als het apparaat voorzien is van een deksel in plaats van een reservoir moet de 
functie verwarmde bevochtiging uitgeschakeld worden. Het apparaat wordt 
anders onnodig verwarmd waarbij de bereikte temperatuur echter geen gevaar 
vormt. 
Bij twijfel kunt u controleren of u toegang heef tot de afstelling van het 
warmteniveau. Indien u toegang heeft tot deze instelling, dient u de waarde van 
het warmteniveau op het minimum in te stellen en contact op te nemen met uw 
Thuiszorgleverancier. 
 
 



  

NL – 2 Gebruikshandleiding voor de patiënt Sandman CPAP series 

Veiligheidsvoorschriften 
Passages die tijdens het lezen van deze gebruiksaanwijzing uw speciale aandacht 
vereisen, worden voorafgegaan door de volgende opschriften: 

WAARSCHUWING Wijst op levensgevaar of op het risico van ongelukken voor u of 
derden. 

LET OP Wijst op het risico van beschadigingen aan dit apparaat of aan 
andere apparaten. 

Opmerking Geeft u handige tips om efficiënt en handig te werk te gaan. 

 
 

WAARSCHUWINGEN 
1. Controleer uw Sandman CPAP series apparaat voor elk gebruik volgens de 

gebruiksaanwijzingen van het hoofdstuk “Controle van de onderdelen en 
voorbereiding van het toestel” op blz. 4. 

2. Gebruik uitsluitend de door uw thuiszorgleverancier geleverde accessoires. 
Controleer of u over de gebruiksaanwijzingen van alle accessoires beschikt en lees 
deze aandachtig door. 

3. Volg de installatieprocedure van het apparaat op, die vermeld staat in het hoofdstuk 
“Installatie” op blz. 8 van deze gebruiksaanwijzing.  

4. Houd het Sandman CPAP series apparaat op afstand van water. Vul, indien uw 
apparaat voorzien is van een reservoir, deze op afstand van het apparaat om te 
voorkomen dat het water over de machine druipt. 

5. Als u extra zuurstof toedient, dient u nauwgezet de aanwijzingen en 
veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het zuurstofgebruik, vermeld in het 
hoofdstuk “Installatie van een (optionele) zuurstofadapter” op blz. 11 op te volgen. 

6. Gebruik het Sandman CPAP series apparaat niet in de nabijheid van ontvlambare 
dampen en gassen. Met name de verwarmde bevochtiger mag niet gebruikt worden 
in de nabijheid van ontvlambare, verdovende middelen die zelfstandig of gemengd 
met overige gassen gebruikt worden. 

7. Zorg ervoor de luchtuitgang of de overige openingen van het apparaat of het 
ademcircuit niet per ongeluk of opzettelijk te blokkeren. Breng geen vloeistoffen of 
voorwerpen in de luchtuitgang aan. 

8. Neem contact op met de Thuiszorgleverancier als het apparaat storingen vertoont. 
De service aan dit apparaat mag uitsluitend door erkend en vakkundig personeel 
uitgevoerd worden. Probeer het apparaat niet te openen (risico op elektrische 
schokken). 

9. Gebruik het apparaat niet als de behuizing defect, versleten of vervormd is. 
 
Als het apparaat voorzien is van een reservoir: 
10. Dient u uiterst voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van het reservoir om 

waterinsijpeling in de machine te voorkomen dat onomkeerbare schade kan 
veroorzaken. Plaats de machine hiertoe op een vlakke en stabiele ondergrond en 
kantel het niet. Leeg het reservoir altijd alvorens het apparaat te verplaatsen of te 
transporteren. 

11. Het reservoir dient voor het eerste gebruik of na een reparatie en vervolgens 
regelmatig gereinigd te worden volgens de aanwijzingen beschreven in de paragraaf 
“Reiniging en service van het reservoir” op blz. 20. 

12. Gebruik het apparaat niet bij waargenomen lekken van het reservoir veroorzaakt 
door bijvoorbeeld een beschadigde pakking. 

13. Het reservoir van de verwarmde bevochtiger mag slechts door één patiënt gebruikt 
worden. 

14. De functie verwarmde bevochtiging mag niet gebruikt worden bij 
kamertemperaturen van meer dan 35°C daar de aan de patiënt verstrekte lucht in dit 
geval temperaturen van boven de 43°C kan bereiken wat kan leiden tot 
brandwonden. 
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Gebruiksindicaties 
Het Sandman CPAP series apparaat is bestemd voor de behandeling van obstructieve 
ademhalings-aandoeningen tijdens de slaap bij patiënten met een lichaamsgewicht van 
minstens 30 kg. 
Het Sandman CPAP series apparaat is voorzien van een functie verwarmde bevochtiging 
die in- of uitgeschakeld kan worden door de Thuiszorgleverancier. De verwarmde 
bevochtiger heeft tot doel de via het apparaat met Continous Positive Airway Pressure 
aan de patiënt verstrekte lucht te verwarmen en tevens de vochtigheidsgraad ervan te 
verhogen. De bevochtiging is koud als de verwarmfunctie is uitgeschakeld en het 
reservoir met water gevuld is. 

Gebruik 
Het Sandman CPAP series apparaat is ontworpen voor gebruik thuis of in een 
zorgcentrum. Het apparaat kan eenvoudig meegenomen worden op reis en is te 
gebruiken in hotels, in auto’s of in vrachtauto’s. Als het apparaat op een accu wordt 
aangesloten, kan uitsluitend de functie koude bevochtiging en dus niet de functie 
verwarmde bevochtiging gebruikt worden. Het reservoir mag uitsluitend met gedistilleerd 
water of gekookt en afgekoeld leidingwater gevuld worden.  
Daar het Sandman CPAP series apparaat een elektrisch, medisch apparaat betreft, dient u 
tijdens de installatie de in onderhavig document vermelde aanwijzingen met betrekking 
tot de elektromagnetische compatibiliteit in acht te nemen. 

Voorzorgsmaatregelen 
De werking van het Sandman CPAP series apparaat kan, net als alle overige elektrische 
medische apparatuur, verstoord worden door draagbare of mobiele RF communicatie-
uitrustingen. 
 

Het Sandman CPAP series apparaat is geen levensondersteunende machine. 
 

WAARSCHUWINGEN 
Het Sandman CPAP series apparaat mag, net als alle overige CPAP apparaten, niet 
gebruikt worden als u aan één van de volgende aandoeningen lijdt. Neem, in dat geval, 
contact op met uw huisarts voordat u met de behandeling begint: 
• Pneumocephalus, trauma of recente chirurgie met cranionasofaryngeale fistel als 

gevolg; 
• Hartdecompensatie of hypotensie, vooral in geval van depletie van het bloedvolume 

of in geval van hartritmestoornissen 

LET OP 
Het Sandman CPAP series apparaat moet, net als alle overige CPAP apparaten, met 
grote voorzichtigheid worden gebruikt in de volgende gevallen: 

 Patiënten die aan (mogelijke) uitdroging lijden als gevolg van een waterrestrictie of 
een diuretische behandeling, met inbegrip van opzettelijke of onopzettelijke 
wijzigingen van de behandeling. 

 Zware neusbloeding of anamnese van zware neusbloeding. 
 Anamnese van trauma of recente chirurgie met cranionasofaryngeale fistel als gevolg.  
 Ernstig bulleus emfyseem of eventueel gecompliceerd met pneumothorax in de 

anamnese. 
 Acute bijholteontsteking, middenoorontsteking of perforatie van het trommelvlies. 
 Ernstige claustrofobie. 
 U mag de functie verwarmde bevochtiging niet gebruiken indien u lijdt aan een 

derivatie van de luchtwegen boven de stemspleet. 
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Bijwerkingen 
Neem contact op met het medische team, indien u tijdens het gebruik van het Sandman 
CPAP series apparaat de volgende symptomen waarneemt: droge luchtwegen of neus, 
huidirritaties, loopneus, oorpijn, onaangenaam gevoel ter hoogte van de bijholtes, 
slaperigheid overdag, humeurschommelingen, verwardheid, prikkelbaarheid of 
geheugenverlies. 

Controle van de onderdelen en voorbereiding van het 
toestel 

Het Sandman CPAP series apparaat wordt geleverd in een draagzak in een aangepaste 
verpakking, met een afkoppelbaar netsnoer, een patiëntencircuit, een filter, een 
gebruiksaanwijzing voor de patiënt en een geheugenkaart. Controleer bij ontvangst van 
het apparaat de staat en de inhoud van de verpakking. 
Controleer het Sandman CPAP series apparaat en alle toebehoren op zorgvuldige wijze. 
Controleer of de geribbelde slang niet beschadigd is en of het door de 
Thuiszorgleverancier verstrekte masker geen scheuren of vervormingen vertoont op de 
kap en de balg. 
 
Het apparaat wordt standaard geleverd met een deksel, die apart van het toestel in de 
draagzak is opgeborgen. Kijk de staat van het deksel na. Om het deksel op het toestel te 
plaatsen klemt u de dekselbasis op het verwarmingselement vast en kantelt u de deksel 
naar voren om deze te vergrendelen. 
 

 
Afbeelding  1 – Aanbrengen van het toesteldeksel  

 
Kijk als het apparaat voorzien is van een reservoir, de staat van het reservoir na en volg 
vervolgens de instructies van de paragraaf "Vullen van het reservoir", blz. 9 op. 
 
Als u extra zuurstof toedient, dient u tevens te beschikken over een (optionele) 
zuurstofadapter en een specifieke klep om de ophoping van zuurstof in het apparaat te 
voorkomen bij het uitschakelen ervan (raadpleeg paragraaf "Installatie van een 
(optionele) zuurstofadapter", blz. 11). 
 
Controleer of het Sandman CPAP series apparaat en het afkoppelbare netsnoer geen 
zichtbare defecten vertonen. Steek één van de uiteinden van het afkoppelbare netsnoer 
in de voedingsingang van het apparaat (pos. nr. 6 in de afbeelding 4, blz. 7) en steek de 
stekker aan het andere uiteinde van het afkoppelbare snoer in het stopcontact. Raadpleeg 
hiervoor de paragraaf “Standaardinstallatie van het apparaat” (blz. 10). Het apparaat 
gaat vervolgens over op de laatste modus (aan /stand-by) waarin het zich voor 
ontkoppeling van het netsnoer bevond.  
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In de wachtstand worden de datum en de tijd weergegeven (Zie Afbeelding 2). 
 

 
Afbeelding 2 – Weergave van de display in stand-by modus 

 
Druk op de aan/stand-by toets (nr. 4 in Afbeelding  3, op blz. 7) om het apparaat in te 
schakelen. Het scherm licht op en de gemeten druk op de uitgang van het apparaat 
Sandman Intro™ HC wordt weergegeven. Op de apparaten Sandman Info™ HC of 
Sandman Auto™ HC, wordt de geschatte druk op het masker weergegeven. Het scherm 
blijft tot gedurende 30 seconden na de laatste druk op een toets verlicht, deze duur kan 
niet afgesteld worden. 
 

Houd de aan/stand-by toets meerdere seconden ingedrukt om het apparaat uit te 
schakelen en haal vervolgens de stekker van het apparaat uit het stopcontact. 
 

WAARSCHUWING 
Start de behandeling niet bij waargenomen defecten of storingen van het apparaat 
(lawaai, incoherente weergave…) en neem in dit geval contact op met uw 
Thuiszorgleverancier. 

Toegang tot de informatie Toegang tot de instellingen 

CPAP (C) of AutoCPAP (A) 
werkstand uitsluitend op 
het apparaat Sandman 
Auto™ 

Geeft aan dat de functie 
verwarmde bevochtiging is 

ingeschakeld zonder verwarming 
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BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT 
Hieronder treft u een beschrijving van het Sandman CPAP series apparaat aan. Het is uitgerust 
met specifieke accessoires en voorzien van een geïntegreerde elektrische voeding. Zie de 
afbeeldingen op blz. 7. 
1. Display 

Maakt het mogelijk informatie zoals de druk, de instellingen van het apparaat of de tijd af te
lezen. Raadpleeg voor nadere inlichtingen de paragraaf “Toegang tot het menu van het 
apparaat” op blz. 17. 

2. Linker insteltoets 
Maakt het mogelijk de aan de linker onderzijde van de display aangeboden functie te
selecteren. Raadpleeg voor nadere inlichtingen de paragraaf “Toegang tot het menu van het 
apparaat” op blz. 17. 

3. Ramptoets 
Maakt het, uitsluitend als het apparaat zich in de wachtstand bevindt, mogelijk toegang te
verkrijgen tot de instelling van de ramptijd (raadpleeg voor nadere inlichtingen de paragraaf
“Gebruik van de rampfunctie” op blz. 15). Het wordt tevens gebruikt tijdens de uitvoer van de 
instellingen van het apparaat om de volgende parameter binnen een menu te selecteren. 

4. Aan/stand-by toets 
Maakt het mogelijk het apparaat in- of uit te schakelen vanuit de wachtstand. Het wordt tevens
gebruik om tijdens de instellingen van het apparaat het menu te verlaten. 

5. Rechter insteltoets 
Maakt het mogelijk de aan de rechter onderzijde van de display aangeboden functie te
selecteren. Raadpleeg voor nadere inlichtingen de paragraaf “Toegang tot het menu van het 
apparaat” op blz. 17. 

6. Voedingsingang 
Maakt het mogelijk het afkoppelbare netsnoer aan te sluiten. Raadpleeg voor nadere
inlichtingen de paragraaf “Standaardinstallatie van het apparaat” op blz. 10. 

7. Ingang externe accu 
Maakt het mogelijk het apparaat te voeden via een externe accu of een sigarettenaansteker.
Raadpleeg voor nadere inlichtingen de paragraaf “Installatie van een accu of
sigarettenaansteker” op blz. 11. 

8. Luchtinlaatfilters 
Deze filters voorkomen dat er stof in het apparaat en de luchtstroom dringt. Raadpleeg de
paragraaf “Reiniging en service” op blz. 20 voor nadere inlichtingen over de 
servicevoorschriften van deze filters. 

9. Warmte-element  
De basis van de verwarmde bevochtiger aan de achterzijde van het apparaat wordt  
gebruikt om het water in het reservoir op te warmen. 

WAARSCHUWING 
Raak dit element niet aan als de verwarmde bevochtiger gebruikt wordt. 

10. Aansluiting voor seriekoppeling / USB 
Deze op de apparaten Sandman Info™ HC en Sandman Auto™ HC aangebrachte aansluiting is 
bestemd voor gebruik door uw huisarts of de Thuiszorgleverancier. Sluit geen elementen hierop 
aan. 

11. Aansluiting geheugenkaart  
Aansluiting waarin u de geheugenkaart kunt steken waarop u de in het apparaat opgeslagen
gegevens kunt downloaden. Raadpleeg voor nadere inlichtingen, de paragraaf “Downloaden van 
de gegevens via de geheugenkaart”  op blz. 16. 

12. Luchtuitlaataansluiting (aangeduid met ) 
Deze op de deksel of het reservoir (uitgang bevochtiging) aangebrachte aansluiting is de
luchtuitgang waarop het patiëntencircuit wordt aangesloten. Raadpleeg voor nadere inlichtingen de
paragraaf “Installatie” op blz. 8.  

13. Waterreservoir (indien aangebracht) 
Transparante kunststof bak aan de achterzijde van het apparaat, bestemd voor het water dat 
nodig is voor de bevochtiging, en waarop het maximale waterniveau wordt aangegeven. 

14.  Deksel (indien aangebracht) 

15. Luchtinlaat(aangeduid met ) 
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De onderdelen in de onderstaande afbeeldingen worden beschreven op blz. 6. 

 
Afbeelding  3 – Weergave van de voorzijde 

 

  
Afbeelding 4 – Weergave rechterzijde 

Afbeelding  5 − Weergave van de achterzijde 

 

Afbeelding  6 − Weergave achterzijde van een apparaat zonder reservoir 

 
Afbeelding  7 − Weergave achterzijde van een apparaat uitgerust met een reservoir 
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INSTALLATIE 

Dit hoofdstuk legt uit hoe u de accessoires van het Sandman CPAP series apparaat aan 
kunt sluiten. Controleer het Sandman CPAP series apparaat en de bijbehorende 
accessoires aan de hand van het hoofdstuk “Controle van de onderdelen en voorbereiding 
van het toestel” op blz. 4 alvorens tot de installatie over te gaan. 

WAARSCHUWINGEN 
• Zet het Sandman CPAP series apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond in een 

schone ruimte. 
• Plaats het apparaat niet te dicht langs een muur of een wand voor een correcte 

luchtaanvoer in het apparaat. 

Ga, in het geval dat uw apparaat niet uitgerust is met een reservoir, direct door naar 
paragraaf 1.a. van het hoofdstuk “Standaardinstallatie van het apparaat”, blz. 10. 

Afkoppelen van het reservoir (indien aangebracht) 
Raadpleeg voor nadere inlichtingen de aanwijzingen in de Gebruiks- en 
onderhoudshandleiding van het reservoir. 
1. Schakel als eerste het apparaat uit door de aan/stand-by knop meerdere seconden 

ingedrukt te houden en verwijder indien nodig het patiëntencircuit. Druk met uw 
vingers op de grijppunten aan beide zijden van het reservoir om het reservoir van het 
apparaat los te halen. 

 

Afbeelding  8 − Afkoppeling van het reservoir 

2. Kantel het reservoir naar achteren zoals getoond in Afbeelding  9. Verwijder het 
reservoir van de machine. 

 
Afbeelding  9 – Kanteling van het reservoir 

3. Ontgrendel het reservoir door op de twee clips te drukken, zoals aangegeven, 
(Afbeelding 10a) en haal de deksel los van de reservoirbasis (Afbeelding 10b). 
Verwijder de siliconen pakking van de basis. Ga voorzichtig te werk indien het reservoir 
nog warm is. 

Grijppunten 

Reservoir 
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a)  b)  
Afbeelding  10 – Opening van het reservoir 

Vullen van het reservoir 
Raadpleeg voor nadere inlichtingen de aanwijzingen in de Gebruiks- en 
onderhoudshandleiding van het reservoir. 

LET OP 
Controleer, voor het gebruik, of het waterreservoir schoon is. Raadpleeg, indien dit niet 
het geval is, de paragraaf “Reiniging en service van het reservoir” op blz. 20 van deze 
gebruiksaanwijzing. 
 

1. Giet het water voorzichtig in het reservoir tot aan het merkteken van het 
maximumniveau.  

WAARSCHUWING 
Vul het reservoir op afstand van het apparaat om te voorkomen dat er water in de 
machine sijpelt. 

LET OP 
• Overschrijd tijdens het vullen niet het merkteken van het maximumniveau. 
• Wij raden u aan uitsluitend gedistilleerd water of gekookt en afgekoeld leidingwater 

in het reservoir te gieten.  
• Voeg geen producten toe aan het in het reservoir aangebrachte water. 
• Gebruik geen alkalische oplossingen (fysiologisch serum). 
• Gebruik uitsluitend water op kamertemperatuur en vul het reservoir niet met warm of 

gekoeld water. 
 

2. Breng, de siliconen pakking opnieuw op correcte wijze op de basis van het reservoir 
aan en neem hierbij de aanbrengrichting in acht daar het apparaat de lucht anders niet 
op correcte wijze kan afgeven (Afbeelding 11). 

 

 
Afbeelding  11 – Herplaatsing van de siliconen pakking 

3. Breng de pennen aan de achterzijde van de reservoirdeksel in het scharnier van het 
reservoir aan en klem het bovenste gedeelte opnieuw in de basis vast. Vergrendel het 
reservoir. 

4. Breng de basis van het reservoir op het warmte-element aan, kantel het reservoir naar 
voren om het te vergrendelen en zorg er hierbij voor geen water te morsen (Afbeelding 
12). 

 
Afbeelding  12 – Herplaatsing van het reservoir 

Deksel 

Basis 

Pakking 

aanbrengrichting 



 

NL – 10 Gebruikshandleiding voor de patiënt Sandman CPAP series 

 

 
WAARSCHUWING 

• Gevaar op luchtlekken bij een onjuist uitgevoerde herplaatsing van het reservoir of de 
deksel. Hierdoor kan de door de Sandman CPAP series afgegeven druk afwijken van 
de voorgeschreven druk.  

• De bevochtiger is uitgerust met een plaat die, net als de bodem van het reservoir, bij 
normale werking heet kan worden. Vermijd deze onderdelen aan te raken. 

Standaardinstallatie van het apparaat 
Volg voor het installeren van het apparaat de volgende stappen op: 
1. Aansluiting van de geribbelde slang 
 

a. Sluit, indien het Sandman CPAP series apparaat voorzien is van een deksel, het 
uiteinde van de slang op de luchtuitlaataansluiting aan de achterzijde van het 
apparaat aan zoals weergegeven in de Afbeelding  13a. 

b. Sluit, als het Sandman CPAP series apparaat voorzien is van een reservoir, na het 
vullen ervan, het uiteinde van de slang op de luchtuitlaataansluiting op het 
waterreservoir van de bevochtiger aan zoals weergegeven in de Afbeelding  13b. 

a)  b)  
Afbeelding  13 – Aansluiting van de geribbelde slang op het apparaat 

 

WAARSCHUWING 
Blokkeer de luchtinlaat niet. 
 

2. Bereid het masker voor door de aanwijzingen in de bijbehorende gebruiksaanwijzing op 
te volgen. 

Opmerking: 
Het Sandman CPAP series apparaat kan gebruikt worden met de door 
Puritan Bennett aanbevolen faciale maskers. 

3. Sluit het masker aan op het vrije uiteinde van de slang. 
4. Sluit het afkoppelbare netsnoer aan op de voedingsingang aan de rechterzijde van het 

apparaat (nr. 6 in Afbeelding 4 op blz. 7). 

WAARSCHUWING 
Controleer of het netsnoer niet beschadigd is alvorens dit element op het apparaat aan te 
sluiten. 

5. Steek de stekker aan het andere uiteinde van het afkoppelbare snoer in het 
stopcontact. De display licht direct na de aansluiting op en geeft de tijd en de datum 
weer. 

6. Het apparaat is gebruiksklaar. Raadpleeg het hoofdstuk “Bediening” op blz. 13. 
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Installatie van een (optionele) zuurstofadapter 
Raadpleeg, bij een aanvullende zuurstoftoevoer de aanwijzingen van de fabrikant voor het 
installeren van de specifieke klep om zuurstofophoping in het apparaat te voorkomen bij 
uitschakeling en vervang de stap 3 van de standaardinstallatie door de volgende stap: 
 
 

3. Sluit de ene zijde van de zuurstofadapter op het vrije uiteinde van de slang en de 
andere zijde van de adapter op het masker aan. 

 

Vervolgens voert u stap 4 t/m 6 van de standaardinstallatie uit om het apparaat volledig te 
installeren. 

WAARSCHUWINGEN 
• De voorschriften die u van het medische team of de thuiszorgleverancier krijgt in 

verband met het gebruik van zuurstof, dient u strikt in acht te nemen. 
• Rook niet in de nabijheid van het zuurstofsysteem. 

• Voeg geen zuurstof toe via de luchtinlaat van het apparaat. 
• Volg nauwgezet de instructies voor het beginnen en het beëindigen van de 

behandeling op. Deze instructies vindt u in het hoofdstuk “Bediening” op blz. 12. 
• Onderbreek, bij het gebruik van extra zuurstof, de zuurstoftoevoer als het apparaat 

niet werkt. Als de zuurstoftoevoer ingeschakeld blijft bij een uitgeschakeld apparaat 
kan de in de slang afgegeven zuurstof zich ophopen in het apparaat wat kan leiden tot 
brandgevaar. 

LET OP 
Als de toevoersnelheid van extra zuurstof is ingesteld, varieert de geïnhaleerde 
zuurstofconcentratie op basis van de drukinstellingen, uw ademhalingspatroon de 
interfacekeuze en de lekfrequentie Deze waarschuwing is van toepassing op het 
merendeel van de CPAP apparaten. 

Installatie van een accu of sigarettenaansteker 
Het Sandman CPAP series apparaat kan gevoed worden met een accu van 12 Volt met 
behulp van de speciale optionele kabel die hiervoor voorzien is. 

LET OP 
• Gebruik alleen de accukabel die voor het Sandman CPAP series apparaat voorzien is. 

Bij andere kabels bestaat het risico dat het apparaat en de accu beschadigd raken. 
• Gebruik alleen een 12 V accu als voedingsbron en let op de polariteit van de 

aansluiting (+ en -). 
• Sluit geen 12 V voedingsbron op het Sandman CPAP series apparaat aan. 
 

Opmerking: Als het apparaat op een accu aangesloten is, kan de functie verwarmde 
bevochtiging niet gebruikt worden. 

 
In plaats van stap 4 en 5 van de standaardinstallatie voert u de volgende stappen uit om 
de accukabel aan te sluiten: 
4. Sluit de voedingskabel van de accu aan op de externe accuaansluiting van het apparaat 

(nr. 7 in Afbeelding 4 op blz. 7). 
5. Sluit het andere uiteinde van de kabel direct op de accu aan.  
 

Het toestel kan tegelijkertijd worden aangesloten op het elektriciteitsnet en op een 
noodaccu. In dit geval volgt u de instructies beschreven in de stappen 4 en 5 van de 
standaardinstallatie voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en de hieronder beschreven 
stappen voor de aansluiting op de accu. 
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Het toestel werkt dan op het elektriciteitsnet en in geval van een storing in de elektrische 
voeding neemt de noodaccu het automatisch over zonder dat de werking van het toestel 
wordt onderbroken.  
 

Opmerking: Het is raadzaam een volledig opgeladen accu te gebruiken. Het Sandman 
CPAP series apparaat laadt de accu niet op als het op het elektriciteitsnet 
aangesloten is. Controleer de lading van de accu vóór elk gebruik. 

 
Het Sandman CPAP series apparaat kan ook gevoed worden via een sigarettenaansteker 
met behulp van de speciale optionele kabel die hiervoor voorzien is. 
 

Vervang hiertoe de stappen 4 en 5 van de installatie door de volgende stappen: 
4. Sluit de kabel voor de sigarettenaansteker aan op de externe accuaansluiting van het 

apparaat (nr. 7 in Afbeelding 4 op blz. 7). 
5. Sluit het andere uiteinde van de kabel direct op de sigarettenaansteker aan. 
 

Transport van het toestel 
In het geval dat het toestel uitgerust is met een deksel, moet u deze van het  
toestel scheiden door met uw vingers een druk uit te oefenen op de aangegeven 
grijppunten aan beide zijden van de deksel, daarna kantelt u de deksel naar achteren zoals 
getoond op de Afbeelding 1 (blz. 3).  
Verwijder de deksel alvorens de deksel en het toestel in de hiervoor voorziene vakken in 
de draagzak op te bergen. 
In het geval dat het toestel voorzien is van een reservoir dient u deze van het toestel af te 
nemen door de instructies in de punten 1. tot 3. van de paragraaf "Afkoppelen van het 
reservoir (indien aangebracht) " (blz. 8) op te volgen.  
Leeg het reservoir volledig en berg het reservoir en het toestel vervolgens op in de 
hiervoor voorziene vakken in de draagzak. 

LET OP 
Het reservoir dient leeggemaakt alvorens het toestel te verplaatsen of te transporteren, 
om het risico op waterinsijpeling die onherstelbare schade kan veroorzaken te beperken. 
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BEDIENING 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het apparaat, geïnstalleerd volgens de instructies 
in het vorige hoofdstuk, kunt bedienen. Er wordt ook uitgelegd hoe u de functie 
geleidelijke druktoename (Ramp) dient te gebruiken, de waarden van de verschillende 
instellingen kunt aflezen en de opgeslagen gegevens op een geheugenkaart kunt 
downloaden. 

WAARSCHUWING 
Volg strikt de aangegeven volgorde op in de secties “De behandeling beginnen” en “De 
behandeling beëindigen”. Als u dat niet doet, neemt het risico van ongevallen toe, vooral 
wanneer u extra zuurstof toedient. 

De behandeling beginnen 
1. Schakel het apparaat in door op de toets Aan/stand-by te drukken (nr. 4 in Afbeelding 

4, op blz. 7). Het scherm licht op en geeft de gemeten druk op de uitgang van het 
apparaat Sandman Intro™ HC of de geschatte druk op het masker van het apparaat 
Sandman Info™ HC of Sandman Auto™ HC  aan (zie Afbeelding 14).  

 

 
 
 

 
 

Afbeelding  14 – Weergave van de display wanneer het apparaat werkt 

 

Opmerking: 
Uw Thuiszorgleverancier kan de drukeenheid op de display instellen:  
hPa of cmH2O (zoals hierboven). 

De eventueel op het scherm weergegeven symbolen worden uitgelegd in de tabel 
“Betekenis van de op het scherm weergegeven symbolen” op blz. 27. 
Indien de verwarmde bevochtiging van uw Sandman CPAP series apparaat geactiveerd 
is, schakelt de verwarmde bevochtiger automatisch in als het warmteniveau tussen 1 
en 10 is afgesteld. De indicator van de verwarmde bevochtiger  wordt vervolgens 
op het scherm weergegeven. Als de verwarmfunctie niet ingeschakeld is, wordt de 

stoom niet op het symbool van de bevochtiger weergegeven . 

Raadpleeg, voor het instellen van het warmteniveau, de paragraaf “Toegang tot het 
menu van het apparaat” op blz. 17.  
 

Opmerking: Als het warmteniveau op tien (10) is ingesteld en het reservoir volledig 
gevuld is, blijft er gedurende maximaal 8 uur water in het reservoir staan. 
De verdamping van het water wordt beïnvloed door meerde factoren: de 
omgeving, het lekvolume, de ademhaling van de patiënt enz. 

 

Compliancewerkingsindicator 

 
Werkstand  CPAP (C) of 
AutoCPAP (A) uitsluitend 
voor het apparaat 
Sandman Auto™ HC 

  Symbool van de rampfunctie 

Geeft aan dat de functie verwarmde 
bevochtiging is ingeschakeld met 
warmteniveau 5 in het voorbeeld 

Toegang tot de informatie 
Toegang tot de 
instellingen 
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WAARSCHUWINGEN 
Indien het apparaat voorzien is van een reservoir:  

• Controleer of het reservoir aangebracht is. Breng, indien dit niet het geval is, het 
onderdeel opnieuw aan daar het aanraken van het warmte-element kan leiden tot 
brandwonden. 

• Controleer of het reservoir met water gevuld is tot het maximumniveau voor een 
bevochtiging tijdens de gehele gebruiksduur. 

• Het waterreservoir mag uitsluitend door één enkele patiënt gebruikt worden. 

• Kantel het Sandman CPAP series apparaat niet tijdens het gebruik van de verwarmde 
bevochtiging. 

 

LET OP 
• Verhoog, indien u last heeft van een droge neus of mond, geleidelijk het 

warmteniveau om deze symptomen te verhelpen. 
• Verlaag, bij een overmatige condensatie in het reservoir of de slang, of bij 

aanwezigheid van waterdruppels op het masker, de waarde van het warmteniveau 
(zie paragraaf "Toegang tot het menu van het apparaat" op blz. 16).  

• Leeg het reservoir voordat u het apparaat verplaatst of transporteert, om 
waterinsijpeling in het apparaat te voorkomen, want dit kan onomkeerbare schade 
veroorzaken. 

 

2 Breng het neusmasker aan volgens de beschrijving in de gebruiksaanwijzing. Als een 
masker met expiratiepoort wordt gebruikt, is er een gat waardoor de uitgeademde 
gassen worden afgevoerd en niet opnieuw kunnen worden ingeademd. Als een masker 
zonder expiratiepoort wordt gebruikt, moet uw arts u van een stil lek Pirouette™ of 
gelijkwaardig voorzien waardoor gassen zo dicht mogelijk langs de neus kunnen 
stromen. 
Normaal ademen. 
Als het bericht “ONTKOPPELD MASKER” op het scherm wordt weergegeven, betekent 
dit dat het masker niet goed is aangesloten Breng het masker opnieuw op correcte 
wijze aan om het lekken zoveel mogelijk te voorkomen en druk op één van de vier 
knoppen op de voorzijde. Het apparaat herstelt de afgestelde druk en het bericht 
“ONTKOPPELD MASKER”  verdwijnt. 

WAARSCHUWINGEN 
• Het gat van de expiratiepoort dat bij de interface hoort, mag nooit worden geblokkeerd 

daar het een constante luchtstroom mogelijk maakt en het opnieuw inademen van 
koolzuurgas tot een minimum beperkt. Bij werking van het apparaat zorgt frisse lucht 
vanuit het apparaat ervoor dat de uitgeademde lucht via het interface-expiratiepoortgat 
kan wegvloeien. Wanneer het apparaat echter niet werkt, wordt onvoldoende frisse lucht 
aangevoerd via het masker en kan de uitgeademde lucht mogelijk opnieuw worden 
ingeademd. Als uitgeademde lucht langer dan enkele minuten opnieuw wordt ingeademd, 
kan dit in sommige situaties tot verstikking leiden.  

• Bij de standaardinstelling, indien de patiënt voorzien is van een neusmasker, opent hij/zij 
de mond en is de weerstand van het apparaat laag genoeg om via de machine te kunnen 
uitademen. Als de patiënt uitgerust is met een gelaatsinterface, dient het masker voorzien 
te zijn van een specifieke klep tegen verstikking. 

• In geval van uitdroging van de bovenste luchtwegen raden wij u aan het medisch-
technische team te vragen de functie verwarmde bevochtiging in te schakelen. 

 

3 . Als u zuurstof gebruikt, opent u de toevoer. 

WAARSCHUWING 
Om te voorkomen dat de zuurstof in het apparaat dringt, is het van groot belang het 
apparaat altijd in te schakelen alvorens de zuurstoftoevoer te openen. 
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De behandeling beëindigen 
Wanneer het Sandman CPAP series apparaat in werking is, dient u als volgt te werk te 
gaan om de behandeling te stoppen: 
1. Als u zuurstof gebruikt, sluit u de toevoer. 

WAARSCHUWING 
Om te voorkomen dat de zuurstof in de inrichting dringt, is het noodzakelijk de 
zuurstoftoevoer uit te schakelen alvorens het apparaat uit te schakelen. 

2. Verwijder het masker 
3. Schakel het Sandman CPAP series apparaat uit door enkele seconden op de toets 

Aan/stand-by (nr. 4 in Afbeelding  3 op blz. 7) te drukken. Het apparaat gaat over op 
de wachtstand en de eventueel ingeschakelde functie verwarmde bevochtiging wordt 
uitgeschakeld. 

Gebruik van de rampfunctie 
In de CPAP stand, dient de rampfunctie om de drukverhoging geleidelijk te laten verlopen 
opdat u gemakkelijk in slaap kunt vallen: de behandeling begint zo met een verlaagde 
druk, comfortdruk genaamd. De druk neemt vervolgens geleidelijk toe tot het de door uw 
arts voorgeschreven druk bereikt. 
In de AutoCPAP stand, maakt de rampfunctie het mogelijk de inschakeling van de toename 
of de afname van de druk uit te stellen tot op het verstrijken van de ingestelde latentietijd. 
De Rampfunctie schakelt automatisch vijf minuten na de inschakeling van het apparaat in 
als de ramptijd of de latentietijd niet gelijk is aan nul . Het symbool  (in de CPAP 

stand) of  (in de AutoCPAP stand) dat aan de linkerzijde van het scherm knippert 
tijdens het inschakelen van het apparaat, gaat over op constant branden zodra de 
rampfunctie in werking treedt.  
In de CPAP stand, kan de ramptijd afgesteld worden tussen 0 en de maximale door uw arts 
voorgeschreven ramptijd, als het apparaat in de wachtstand staat. In de AutoCPAP stand, 
kan de latentietijd eveneens afgesteld worden tussen 0 en de maximale door uw arts 
voorgeschreven latentietijd, als het apparaat in de wachtstand staat. Volg hiertoe de 
aanwijzingen van de voor elk apparaat beschreven afstelprocedure aan het einde van de 
handleiding op.  
Als het apparaat in de wachtstand staat, kunt u tevens direct toegang verkrijgen tot de 
instelling van de ramptijd of de latentietijd door op de ramptoets op de voorzijde van het 
apparaat te drukken(nr. 3 in Afbeelding  3 op blz. 7). ). De rampfunctie wordt 
uitgeschakeld als u de waarde van de ramptijd of de latentietijd op nul instelt. U kunt de 
rampfunctie opnieuw starten via de in- en uitschakeling van het apparaat door twee maal 
achterelkaar op de toets aan/stand-by (nr. 4 in Afbeelding  3 op blz. 7) te drukken. U kunt 
deze functie zo gebruiken als u ‘ s nachts opstaat en nadien moeite hebt om opnieuw in te 
slapen. 

Opmerking: Als de ramptijd op nul is ingesteld, is de druk gelijk aan de ingestelde 
drukwaarde in de CPAP stand en aan de comfortdruk in de AutoCPAP 
stand. 

De maximale druktoenametijd (in de CPAP stand) of de maximale latentietijd (in de 
AutoCPAP stand) wordt door uw medische team voorgeschreven en kan door uw 
thuiszorgleverancier worden afgesteld op een waarde tussen 0 (geen geleidelijke 
druktoename) en 45 minuten, in stappen van 5 minuten. De ramp kan vooraf op 0 zijn 
ingesteld. In dat geval is de rampfunctie niet actief en gebeurt er niets als u op de 
ramptoets drukt 
De comfortdruk kan op dezelfde wijze afgesteld worden tussen 3 cmH2O en de 
voorgeschreven druk in de CPAP stand, en tussen de Min. Druk en de Max. 
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behandelingsdruk in de AutoCPAP stand. Volg hiertoe de aanwijzingen van de voor elk 
apparaat beschreven afstelprocedure aan het einde van de handleiding op. 

Downloaden van de gegevens via de geheugenkaart 
U kunt een externe informatiedrager gebruiken voor het downloaden van de meest recente 
in het apparaat opgeslagen compliance gegevens. Raadpleeg de aanwijzingen van de 
Thuiszorgleverancier voor het gebruik van deze kaart. 

Opmerking: De Downloadfunctie van de gegevens kan uitsluitend gebruikt worden als 
het apparaat in de wachtstand staat. 

Schakel het apparaat in werking uit door de aan/stand-by toets gedurende enkele 
seconden ingedrukt te houden.  
Breng de door uw Thuiszorgleverancier verstrekte geheugenkaart in de drive voor de 
geheugenkaart aan (nr. 11 in Afbeelding 5 op blz. 7). Het symbool van de kaart wordt aan 
de rechter bovenzijde van het scherm weergegeven . Het knipperende symbool geeft 
aan dat de kaart niet op de juiste wijze of omgekeerd is aangebracht of niet werkt en dat 
deze naar de Thuiszorgleverancier teruggezonden moet worden 
Het downloaden van de gegevens start automatisch op. Een oplopende balk maakt het 
mogelijk het verloop van de gegevensvergaring te volgen. Na voltooiing van de download, 
geeft het scherm van het apparaat het volgende bericht weer "DOWNLOAD VOLTOOID. 
GEHEUGENKAART VERWIJDEREN". Verwijder de geheugenkaart en zend deze naar uw 
Thuiszorgleverancier. 

Opmerking: Als u de kaart in het apparaat laat, kun u de machine niet inschakelen en 
geen toegang tot de functies verkrijgen. 

LET OP 
Gebruik uitsluitend geheugenkaarten die in de lijst van goedgekeurde accessoires 
vermeld staan, blz. 19. 
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Toegang tot het menu van het apparaat 
De display maakt het mogelijk de inlichtingen van het Sandman CPAP series apparaat af 
te lezen (nr. 1 in Afbeelding  3 op blz. 7). 
De parameters zijn zowel tijdens de wachtstand of de werking van het apparaat 
toegankelijk. De parameters zijn gegroepeerd in meerdere schermpagina’s die het 
volgende weergeven: 
• Instellingen van het apparaat met betrekking tot uw behandeling, 
• Algemene instellingen zoals de datum en de tijd, 
• Geregistreerde compliance gegevens 
• Herinneringsberichten voor de patiënt. Het apparaat beschikt over een 

herinneringsfunctie voor de patiënt om u te herinneren aan belangrijke punten zoals 
het vervangen van het filter of het masker, de controle van het apparaat of de 
download en upload van de compliance gegevens op de geheugenkaart.  

Beschrijving van een schermpagina 
Zoals weergegeven in de Afbeelding  15, omvat elke schermpagina: 
• Een eerste regel of een label 
• Maximaal 4 parameterregels met de bijbehorende waarden 
• Een laatste regel met meerdere symbolen die bijvoorbeeld gebruikt worden om de 

waarde van een parameter te wijzigen, om een pagina te doorlopen of om van pagina 
naar pagina te bladeren (zie de tabel ”Betekenis van de op het scherm weergegeven 
symbolen Betekenis van de op het scherm weergegeven symbolen” op blz. 27). 

 

 
Afbeelding  15 – Schema van een paginascherm en de toetsen aan de voorzijde 

Algemene beschrijving van de toetsen en de symbolen 
De vier toetsen op de voorzijde van het apparaat stellen u in staat: 
• Toegang te verkrijgen tot het instellingsmenu van het apparaat, 
• De diverse pagina’s door te bladeren, 
• Eventueel de waarde van bepaalde op deze pagina’s weergegeven parameters te 

wijzigen. 

Een symbool van een vergrendeld hangslot  aan de onderzijde van het scherm waarvan 
het label geselecteerd is, geeft aan dat de pagina informatie weergeeft en dat de vermelde 
waarden niet gewijzigd kunnen worden. Als dit symbool aan de onderzijde van een scherm 
met een geselecteerde parameter wordt weergegeven, kan deze parameter niet gewijzigd 
worden. 

Een symbool van een open hangslot  aan de onderzijde van het scherm waarvan het 
label geselecteerd is geeft aan dat de pagina instellingen weergeeft. Als dit symbool aan 

Rechter insteltoets 
Aan/stand-by toets  

 

Linker insteltoets

Ramptoets

Paginalabel 

Parameterregels 
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de onderzijde van het scherm met een geselecteerde parameter wordt weergegeven, kan 
de waarde van deze parameter gewijzigd worden. 
De twee insteltoetsen links en rechts maken het mogelijk het aangeboden symbool te 
selecteren dat zich tegenover de laatste regel van de weergegeven pagina bevindt.  
• U verkrijgt toegang tot het menu met algemene inlichtingen door op de linker 

insteltoets te drukken tegenover het symbool .  
• De toegang tot het instellingsmenu, wordt verkregen door op de rechter toets 

tegenover het instelsymbool   van het apparaat te drukken  
• Als het label geselecteerd is (tegen een donkere ondergrond), maken de insteltoetsen 

het mogelijk van pagina te veranderen. Druk op de rechter insteltoets  om naar de 
volgende pagina te gaan, terwijl u met een druk op de linker insteltoets  terugkeert 
naar de voorgaande pagina, 

• Bij een geselecteerde parameter (tegen een donkere ondergrond), kan de waarde 
ervan verhoogd worden door op de rechter insteltoets  te drukken of verlaagd 
worden door op de linker insteltoets  te drukken. Als u één van deze toetsen 
ingedrukt houdt, kunt u alle waarden van de weergegeven parameter 
achtereenvolgend aflezen. 

 
U kunt toegang verkrijgen tot de volgende parameter op dezelfde pagina door op de 

ramptoets  te drukken. Deze toets maakt het u tevens mogelijk zich ter hoogte van 
het paginalabel te plaatsen na het selecteren van de laatste parameter van de pagina. 

Bij het selecteren van een instelling, maakt een druk op de Aan/stand-by toets  het 
mogelijk terug te keren naar het paginalabel, terwijl u met een tweede druk op deze toets 
het menu kunt verlaten 
 

Als er gedurende 30 seconden op geen enkele toets wordt gedrukt, verlaat de machine het 
menu en geeft de display de druk of de tijd weer. 
 
Onderhavige paragraaf is een algemene beschrijving van de gemeenschappelijke 
instellingen voor alle apparaten van de Sandman CPAP series serie. 
 
Raadpleeg voor de specifieke instelprocedure van het Sandman Intro™ HC apparaat, de 
paragraaf “Instelprocedure van het apparaat Sandman Intro™ HC” op blz. 36.  
 
Raadpleeg voor de specifieke instelprocedure van het Sandman Info™ HC apparaat, de 
paragraaf “Instelprocedure van het Sandman Info™ apparaat” op blz. 40.  
 
Raadpleeg voor de specifieke instelprocedure van het Sandman Auto™ HC apparaat, de 
paragraaf “Instelprocedure van het Sandman Auto™ apparaatHC” op blz. 44.  
 
Raadpleeg tevens het “Menu alg. Informatie” van het Sandman Intro™ HC apparaat en de 
Sandman Info™ HC en Sandman Auto™ HC apparaten op blz. 49. 
 
De functie herinneringsberichten voor de patiënt is bestemd om de patiënt te helpen aan 
belangrijke punten te denken zoals het vervangen van het filter of het masker, de controle 
van het apparaat of het downloaden van compliancegegevens op de geheugenkaart. Deze 
functie is identiek op alle apparaten van de serie en wordt beschreven in de paragraaf 
“Aflopen van de herinneringen voor de patiënt” op blz. 50. 
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LIJST VAN GOEDGEKEURDE ACCESSOIRES 

Hieronder treft u een lijst van accessoires die gebruikt kunnen worden met alle Sandman 
CPAP series apparaten, behoudens anders vermeld. 

WAARSCHUWING 
• Gebruik uitsluitend goedgekeurde accessoires die voldoen aan de norm EN ISO 

17510-2:2007. 

• Gebruik uitsluitend geschikte maskers en accessoires om de therapeutische druk te 
behouden en het opnieuw inademen van CO2 te beperken 

 

Accessoires 
Batterijkabel 

Bestelnr.: M-214530-00 

Kabel sigarettenaanstekerplug 
Bestelnr.: M-214530-01 

Geheugenkaart 
Bestelnr: M-214830-00 

Netsnoer EU 
Bestelnr: M-660601-42 

Sandman CPAP series Deksel 
Bestelnr: M-314830-19 

Luchtinlaatfilters (herbruikbaar schuimfilter) 
Bestelnr. : M-314850-08 (x10); M-414840-06 (x96) 

Optioneel (wegwerp) fijnfilter 
Bestelnr. : M-314850-09 (x10);  M-414841-07 (x100) 

Filterhouderset 
Bestelnr.: M-314820-02 

Reservoirset (inclusief basis, deksel en pakking) 
Bestelnr. : M-314810-17 

Draagtas 
Bestelnr: M-814805-00 
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REINIGING EN SERVICE 

Leef, voor een veilige en efficiënte werking van uw Sandman CPAP series apparaat, de 
hieronder beschreven reinigingsinstructies na. 

Sandman CPAP series Apparaat 
De kamer van de machine behoeft geen specifieke service. Reinig de buitenzijde van het 
apparaat regelmatig met behulp van een vochtige, in zeepsop gedrenkte doek. Droog het 
apparaat goed af. 
 

WAARSCHUWINGEN 
• Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact alvorens het apparaat te 

reinigen. Laat het afkoelen. 

• Gebruik geen spuitbussen. Er kunnen zich resten van chemische producten in de 
luchtuitlaat, de luchtinlaat of aan de binnenzijde van het apparaat ophopen, wat een 
kan leiden tot irritatie aan de luchtwegen. 

• Dompel het apparaat niet in water onder. 

• Giet nooit water over het apparaat en voorkom waterinsijpeling door één van de 
openingen. 

• Controleer alvorens het apparaat te gebruiken of het luchtinlaatfilter aangebracht is. 

• Breng geen vreemde voorwerpen in het apparaat aan. 

LET OP 
Het Sandman CPAP series apparaat mag uitsluitend door bevoegd en vakbekwaam 
personeel geopend worden. 

Neem ten minste één maal per jaar contact op met uw Thuiszorgleverancier om de druk 
van het apparaat te controleren. 

Luchtinlaatfilters 
Vervang de filters regelmatig zodra deze gescheurd of bevuild zijn (zie nr. 8 in Afbeelding 
4 op blz. 7) of zodra de bijbehorende herinnering op het apparaat wordt weergegeven. 
 

Wasbaar filter 
Reinig het Luchtinlaatfilter ten minste eenmaal, of zo nodig meerdere keren per week. Doe 
dat als volgt: 
1. Maak het filter schoon met warm zeepsop. 
2. Spoel het overvloedig af, zodat er geen zeepresten achterblijven. 
3. Wikkel het filter in een badstof handdoek en druk het geheel voorzichtig aan om het te 

drogen. 
4. Laat het filter volledig drogen voordat u het terugplaatst. Gebruik geen filters die niet 

volledig droog zijn. 
5. Breng het filter weer aan op de achterzijde van het apparaat. 
 

Optioneel filter 
Het optioneel aangeboden aanvullende fijnfilter kan niet gewassen worden. Het dient 
minstens één maal per maand vervangen te worden of vaker indien het zichtbaar vervuild 
is. 
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Reinigen van het reservoir 
1. Verwijder de geribbelde slang van het Sandman CPAP series apparaat, zet het apparaat 

in de stand-by stand en laat het afkoelen. 
2. Raadpleeg, voor het afkoppelen van het reservoir, het hoofdstuk «Afkoppelen van het 

reservoir (indien aangebracht)» op blz. 8. 
3. Giet het reservoir leeg. 
4. Reinig de twee delen van het reservoir en de siliconen pakking dagelijks met lauw 

zeepsop en spoel deze onderdelen vervolgens goed schoon met leidingwater. De twee 
delen van het reservoir, zonder de siliconen pakking, zijn tevens vaatwasserbestendig. 
Laat het geheel drogen en veeg de buitenzijde af met een schone doek.  

5. Laat het reservoir, één maal per week, gedurende 15 minuten in een oplossing van 1 
deel azijn op 9 delen water weken. Spoel goed af met leidingwater. Droog de 
buitenzijde af met een schone doek. 

6. Laat het water niet in het reservoir stagneren om ontwikkeling van bacteriën te 
voorkomen. 

WAARSCHUWING 
Controleer of het warmte-element volledig droog is alvorens het apparaat opnieuw aan te 
sluiten. 

Slang 
Volg de aanwijzingen in de bij de slang geleverde gebruiksaanwijzing op. 

Masker  
Volg de aanwijzingen in de bij het neusmasker geleverde gebruiksaanwijzing op. 

Zuurstofadapter 
Volg de aanwijzing in de bij de zuurstofadapter geleverde gebruiksaanwijzing op. 
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PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN 

Nuttige wenken 
Probleem Mogelijke oorzaak Advies 

U heeft een 
loopneus. 

De afgegeven lucht is te 
koud. 

Plaats het patiëntencircuit onder een deken om 
warmteverlies te voorkomen. 

U heeft een 
uitgedroogde of 
geïrriteerde neus 
of keel. 

De lucht is te droog. 

 
 
 
Geen water in het 
reservoir (indien 
aangebracht). 

Gebruik de bevochtingsfunctie als het apparaat 
voorzien is van een reservoir. Verhoog het 
warmteniveau volgens de aanwijzingen in de 
paragraaf “Toegang tot het menu van het apparaat” 
op blz. 17. 

Controleer het waterpeil in het reservoir. Vul indien 
nodig water bij volgens de aanwijzingen in de 
paragraaf "Vullen van het reservoir" op blz. 9. 

Pijn in de neus, de 
bijholtes of de 
oren. 

Infectie van de bijholtes 
of verstopte neus. 

Neem onmiddellijk contact op met uw huisarts. 

Huidirritatie bij 
contact met het 
masker. 

Te strak afgesteld tuig 
of onjuiste maat 
masker. 

Allergische reactie met 
de componenten van 
het masker 

Stel het tuig af. Vraag uw huisarts of 
Thuiszorgleverancier of u de diverse maten maskers 
kunt passen. 

Gebruik het masker niet meer. Neem contact op 
met uw huisarts of de Thuiszorgleverancier. 

Droge of 
geïrriteerde ogen. 

Er ontsnapt lucht 
rondom het masker. 

Breng het masker opnieuw aan. Vraag uw huisarts 
of Thuiszorgleverancier of u de diverse maten 
maskers kunt passen. 

De aangevoerde  
lucht is te warm. 

De luchtinlaatfilters 
kunnen vuil zijn. De 
luchtinlaat is verstopt. 

 

De kamertemperatuur is 
te hoog. 

Reinig of vervang de filters naar gelang het type 
filter (zie hoofdstuk "Reiniging en service” op blz. 
20). Houd linnengoed of kleding op afstand van het 
apparaat. 

Verlaag de kamertemperatuur. Controleer of het 
apparaat zich op voldoende afstand van de 
warmtebronnen bevindt. Haal het patiëntencircuit 
onder de deken vandaan 

Last van een 
mogelijk te hoge 
druk. 

Druk van het apparaat. 
 
 
 
 

 
 
 

Het apparaat Sandman 
Auto™ HC staat 
ingesteld op de 
autoCPAP stand. 

De aanpassing van de neusdruk vereist een 
bepaalde tijd. Gebruik de ramp voor een geleidelijke 
druktoename bij het inslapen (zie paragraaf 
"Gebruik van de rampfunctie" op blz. 15). Ontspan 
en adem rustig door uw neus.  

Neem, als u voelt dat de door het apparaat 
afgegeven druk gewijzigd is, contact op met uw 
Thuiszorgleverancier om dit te controleren. 

De druk kan verschillen tijdens het gebruik. Neem, 
als u voelt dat de druk niet geschikt is voor u, 
contact op met uw thuiszorgleverancier om het 
apparaat te controleren. 

Het apparaat 
geeft niet de 
juiste druk op de 
display weer. 

De ramp is geactiveerd. Controleer of de rampindicator wordt weergegeven. 
Schakelen de ramp functie uit (zie paragraaf 
"Gebruik van de rampfunctie" op blz. 15). 
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Probleem Mogelijke oorzaak  Advies 

Terugkeer van het 
slaap apneu 
syndroom. 

Het apparaat is niet op 
de juiste druk afgesteld 
of werkt niet correct. 

Uw lichaamsconditie of 
de druk die nodig is 
voor de behandeling, is 
gewijzigd. 

Vraag uw Thuiszorgleverancier de werking van het 
apparaat te controleren. 

 
Neem contact op met uw huisarts. 

 

Het Sandman 
CPAP series  
apparaat licht niet 
op (geen 
weergave). 

Het netsnoer is niet op 
correcte wijze op de 
voedingsingang 
aangebracht 

De netspanning is 
uitgevallen. 

 
De interne zekering van 
het apparaat is defect. 

Controleer de aansluitingen tussen het apparaat, het 
snoer en het stopcontact. 

 
 
Gebruik een ander apparaat (bijv.: lamp, radio enz.) 
om te controleren of er stroom op het stopcontact 
staat. 

Neem contact op met de Thuiszorgleverancier. 

Het Sandman 
CPAP series  
apparaat werkt 
niet correct en 
vertoont 
storingen. 

Te grote 
elektromagnetische 
storingen. 

Houd het apparaat op afstand van storingsbronnen 
zoals halogeenlampen, gsm toestellen, enz. 

De bevochtiger 
lijkt het water niet 
op te warmen.  

 
 
 

Het warmteniveau is op 
0 ingesteld. 

 
 
 
Defect warmte-element. 

Als het apparaat is aangesloten op een accu, kan de 
functie verwarmde bevochtiging niet gebruikt 
worden.  

Stel het warmteniveau af tussen 1 en 10 door de 
aanwijzingen van de paragraaf “Toegang tot het 
menu van het apparaat” op blz. 17 op te volgen. 

Controleer of de indicator van de verwarmde 
bevochtiger op het scherm weergegeven wordt en of 
het niet knippert. 

Neem, als de indicator knippert of niet weergegeven 
wordt, contact op met de Thuiszorgleverancier. 

Er werd water 
over het apparaat 
gemorst. 

 Schakel het apparaat uit en laat het minstens 24 
uur drogen. Schakel het apparaat opnieuw in en 
controleer of het correct werkt. 

Waterdruppels in 
de slang of in het 
masker. 

Te hoog waterpeil in het 
reservoir (indien 
aangebracht). 

 
Enkele kleine 
waterdruppels zijn 
normaal met name in de 
winter. 

Overmatige condensatie 
van de waterdamp. 

Controleer of het water niet boven het 
maximumniveau van het reservoir staat, en 
verwijder eventueel het overtollige water. 

Verlaag het warmteniveau volgens de aanwijzingen 
van de paragraaf “Toegang tot het menu van het 
apparaat” op blz. 17. 

 
Breng de slang onder een deken aan. 
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Probleem Mogelijke oorzaak  Advies 

Witte aanslag op 
de wanden van 
het reservoir. 

Door leidingwater 
veroorzaakte 
kalkaanslag. 

Verwijder de sporen met een spons en afwasmiddel. 
Laat het reservoir weken in een oplossing van 1 deel 
azijn op 9 delen water zoals beschreven in de 
paragraaf "Reinigen van het reservoir" op blz. 21. 
Spoel het reservoir goed schoon met leidingwater. 
Droog de buitenzijde af met een schone doek. 

Informatieberichten 
 

Code Beschrijving Herstellende actie 

Het scherm geeft 
ONTKOPPELD MASKER 
weer 

Het masker is ontkoppeld. Controleer de aansluitingen tussen het 
masker, de geribbelde slang en het 
apparaat. Dit bericht wordt gewist zodra u 
op één van de vier toetsen aan de 
voorzijde drukt. 

 knippert in het 
midden van het scherm 

 

 
 

Er is een storing in de 
werking van het apparaat 
geregistreerd. 

 
 

Haal de stekker van het apparaat uit het 
stopcontact. Sluit het apparaat opnieuw 
aan en schakel het in. 

Neem contact op met de Thuiszorg-
leverancier als het probleem zich blijft 
voordoen. 

Het symbool  
knippert in het midden 
van de instelpagina van 
het warmteniveau. 

 

 
Het toestel heeft een 
werkingsfout in de 
bevochtiger vastgesteld. 

 

 
Als het apparaat op een accu aangesloten 
is, kan de verwarmde bevochtiger niet 
gebruikt worden en knippert het symbool. 

Haal de stekker van het apparaat uit het 
stopcontact. Sluit het apparaat opnieuw 
aan en schakel het in. 
Neem contact op met de Thuiszorg-
leverancier als het probleem zich blijft 
voordoen. 
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TECHNISCHE GEGEVENS 
Prestaties van het Sandman CPAP series apparaat  

Druk range van het apparaat 3 cmH2O tot 20 cmH2O  
 apparaat regelbaar in stappen van 0,5 cmH2O 
Maximale druk bij de inlaat van de aansluiting 
patiëntaansluiting bij eerste standaardwaarde 30 cmH2O 
Maximale instelbare druk: 20 cmH2O 
Ramptijd: 0 tot 45 minuten ± 1 minuut 
 apparaat regelbaar in stappen van 5 minuten 

Gemeten geluidsdrukniveau 
Volgens de norm NF EN ISO 17510-1 :2002: < 26 dBA zonder bevochtiger 
Gemeten geluidsdrukniveau 
Volgens de norm NF EN ISO 17510-1 :2007: < 31,5 dBA zonder bevochtiger 
 < 33,5 dBA met bevochtiger 
Levensduur van de op de elektronische  
kaart bevestigde batterij: 5 jaar 
Inlaat patiëntzijde: Patiëntencircuit met externe doorsnede van  
 22 mm.  
Luchtinlaatfilter: Optioneel fijnfilter, stoffen HEPA wegwerpfilter, 
 tot op 90% doelmatig tegen stofdeeltjes  
 < 3 micron  

(Herbruikbaar) schuimrubber met hoge 
densiteit, 

 Tot op 90% doelmatig tegen stofdeeltjes  
 > 20 micron. 

Prestaties van de ingebouwde bevochtiger 
Bevochtigingsgraad:  10 mg H2O/s minimum  
 bij maximale instelling 
Opwarmtijd: < 45 minuten 
Drukdaling naar gelang de toevoer: 0,5 cmH2O bij 1 l/sec 
Maximale bedrijfsdruk: 20 cmH2O 
Maximale temperatuur van het gas bij  
uitgang patiëntencircuit : 43°C 

Gewicht en afmetingen 
Afmetingen (B x H x D): circa 170 x 120 x 190 mm 
Afmetingen draagtas (B x H x D): circa 280 x 140 x 350 mm 
Gewicht: circa 1,4 kg met reservoir 
 circa 1,3 kg met deksel 
Bedrijfsinhoud: 230 ml 
(minimale gasinhoud in het reservoir) 
Bruikbare inhoud waterreservoir. 350 ml 
Maximale vloeistofniveau: Vermeld op het reservoir 

Transport en opslag 
Druk range: 500 hPa tot 1060 hPa 
Temperatuur: -20°C tot +60°C 
Relatieve luchtvochtigheid: tot 95% zonder condensatie 
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Gebruik van het apparaat en de bevochtiger 
Druk range: 730 hPa tot 1060 hPa 
Temperatuur: +5°C tot +40°C (uitgeschakelde bevochtigingsfunctie) 
Temperatuur: +5°C tot +35°C (ingeschakelde bevochtigingsfunctie) 
Relatieve luchtvochtigheid: tussen 10% en 95% zonder condensatie 
Hoogte range: 0 tot ca. 2700 m 

Elektrische specificaties van het apparaat 
Ingangsspanning: 100,115, 120, 230 en 240 VAC (-15%, +10%),  
 50 / 60 Hz  
Interne universele elektrische voeding via afkoppelbaar netsnoer (vorm stekker afhankelijk 
van het land van gebruik). 
Maximaal vermogensverbruik: 90VA bij maximale instelling. 
Het vermogensverbruik is afhankelijk van het gebruikte apparaat. De waarde 90VA kan als 
het maximale verbruik beschouwd worden. 
De Sandman Auto™ HC met ingeschakelde verwarmde bevochtiging wordt beschouwd als 
het apparaat met het hoogste verbruik. 
Stroomverbruik bij 20cmH2O  
Met een lek van  4 mm: 130 mA eff. bij 230 VAC; 

 Gelijkstroom van 11 tot 15 V. 
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Betekenis van de op het scherm weergegeven symbolen 
Symbool Beschrijving Symbool Beschrijving 

 
Ingeschakelde functie verwarmde 
bevochtiging zonder verwarming.  

Ingeschakelde functie verwarmde 
bevochtiging met verwarming. 
Het symbool knippert als de 
verwarmde bevochtiger een storing 
vertoont of als het apparaat op een 
accu is aangesloten. 

 
Toegang tot de informatie van het 
apparaat.  

Toegang tot de instellingen van het 
apparaat. 

 
De op het scherm weergegeven 
parameters kunnen gewijzigd worden. 

 

De op het scherm weergeven 
parameters betreffen informatie en 
kunnen onder geen beding gewijzigd 
worden. 

 Functie ingeschakeld.  Functie uitgeschakeld. 

 JA.  NEE. 

 
Biedt toegang tot de volgende, op het 
scherm weergegeven pagina.  

Maakt de terugkeer naar de vorige, op 
het scherm weergegeven pagina 
mogelijk. 

 
Verhoogt de op het scherm 
weergegeven parameterwaarde.  

Verlaagt de op het scherm weergegeven 
parameterwaarde. 

 

Rampfunctie in de PCC stand 
Het symbool knippert als de ramp 
geselecteerd, maar nog niet 
ingeschakeld is. 

 
Wachttijd in de AutoCPAP stand. Het 
symbool knippert vóór de inschakeling 
van de AutoCPAP. 

C Werkstand CPAP, uitsluitend op het 
apparaat Sandman Auto™ HC. A 

Werkstand AutoCPAP, uitsluitend op het 
apparaat Sandman Auto™ HC. 

 
Het symbool knippert als één of 
meerdere herinneringen voor de patiënt 
aflopen. 

 Compliancewerkingsindicator. 

 
Geeft aan dat er een afstandsbediening 
is aangesloten.  

Aanwezigheid van een geheugenkaart. 
Het symbool knippert als de 
geheugenkaart buiten werking is. 

 
Er is een storing in de werking van 
het apparaat geregistreerd.  

Geeft aan dat er een accu is 
aangesloten. 
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Symbolen op het apparaat 

 
Aan/stand-by. 

 Toegang tot de instelling van de ramptijd of de latentietijd. 

 
Waarde van de instelling verhogen 

 
Waarde van de instelling verlagen 

 
Apparaat beveiligd tegen de verticale inval van waterdruppels. 

 

In overeenstemming met de vereisten van de Europese Richtlijn 
2002/96/EG afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
(AEEA), moeten oude apparaten gescheiden ingezameld worden van het 
afval. Neem contact op met uw Thuiszorgleverancier. 

 

Apparaat Klasse II. 

 
Apparaat type B. 

 
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat gebruikt. 

  0459 
Dit apparaat voldoet aan de Richtlijn 93/42/EEG voor medische 
apparaten. 

 

Alleen voor de Verenigde Staten: 
De US federale wetgeving beperkt de verkoop van dit apparaat tot 
artsen of op aanwijzing van een arts. 

Wettelijke voorschriften 
Het Sandman CPAP series apparaat voldoet aan de volgende normen: 
• IEC 60 601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995: Medische elektrische apparatuur. Deel 1: 

Algemene eisen voor productveiligheid.  
• IEC 60 601-1-2:2007: Medische elektrische apparatuur. Deel 1: Algemene eisen voor 

productveiligheid. Verwante norm: Elektromagnetische compatibiliteit – Voorschriften 
en tests. 

• EN ISO 17510-1:2007: Ademhalingsapparatuur voor slaap-apneutherapie. 
• EN ISO 8185: 2007: Medische bevochtigers – Algemene voorschriften. 
• Richtlijn 2002/95/EG van het Europese parlement betreffende de beperking van het 

gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur 
(RoHS). 

WAARSCHUWING 
Voor de aansluiting van het apparaat via de seriekoppeling RS232/USB dient het 
apparaat te voldoen aan de norm EN60950. 
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Bijzondere specificaties volgens de norm NF EN ISO 17510-
1:2007 

Met Sandman Intro HC  
 
Stabiliteit van de statische druk bij 10 cmH2O  
 (Nauwkeurigheid op lange termijn volgens ISO 17510-1 :2007, bijlage BB.1)  
 

 Zonder bevochtiger  Met bevochtiger  

Druknauwkeurigheid +/- 0,6 cmH2O +/- 0,6 cmH2O 
 

Stabiliteit van de dynamische druk 
(Nauwkeurigheid op korte termijn volgens ISO 17510-1 :2007, bijlage BB.2)  
 

Testdruk (cmH2O) 
3  7 11  16 20 

Ademh.Freq 
Ademh./min 

Ademh. Freq. 
Ademh./min 

Ademh.Freq 
Ademh./min 

Ademh.Freq 
Ademh./min 

Ademh.Freq 
Ademh./min 

Zonder 
bevochtiger 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 
Meest 

positieve 
drukverschil 

(cmH2O) 

0,14 0,19 0,24 0,75 0,15 0,19 0,13 0,15 0,18 0,20 0,17 0,20 0,16 0,16 0,18 

Meest 
negatieve 

drukverschil 
(cmH2O) 

0,12 0,19 0,29 0,22 0,29 0,44 0,34 0,40 0,52 0,46 0,51 0,62 0,58 0,65 0,75 

Verschil 
tussen de 

dynamische 
drukken 
(cmH2O) 

0,10 0,12 0,14 0,16 0,19 0,19 0,26 0,28 0,33 0,44 0,37 0,40 0,39 0,47 0,57 

 
Testdruk (cmH2O) 

3  7 11 16 20 
Ademh.Freq 
Ademh./min 

Ademh. Freq. 
Ademh./min 

Ademh.Freq 
Ademh./min 

Ademh.Freq 
Ademh./min 

Ademh.Freq 
Ademh./min 

Met 
Bevochtiger  

10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 
Meest 

positieve 
drukverschil 

(cmH2O) 

0,35 0,39 0,49 0,30 0,34 0,39 0,22 0,26 0,26 0,23 0,27 0,33 0,15 0,21 0,24 

Meest 
negatieve 

drukverschil 
(cmH2O) 

0,09 0,24 0,46 0,24 0,44 0,74 0,45 0,65 0,65 0,60 0,83 1,18 0,90 1,04 1,46 

Verschil 
tussen de 

dynamische 
drukken 
(cmH2O) 

0,10 0,13 0,13 0,13 0,13 0,17 0,19 0,19 0,19 0,31 0,24 0,31 0,41 0,36 0,45 
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Maximaal debiet  
(Volgens ISO 17510-1 :2007, bijlage CC.1)  

 
Testdruk (cmH2O) 

Zonder bevochtiger 
3 7 11 16 20 

Maximaal debiet (l/min) dat 
een drukverlaging van 1 

cmH2O op het aansluitgat aan 
de patiëntzijde veroorzaakt  

> 90 90 100 90 100 

 
Testdruk (cmH2O) 

Met bevochtiger 
3 7 11 16 20 

Maximaal debiet (l/min) dat 
een drukverlaging van 1 

cmH2O op het aansluitgat aan 
de patiëntzijde veroorzaakt 

60 60 60 60 60 

 
 
Gemeten geluidsdrukniveau Volgens de norm NF EN ISO 17510-1 :2007: 
< 31,5 dBA zonder bevochtiger 
< 33,5 dBA met bevochtiger 
 
Gemeten geluidsvermogensniveau volgens de norm NF EN ISO 17510-1:2007: 
- 37,5 dBA zonder bevochtiger 
- 39,5 dBA met bevochtiger 
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Met Sandman Info/Auto HC 
 
Stabiliteit van de statische druk bij 10 cmH2O  
 (Nauwkeurigheid op lange termijn volgens ISO 17510-1 :2007, bijlage BB.1)  
 

 Zonder bevochtiger  Met bevochtiger 

Druknauwkeurigheid +/- 0,5 cmH2O +/- 0,5 cmH2O 

 

Stabiliteit van de dynamische druk 
(Nauwkeurigheid op korte termijn volgens ISO 17510-1 :2007, bijlage BB.2)  
 

Testdruk (cmH2O) 
3  7 11  16 20 

Ademh.Freq 
Ademh./min 

Ademh. Freq. 
Ademh./min 

Ademh.Freq 
Ademh./min 

Ademh.Freq 
Ademh./min 

Ademh.Freq 
Ademh./min 

Zonder 
bevochtiger 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 
Meest 

positieve 
drukverschil 

(cmH2O) 

0,07 0,14 0,18 0,09 0,15 0,26 0,16 0,18 0,26 0,13 0,14 0,20 0,15 0,15 0,20 

Meest 
negatieve 

drukverschil 
(cmH2O) 

0,21 0,27 0,38 0,19 0,25 0,35 0,21 0,25 0,37 0,42 0,43 0,52 0,57 0,56 0,62 

Verschil 
tussen de 

dynamische 
drukken 
(cmH2O) 

0,12 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,21 0,25 0,24 0,35 0,41 0,45 0,53 0,66 0,48 

 
 

Testdruk (cmH2O) 
3  7 11 16 20 

Ademh.Freq 
Ademh./min 

Ademh. Freq. 
Ademh./min 

Ademh.Freq 
Ademh./min 

Ademh.Freq 
Ademh./min 

Ademh.Freq 
Ademh./min 

Met 
bevochtiger 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 
Meest 

positieve 
drukverschil 

(cmH2O) 

0,08 0,14 0,23 0,08 0,20 0,27 0,14 0,19 0,31 0,09 0,11 0,21 0,08 0,13 0,18 

Meest 
negatieve 

drukverschil 
(cmH2O) 

0,20 0,29 0,40 0,22 0,27 0,44 0,21 0,28 0,39 0,35 0,43 0,53 0,47 0,56 0,62 

Verschil 
tussen de 

dynamische 
drukken 
(cmH2O) 

0,09 0,10 0,11 0,12 0,12 0,17 0,16 0,17 0,20 0,24 0,26 0,30 0,25 0,31 0,36 
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Maximaal debiet 
(Volgens  ISO 17510-1 :2007, bijlage CC.1)  

 
Testdruk (cmH2O) 

Zonder bevochtiger 
3 7 11 16 20 

Maximaal debiet (l/min) 
dat een drukverlaging 
van 1 cmH2O op het 
aansluitgat aan de 

patiëntzijde 
veroorzaakt 

>100 >180 220 200 190 

 
Testdruk (cmH2O) 

Met bevochtiger 
3 7 11 16 20 

Maximaal debiet (l/min) 
dat een drukverlaging 
van 1 cmH2O op het 
aansluitgat aan de 

patiëntzijde 
veroorzaakt 

>130 >200 210 190 160 

 
 
Gemeten geluidsdrukniveau Volgens de norm NF EN ISO 17510-1 :2007: 
< 31,5 dBA zonder bevochtiger 
< 33,5 dBA met bevochtiger 
 
Gemeten geluidsvermogensniveau volgens de norm NF EN ISO 17510-1:2007: 
- 37,5 dBA zonder bevochtiger 
- 39,5 dBA met bevochtiger 
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Essentiële prestatie met betrekking tot de elektromagnetische 
compatibiliteit  

Daar het Sandman CPAP series apparaat geen levensondersteunende machine is, kan het 
voorkomen dat de werking ervan verstoord wordt bij EMC storingen. Het apparaat zal na het 
opheffen van de storing echter de normale werking hervatten. 
 

Elektromagnetische emissies 

De SANDMAN CPAP SERIES apparaten werden ontworpen voor gebruik in een elektromagnetische 
omgeving zoals hieronder beschreven. De klant of de gebruiker van een SANDMAN CPAP SERIES 
apparaat dient te controleren of het apparaat daadwerkelijk in een dergelijke omgeving gebruikt wordt . 

Emissietest  Conformiteit 
Aanbevolen elektromagnetische 

omgeving  

 RF Emissies 
CISPR 11  

Groep 1 

De SANDMAN CPAP SERIES apparaten gebruiken 
uitsluitend RF energie voor de interne functie. De 
RF-emissie van de apparaten is daarom uiterst laag 
en veroorzaakt naar alle waarschijnlijkheid geen 
storingen in de buurt van elektronische apparatuur. 

RF Emissies 
CISPR 11 

Klasse B 

Harmonische emissies  
CEI 61000-3-2 

Klasse A 

Voltagefluctuaties/ 
Flikkeremissies  
CEI 61000-3-3 

Conform 

De SANDMAN CPAP SERIES apparaten zijn 
geschikt voor gebruik binnen alle instellingen, 
waaronder instellingen met een woonfunctie en 
instellingen die rechtstreeks op een 
laagspanningsnetwerk zijn aangesloten dat 
gebouwen met een woonfunctie van stroom 
voorziet. 

Elektromagnetische immuniteit  

De SANDMAN CPAP SERIES apparaten werden ontworpen voor gebruik in een elektromagnetische 
omgeving zoals hieronder beschreven. De klant of de gebruiker van een SANDMAN CPAP SERIES 
apparaat dient te controleren of het apparaat daadwerkelijk in een dergelijke omgeving gebruikt wordt. 

Immuniteitstest 
IEC  60601 
testniveau  

Conformiteits
niveau  

Aanbevolen 
elektromagnetische 

omgeving  

Elektrostatische ontlading 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV bij  
contact 

± 8 kV in de lucht  

± 6 kV bij  
contact 

± 8 kV in de lucht  

De vloeren dienen van hout, beton 
of keramische tegels te zijn. Als de 
vloerbedekking bestaat uit 
synthetisch materiaal, dient de 
relatieve vochtigheid minstens 30% 
te bedragen. 

Snelle elektrische 
transiënten en lawines  
IEC 61000-4-4  

± 2 kV voor 
voedingskabels  

± 1 kV voor 
ingangs-/ 

uitgangslijnen  

± 2 kV voor 
voedingskabels  

± 1 kV voor 
ingangs-/ 

uitgangslijnen  

De netvoedingskwaliteit dient die 
van een typische commerciële of 
ziekenhuisomgeving te zijn. 

Bliksem 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV 
differentiële 

modus 
± 2 kV gewone 

modus 

± 1 kV 
differentiële 

modus 
± 2 kV gewone 

modus 

De netvoedingskwaliteit dient die 
van een typische commerciële of 
ziekenhuisomgeving te zijn. 

Spanningsdalingen, 
onderbrekingen en 
fluctuaties van de 
stroomvoorziening. 
IEC 61000-4-11 

< 5% UT 

(>95% daling in 
UT) gedurende 

0,5 cycli 
40% UT 

 (60% daling in 
UT) gedurende 5 

cycli 
 

< 5% UT 

(>95% daling in 
UT) gedurende 

0,5 cycli 
40% UT 

 (60% daling in 
UT) gedurende 5 

cycli 
 

De netvoedingskwaliteit dient die 
van een typische commerciële of 
ziekenhuisomgeving te zijn. 
Indien de behandeling van de 
gebruiker van een SANDMAN CPAP 
SERIES apparaat tijdens de 
onderbrekingen van de netvoeding 
door moet gaan , wordt aangeraden 
om het     
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Elektromagnetische immuniteit (vervolg ) 

 

70% UT 

(30% daling in 
UT) gedurende 25 

cycli 
< 5% UT 

(>95% daling in 
UT) gedurende 5 s 

70% UT 

(30% daling in 
UT) gedurende 25 

cycli 
< 5% UT 

(>95% daling in 
UT) gedurende 5 s 

SANDMAN CPAP SERIES apparaat aan 
te sluiten op een accu of een 
stroombron die niet onderbroken kan 
worden. 

Magnetische velden in de 
netfrequenties (50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m  

De magnetische velden met hoge 
frequenties dienen die van een typische 
commerciële of ziekenhuisomgeving te 
zijn. 

 
 

Opm.: UT betreft de spanning van de netvoeding voorafgaand aan de instelling van het testniveau. 
 

Elektromagnetische immuniteit -  Geleide en uitgestraalde RF  

De SANDMAN CPAP SERIES apparaten werden ontworpen voor gebruik in een elektromagnetische 
omgeving zoals hieronder beschreven. De klant of de gebruiker van een SANDMAN CPAP SERIES apparaat 
dient te controleren of het apparaat daadwerkelijk in een dergelijke omgeving gebruikt wordt. 

Immuniteitstest  
IEC 60601 
testniveau 

Conformiteits
niveau  

Aangeraden 
elektromagnetische omgeving  

   

Geleide Radiofrequentie  
 
IEC 61000-4-6 

3 V rms 
150 kHz tot 80 

MHz 
 

3 V rms 
150 kHz à 80 MHz 

 

Draagbare en mobile RF 
communicatieapparatuur mag niet in 
de nabijheid bij de onderdelen van een  
SANDMAN CPAP SERIES  apparaat of 
de bijbehorende kabels  worden 
geplaatst . 
 
Aanbevolen scheidingsafstand: 
d = 1,2√P  

Uitgestraalde 
Radiofrequentie  
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz tot  2,5 

GHz 
3 V/m  

d = 1,2√P 80 MHz à 800 MHz 
 
d = 2,3√P 800 MHz à 2,5 GHz 

P staat voor het nominale maximumvermogen van de zender in Watt (W) volgens de gegevens van de 
fabrikant en volgens de frequentie van dezelfde zender en d staat voor de aanbevolen scheidingsafstand 
 in meters (m). 
De veldsterktes van vaste RF zenders, zoals bepaald door een overzicht van het elektromagnetische veld, 
dienen lager te liggen dan het conformiteitsniveau in elk frequentiebereik b. 
Elektromagnetische interferentie kan voorkomen in de nabijheid van apparatuur waarop het volgende  
symbool wordt weergegeven: 

 
OPM. 1: Bij 80 MHz en 800 MHz, geldt het hoogste frequentiebereik. 
OPM. 2: Deze richtlijnen kunnen op sommige situaties niet van toepassing zijn. Elektromagnetische 
propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van bouwwerken, voorwerpen en mensen. 
(a) Veldsterktes van stationaire zenders, zoals basisstations van draadloze telefoons, mobiele radio's, 27MC, 
AF- en FM-radio-uitzendingen en tv-uitzendingen kunnen theoretisch niet precies worden voorspeld. 
Raadpleeg een overzicht van het elektromagnetische veld om de elektromagnetische omgeving 
veroorzaakt door stationaire zenders te evalueren. Indien de gemeten veldsterkte op de plek waar een  
SANDMAN CPAP SERIES apparaat gebruikt moet worden boven het hierboven weergegeven RF niveau 
uitkomt, moet het  SANDMAN CPAP SERIES apparaat in de gaten gehouden worden om te controleren of 
het normaal functioneert. Als u constateert dat het apparaat niet normaal functioneert, kan het nodig zijn 
het  SANDMAN CPAP SERIES apparaat anders te richten of te verplaatsen. 
(b) Boven het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz, dienen de veldsterktes minder dan 3 V/m te 
bedragen. 
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Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF- 
communicatieapparatuur en het apparaat van de reeks SANDMAN CPAP 

SERIES 

De  SANDMAN CPAP SERIES apparaten zijn bedoeld voor gebruik in een omgeving waarin RF-
stralingsstoornissen beheerst worden. De klant of de gebruiker van een SANDMAN CPAP 
SERIES apparaat kan elektromagnetische storingen helpen voorkomen door een minimale 
scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele RF- communicatieapparatuur en het 
SANDMAN CPAP SERIES apparaat te handhaven zoals hieronder wordt aangeraden, volgens 
het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur. 

Scheidingsafstand in overeenstemming met de frequentie van de 
zender (m) 

 
Nominaal maximaal 
uitgangsvermogen 

van de zender  

(W) 150 kHz tot 80 MHz  

d = 1,2√P 

80 MHz tot 800 MHz 

d = 1,2√P 

800 MHz tot 2,5 GHz 

d = 2,3√P 

0,01 0,12  0,12  0,23  

0,1 0,38  0,38  0,73  

1 1,2  1,2  2,3  

10 3.8  3,8  7,3  

100 12  12  23  

Voor zenders waarvan het nominale maximale uitgangsvermogen niet hierboven wordt weergegeven, 
kan de aanbevolen scheidingsafstand d  in meters (m) bepaald worden via de vergelijking die van 
toepassing is op de frequentie van de zender waarbij P overeenkomt met het maximale 
uitgangsvermogen van de zender in watt (W) volgens de opgave van de fabrikant van de zender. 

OPM. 1: Bij 80 MHz en 800 MHz, geldt de scheidingsafstand voor het hoogste frequentiebereik. 

OPM. 2: Deze richtlijnen kunnen op sommige situaties niet van toepassing zijn. Elektromagnetische 
propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van bouwwerken, voorwerpen en mensen. 

 Geschikte kabels   

Let op 

Het gebruik van accessoires en kabels die niet in onderhavig document vermeld worden, behoudens de 
door Puritan Bennet verkochte onderdelen ter vervanging van interne onderdelen, kan leiden tot een 
verhoging van de emissies of een verlaging van de immuniteit van de SANDMAN CPAP SERIES 
apparaten. 

M-214831-05 

Kabel RS232 2m Sandman CPAP 

6,5 ft (2 m) 

M-214831-04 

Kabel  RS232 15 m Sandman CPAP 

50 ft (15 m) 

M-214831-06 

Kabel USB 2m Sandman CPAP 

6,5 ft (2 m) 
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INSTELPROCEDURE VAN HET APPARAAT SANDMAN 
INTRO™HC 

Raadpleeg de paragraaf "Toegang tot het menu van het apparaat" op blz. 17 voor de 
algemene beschrijving van een schermpagina, alsmede de beschrijving van de knoppen en 
de symbolen.  
 

Opmerking : Alle, op de onderstaande schermen weergegeven waarden, worden louter 
als voorbeeld gegeven. 

 
Druk op de rechter insteltoets  (nr. 5 in Afbeelding  3 op blz. 7), het volgende scherm 
wordt weergegeven. 
 

1) Warmteniveau 
Weergaven van de 
display 

 

 
Opmerking: dit scherm wordt uitsluitend weergegeven als de 

Thuiszorgleverancier de functie verwarmde bevochtiging 
ingeschakeld heeft.  

Het symbool  geeft aan dat u de waarde van het warmteniveau kan 
wijzigen. Deze kan afgesteld worden per stap van 1 binnen een bereik 
van 0 tot 10.  
Druk op de ramptoets om de instelling te selecteren. 

 

De waarde kan verhoogd worden met behulp van de rechter insteltoets 
 en verlaagd worden met behulp van de linker insteltoets . Bij 

afstelling op stand 10, werkt het warmte-element op het maximale 
vermogen. 

Selecteer, na het uitvoeren van de instelling, het paginalabel met behulp van de ramptoets 
of de aan/stand-by toets en druk vervolgens op de rechter insteltoets  voor toegang 
tot de volgende pagina. 

Opmerking: Als de indicator van de bevochtiger aan de bovenzijde van het scherm knippert 
(zonder de waarde van het warmteniveau), wordt, ongeacht of het apparaat in 
stand-by (tijdsweergave) staat of ingeschakeld is (drukweergave), bij een druk op 

de insteltoets  het knipperende  symbool weergegeven. Indien het 
toestel op een accu is aangesloten, kan de functie verwarmde bevochtiging niet 
worden gebruikt en knippert het symbool. Neem in alle andere gevallen contact op 
met uw Thuiszorgleverancier. 

2) Instellingen 
 

Weergave van de 
display 

 

Comfort druk: door het apparaat afgegeven drukniveau tijdens het 
opstarten van de rampfunctie. 

Ramp tijd: De tijd die het apparaat nodig heeft om vanuit de comfortdruk 
de voorgeschreven druk te bereiken. 

Druk: voorgeschreven drukniveau te wijzigen met  
±1 cmH2O. 
Opmerking: deze pagina (of zijn instellingen) komen enkel op het scherm 

indien de activering van de ramp mogelijk is en/ (of) de 
functie Pressure Alter werd geactiveerd (zie paragraaf "3) 
"Parameters”). 

U krijgt toegang tot de eerste parameter van het menu door op de ramptoets te drukken.  
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De aan de onderzijde van het scherm weergegeven symbolen worden gewijzigd zoals 
aangetoond op het volgende scherm: 

 
Weergave van de 
display 

 

 

De waarde van de geselecteerde comfortdruk komt enkel op het scherm 
indien de activering van de ramp mogelijk is. De waarde van de 
comfortdruk wordt geselecteerd en kan geregeld worden per stap van 
0,5 cmH2O tussen 3 cmH2O en de voorgeschreven druk, als het 
apparaat in de wachtstand staat, met behulp van de rechter insteltoets 

 voor het verhogen of de linker insteltoets  voor het verlagen 
van de druk. 

Druk op de ramptoets voor toegang tot de volgende parameter van het menu. 

 

De waarde van de ramptijd wordt enkel weergegeven indien de 
activering van de ramp mogelijk is. U kunt de waarde van de ramptijd 
instellen per stap van 5 minuten binnen een bereik van 0 (ramp 
uitgeschakeld) tot de maximale voorgeschreven ramptijd, als het 
apparaat in de wachtstand staat, met behulp van de rechter insteltoets 

 voor het verhogen of de linker insteltoets  voor het verlagen 
van de ramptijd. 

Opmerking: Als het apparaat in de wachtstand staat, kunt u tevens 
toegang tot deze instelling verkrijgen door op de ramptoets 
te drukken. 

Druk op de ramptoets voor toegang tot de volgende parameter van het menu. 

 

De waarde van de afgestelde druk wordt uitsluitend weergegeven als de 
functie Pressure Alter geactiveerd. is U kunt deze waarde regelen per 
stap van  
0,5 cmH2O tot ± 1 cmH2O ten opzichte van de voorgeschreven druk met 
behulp van de rechter insteltoets  voor het verhogen of de linker 
insteltoets  voor het verlagen van de druk binnen een bereik van 3 
tot 20 cmH2O. 

Selecteer, na het uitvoeren van de instelling, het paginalabel met behulp van de ramptoets 
of de aan/stand-by toets en druk vervolgens op de rechter insteltoets  voor toegang 
tot de volgende pagina. 

3) Parameters 
Opmerking:  het symbool  geeft aan dat de pagina informatie weergeeft en dat de waarden 

onder geen beding gewijzigd kunnen worden. 
 

Weergave van de 
display 

 

Voorgeschr. druk: Aan de patiënt voorgeschreven drukniveau. 

Pressure Alter: door de arts of de Thuiszorgleverancier geactiveerde 
functie die u de mogelijkheid biedt de voorgeschreven druk met  

± 1 cmH2O te wijzigen. Op dit scherm geeft het symbool  aan dat de 
functie is ingeschakeld. Als de functie is uitgeschakeld, wordt het symbool 

 weergegeven. 

Max. ramp tijd: maximale door de arts of de Thuiszorgleverancier 
afgestelde ramptijd binnen een bereik van 0 tot 45 minuten. 

Druk op de rechter insteltoets  voor toegang tot de volgende pagina. 

4) Herinneringsberichten voor de patiënt 
Dit scherm wordt uitsluitend weergegeven als de arts of de Thuiszorgleverancier ten 
minste één frequentie voor een bepaalde herinnering heeft ingesteld. De inschakeldatum 
van de herinnering wordt vervolgens tegenover de bijbehorende herinnering weergegeven. 

Opmerking:  het symbool  geeft aan dat de pagina informatie weergeeft en dat de waarden 
onder geen beding gewijzigd kunnen worden. 
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Weergave van de 
display 

 

Filter: herinnert aan de datum waarop het filter vervangen moet worden. 

Masker: herinnert aan de datum waarop het masker vervangen moet 
worden. 

Service: herinnert aan de datum waarop u de druk van het apparaat 
moet laten controleren.  
Geheugenkaart: herinnert aan de datum waarop de geheugenkaart aan 
de Thuiszorgleverancier teruggezonden moet worden nadat u de 
gegevens vergaard en gedownload heeft. 

Druk op de rechter insteltoets  voor toegang tot de volgende pagina. 

5) Tijdinstelling 
Weergaven van de 
display 

 

De tijd kan uitsluitend ingesteld worden als het apparaat zich in de 
wachtstand bevindt. 

Druk op de ramptoets om het uur te selecteren.  

 

U kunt de tijd instellen per stap van 1 uur binnen een tijdsvak van 24 
uur. Druk op de rechter insteltoets  om de tijd vooruit te zetten 
en op de linker insteltoets  om de tijd terug te zetten. 

Druk op de ramptoets om de minuten te selecteren. 

 

De waarde van de minuten is instelbaar per stap van 1 minuut binnen 
een bereik van 60 minuten. Druk op de rechter insteltoets  om de 
cijfers van de minuten te verhogen en op de linker insteltoets  om 
deze te verlagen. 

Selecteer, na het uitvoeren van de instelling, het paginalabel met behulp van de ramptoets 
of de aan/stand-by toets en druk vervolgens op de rechter insteltoets  voor toegang 
tot de volgende pagina. 

6) Datuminstelling 
Weergaven van de 
display 

 

De datum kan uitsluitend ingesteld worden als het apparaat zich in de 
wachtstand bevindt. 

Druk op de ramptoets om de dag te selecteren. 

 

 

Druk op de rechter insteltoets  om de cijfers van de dagen te 
verhogen en op de linker insteltoets  om deze te verlagen. 

Druk op de ramptoets om de maand te selecteren. 

 

Druk op de rechter insteltoets  om de cijfers van de maand te 
verhogen en op de linker insteltoets  om deze te verlagen. 

Druk op de ramptoets om het jaar te selecteren. 
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Druk op de rechter insteltoets  om de cijfers van het jaar te 
verhogen en op de linker insteltoets  om deze te verlagen. 

Selecteer, na het uitvoeren van de instelling, het paginalabel met behulp van de ramptoets 
of de aan/stand-by toets en druk vervolgens op de rechter insteltoets  voor toegang 
tot de volgende pagina. 
 

7) Instelling van het contrast 
Weergaven van de 
display 

 

Druk op de ramptoets om de waarde te selecteren. 

 

Het contrast is standaard op 5 ingesteld, maar kan per stap van 1 
geregeld worden binnen een bereik van 0 tot 10. De waarde kan 
verhoogd worden met behulp van de rechter insteltoets  en verlaagd 
worden met behulp van de linker insteltoets . Stand 10 komt overeen 
met het maximumcontrast. 

 

Selecteer, na het uitvoeren van de instelling, het paginalabel met behulp van de ramptoets 
of de aan/stand-by toets. Met een tweede druk op de aan/stand-by toets verlaat u het 
menu. 
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INSTELPROCEDURE VAN HET SANDMAN INFO™ 
APPARAAT HC 

Raadpleeg de paragraaf "Toegang tot het menu van het apparaat" op blz. 17 voor de 
algemene beschrijving van een schermpagina, alsmede de beschrijving van de knoppen en 
de symbolen.  
 

Opmerking: Alle, op de onderstaande schermen weergegeven waarden, worden louter 
als voorbeeld gegeven. 

 
Druk op de rechter insteltoets  (nr. 5 in Afbeelding  3 op blz. 7), het volgende scherm 
wordt weergegeven. 
 

1) Warmteniveau 
Weergaven van de 
display 

 

Opmerking: dit scherm wordt uitsluitend weergegeven als de 
Thuiszorgleverancier de functie verwarmde bevochtiging 
ingeschakeld heeft. 

Het symbool  geeft aan dat u de waarde van het warmteniveau kan 
wijzigen. Deze kan afgesteld worden per stap van 1 binnen een bereik 
van 0 tot 10.  
Druk op de ramptoets om de instelling te selecteren. 

 

De waarde kan verhoogd worden met behulp van de rechter insteltoets 
 en verlaagd worden met behulp van de linker insteltoets . Bij 

afstelling op stand 10, werkt het warmte-element op het maximale 
vermogen. 

Selecteer, na het uitvoeren van de instelling, het paginalabel met behulp van de ramptoets 
of de aan/stand-by toets en druk vervolgens op de rechter insteltoets  voor toegang 
tot de volgende pagina. 

Opmerking: Als de indicator van de bevochtiger aan de bovenzijde van het scherm knippert 
(zonder de waarde van het warmteniveau), wordt, ongeacht of het apparaat in 
stand-by (tijdsweergave) staat of ingeschakeld is (drukweergave), bij een druk op 

de insteltoets  het knipperende  symbool weergegeven. Indien het 
toestel op een accu is aangesloten, kan de functie verwarmde bevochtiging niet 
worden gebruikt en knippert het symbool. Neem in alle andere gevallen contact op 
met uw Thuiszorgleverancier. 

2) Instellingen 
Weergave van de 
display 

 

Deze pagina wordt uitsluitend weergegeven indien minstens één 
parameter instelbaar is, anders wordt de pagina niet weergegeven. 

Comfort druk: door het apparaat afgegeven drukniveau tijdens het 
opstarten van de rampfunctie . 

Ramp tijd: De tijd die het apparaat nodig heeft om vanuit de comfortdruk 
de voorgeschreven druk te bereiken. 

Druk: voorgeschreven drukniveau te wijzigen met  
±1 cmH2O. 
Opmerking: de ingestelde druk wordt uitsluitend weergegeven als de 

functie Pressure Alter geselecteerd is (zie paragraaf "3) 
parameters"). 

U krijgt toegang tot de eerste parameter van het menu door op de ramptoets te drukken.  
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De aan de onderzijde van het scherm weergegeven symbolen worden gewijzigd zoals 
aangetoond op het volgende scherm: 

Weergave van de 
display 

 

De waarde van de comfortdruk wordt geselecteerd en kan geregeld 
worden per stap van 0,5 cmH2O tussen 3 cmH2O en de voorgeschreven 
druk, als het apparaat in de wachtstand staat, met behulp van de rechter 
insteltoets  voor het verhogen of de linker insteltoets  voor het 
verlagen van de druk. 

Druk op de ramptoets voor toegang tot de volgende parameter van het menu. 

 

De waarde van de ramptijd kan geregeld worden per stap van 5 minuten 
tussen 0 (uitgeschakelde ramp) en de maximale voorgeschreven ramptijd 
als het apparaat in de wachtstand staat. Druk op de rechter insteltoets 

 voor het verhogen of op de linker insteltoets  voor het verlagen 
van de ramptijd. 

Druk op de ramptoets voor toegang tot de volgende parameter van het menu. 

 

De waarde van de afgestelde druk wordt uitsluitend weergegeven als de 
functie Pressure Alter geactiveerd. is U kunt deze waarde regelen per 
stap van  
0,5 cmH2O tot ± 1 cmH2O ten opzichte van de voorgeschreven druk met 
behulp van de rechter insteltoets  voor het verhogen of de linker 
insteltoets  voor het verlagen van de druk binnen een bereik van 3 
tot 20 cmH2O. 

Selecteer, na het uitvoeren van de instelling, het paginalabel met behulp van de ramptoets of de 
aan/stand-by toets en druk vervolgens op de rechter insteltoets  voor toegang tot de volgende 
pagina. 

3) Parameters 
Opmerking:  het symbool  geeft aan dat de pagina informatie weergeeft en dat de waarden 

onder geen beding gewijzigd kunnen worden. 

 
Weergave van de 
display 

 

Voorgeschr. druk: Aan de patiënt voorgeschreven drukniveau. 
Pressure Alter: door de arts of de Thuiszorgleverancier geactiveerde 
functie die u de mogelijkheid biedt de voorgeschreven druk met  

± 1 cmH2O te wijzigen. Het symbool  geeft aan dat de functie 
Pressure Alter is ingeschakeld. Als de functie is uitgeschakeld, wordt het 

symbool  weergegeven. 

Max. ramp tijd: maximale door de Thuiszorgleverancier afgestelde 
ramptijd binnen een bereik van 0 tot 45 minuten 

Druk op de rechter insteltoets  voor toegang tot de volgende pagina. 

4) Herinneringsberichten voor de patiënt 
Dit scherm wordt uitsluitend weergegeven als de arts of de Thuiszorgleverancier ten minste één 
frequentie voor een bepaalde herinnering heeft ingesteld. De inschakeldatum van de herinnering 
wordt vervolgens tegenover de bijbehorende herinnering weergegeven. 
Opmerking:  het symbool  geeft aan dat de pagina informatie weergeeft en dat de waarden 

onder geen beding gewijzigd kunnen worden. 
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Weergave van de 
display 

 

Filter: herinnert aan de datum waarop het filter vervangen moet worden. 

Masker: herinnert aan de datum waarop het masker vervangen moet 
worden. 
Service: herinnert aan de datum waarop u de druk van het apparaat 
moet laten controleren.  
Geheugenkaart: herinnert aan de datum waarop de geheugenkaart aan 
de Thuiszorgleverancier teruggezonden moet worden nadat u de 
gegevens vergaard en gedownload heeft. 

Druk op de rechter insteltoets  voor toegang tot de volgende pagina. 

5) Tijdinstelling 
Weergaven van de 
display 

 

U kunt het uur instellen als het apparaat in de wachtstand staat. 

Druk op de ramptoets om het uur te selecteren. 

 

U kunt de tijd instellen per stap van 1 uur binnen een tijdsvak van 24 
uur. Druk op de rechter insteltoets  om de tijd vooruit te zetten 
en op de linker insteltoets  om de tijd terug te zetten. 

Druk op de ramptoets om de minuten te selecteren. 

 

De waarde van de minuten is instelbaar per stap van 1 minuut binnen 
een bereik van 60 minuten. Druk op de rechter insteltoets  om de 
cijfers van de minuten te verhogen en op de linker insteltoets  om 
deze te verlagen. 

Selecteer, na het uitvoeren van de instelling, het paginalabel met behulp van de ramptoets 
of de aan/stand-by toets en druk vervolgens op de rechter insteltoets  voor toegang 
tot de volgende pagina. 

6) Datuminstelling 
Weergaven van de 
display 
 

 

U kunt de datum instellen als het apparaat in de wachtstand staat. Druk 
op de ramptoets om de dag te selecteren. 

 

Druk op de rechter insteltoets  om de cijfers van de dagen te 
verhogen en op de linker insteltoets  om deze te verlagen. 

Druk op de ramptoets om de maand te selecteren. 

 

Druk op de rechter insteltoets  om de cijfers van de maand te 
verhogen en op de linker insteltoets  om deze te verlagen. 
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Druk op de ramptoets om het jaar te selecteren. 

 

Druk op de rechter insteltoets  om de cijfers van het jaar te 
verhogen en op de linker insteltoets  om deze te verlagen. 

Selecteer, na het uitvoeren van de instelling, het paginalabel met behulp van de ramptoets 
of de aan/stand-by toets en druk vervolgens op de rechter insteltoets  voor toegang 
tot de volgende pagina. 

7) Instelling van het contrast 
Weergaven van de 
display 

 

Druk op de ramptoets om de waarde te selecteren. 

 

Het contrast is standaard op 5 ingesteld, maar kan per stap van 1 
geregeld worden binnen een bereik van 0 tot 10. De waarde kan 
verhoogd worden met behulp van de rechter insteltoets  en verlaagd 
worden met behulp van de linker insteltoets . Stand 10 komt overeen 
met het maximumcontrast. 

Selecteer, na het uitvoeren van de instelling, het paginalabel met behulp van de ramptoets 
of de aan/stand-by toets. Met een tweede druk op de aan/stand-by toets verlaat u het 
menu. 
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INSTELPROCEDURE VAN HET SANDMAN AUTO™ 
APPARAAT HC 

Raadpleeg de paragraaf "Toegang tot het menu van het apparaat" op blz. 17 voor de 
algemene beschrijving van een schermpagina, alsmede de beschrijving van de knoppen en 
de symbolen.  

Opmerking: Alle, op de onderstaande schermen weergegeven waarden, worden louter 
als voorbeeld gegeven. 

 

Druk op de rechter insteltoets  (nr. 5 in Afbeelding  3 op blz. 7), het volgende scherm 
wordt weergegeven. 

1) Warmteniveau 
De weergave is identiek voor de CPAP stand of de AutoCPAP stand. 

Weergaven van de 
display 

 

Opmerking: dit scherm wordt uitsluitend weergegeven als de 
Thuiszorgleverancier de functie verwarmde bevochtiging 
ingeschakeld heeft. 

Het symbool  geeft aan dat u de waarde van het warmteniveau kan 
wijzigen. Deze kan afgesteld worden per stap van 1 binnen een bereik 
van 0 tot 10.  

Druk op de ramptoets om de instelling te selecteren. 

 

De waarde kan verhoogd worden met behulp van de rechter insteltoets 
 en verlaagd worden met behulp van de linker insteltoets . Bij 

afstelling op stand 10, werkt het warmte-element op het maximale 
vermogen. 

Selecteer, na het uitvoeren van de instelling, het paginalabel met behulp van de ramptoets 
of de aan/stand-by toets en druk vervolgens op de rechter insteltoets  voor toegang 
tot de volgende pagina. 

Opmerking: Als de indicator van de bevochtiger aan de bovenzijde van het scherm knippert 
(zonder de waarde van het warmteniveau), wordt, ongeacht of het apparaat in 
stand-by (tijdsweergave) staat of ingeschakeld is (drukweergave), bij een druk op 

de insteltoets  het knipperende  symbool weergegeven. Indien het 
toestel op een accu is aangesloten, kan de functie verwarmde bevochtiging niet 
worden gebruikt en knippert het symbool. Neem in alle andere gevallen contact op 
met uw Thuiszorgleverancier. 

2) Instellingen 
In de CPAP stand 
Weergave van de 
display 

 

Comfort druk: door het apparaat afgegeven drukniveau tijdens het 
opstarten van de rampfunctie . 

Ramp tijd: De tijd die het apparaat nodig heeft om vanuit de comfortdruk 
de voorgeschreven druk te bereiken. 

Druk: ingestelde druk, voorgeschreven drukniveau te wijzigen met  
±1 cmH2O. De ingestelde druk wordt uitsluitend weergegeven als de 
functie Pressure Alter ingeschakeld is. 
Opmerking: deze pagina wordt uitsluitend weergegeven als de maximale 

ramptijd verschilt van 0 (zie instelscherm) en(of) als de 
functie Pressure Alter is ingeschakeld (zie paragraaf "3) 
Parameters"). 
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U krijgt toegang tot de eerste parameter van het menu door op de ramptoets te drukken.  
De aan de onderzijde van het scherm weergegeven symbolen worden gewijzigd zoals 
aangetoond op het volgende scherm: 

Weergave van de 
display 

 

De waarde van de comfortdruk wordt geselecteerd en kan geregeld 
worden per stap van 0,5 cmH2O tussen 3 cmH2O en de voorgeschreven 
druk, als het apparaat in de wachtstand staat, met behulp van de rechter 
insteltoets  voor het verhogen of de linker insteltoets  voor het 
verlagen van de druk. 

Druk op de ramptoets voor toegang tot de volgende parameter van het menu. 

 

De waarde van de ramptijd kan geregeld worden per stap van 5 minuten 
tussen 0 (uitgeschakelde ramp) en de maximale voorgeschreven ramptijd 
als het apparaat in de wachtstand staat. Druk op de rechter insteltoets 

 voor het verhogen of op de linker insteltoets  voor het verlagen 
van de ramptijd. 

Opmerking : Als het apparaat in de wachtstand staat, kunt u tevens 
toegang tot deze instelling verkrijgen door op de ramptoets 
te drukken. 

Druk op de ramptoets voor toegang tot de volgende parameter van het menu. 

 

De waarde van de afgestelde druk wordt uitsluitend weergegeven als de 
functie Pressure Alter geactiveerd. is U kunt deze waarde regelen per 
stap van 0,5 cmH2O tot ± 1 cmH2O ten opzichte van de voorgeschreven 
druk met behulp van de rechter insteltoets  voor het verhogen of de 
linker insteltoets  voor het verlagen van de druk binnen een bereik 
van 3 tot 20 cmH2O. 

In de AutoCPAP stand 
Weergave van de 
display 

 

Comfort druk: drukniveau afgegeven door het apparaat bij aanvang van 
de rampfunctie of drukniveau afgegeven indien er gedurende meer dan 2 
minuten geen ademhalingscyclus waargenomen wordt. 

Latentietijd: latentietijd. De wachttijd in comfortdruk alvorens de 
inschakeling van de Auto-CPAP stand.  

U krijgt toegang tot de eerste parameter van het menu door op de ramptoets te drukken.  
De aan de onderzijde van het scherm weergegeven symbolen worden gewijzigd zoals 
aangetoond op het volgende scherm: 

 

De waarde van de comfortdruk wordt geselecteerd en kan geregeld 
worden per stap van 0,5 cmH2O tussen de minimale en de maximale 
afgestelde druk, als het apparaat in de wachtstand staat, met behulp 
van de rechter insteltoets  voor het verhogen of de linker 
insteltoets  voor het verlagen van de druk 

Druk op de ramptoets voor toegang tot de volgende parameter van het menu. 

 

De waarde van de latentietijd kan geregeld worden per stap van 5 
minuten tussen 0 en de maximale voorgeschreven latentietijd als het 
apparaat in de wachtstand staat. Druk op de rechter insteltoets  
voor het verhogen en op de linker insteltoets  om de waarde te 
verlagen. 
Opmerking : u kunt tevens toegang verkrijgen tot deze instelling door 

op de ramptoets te drukken als het apparaat in de 
wachtstand staat. 

Selecteer, na de instelling in de CPAP stand of de AutoCPAP stand, het paginalabel met 
behulp van de ramptoets of de aan/stand-by toets en druk vervolgens op de rechter 
insteltoets  voor toegang tot de volgende pagina. 
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3) Parameters 
Opmerking:  het symbool  geeft aan dat de pagina informatie weergeeft en dat de waarden 

onder geen beding gewijzigd kunnen worden. 

In de CPAP stand 
 

Weergave van de 
display 

 

Voorgeschr. druk: Aan de patiënt voorgeschreven drukniveau. 

Pressure Alter: door de arts of de Thuiszorgleverancier geactiveerde 
functie die u de mogelijkheid biedt de voorgeschreven druk met  
± 1 cmH2O te wijzigen.  

Het symbool  geeft aan dat de functie is ingeschakeld. Als de functie 

is uitgeschakeld, wordt het symbool  weergegeven. 

Max. ramp tijd: maximale door de Thuiszorgleverancier afgestelde 
ramptijd binnen een bereik van 0 tot 45 minuten.  

 

In de AutoCPAP stand 
 

Weergave van de 
display 

 

 

Max. latentietijd: maximale latentietijd afgesteld door de 
Thuiszorgleverancier tussen 0 en 45 minuten. 
Min. druk: minimale drukniveau. 

Max. druk: maximale drukniveau. 

Druk op de rechter insteltoets  voor toegang tot de volgende pagina. 

 

Reageer op IFL: bediening voor het opvoeren van de druk tijdens een 

fase met begrensde toevoer. Het symbool  geeft aan dat de functie is 

ingeschakeld. Als de functie is uitgeschakeld, wordt het symbool  
weergegeven. 

Max. druk bij apneu: Maximale bedieningsdruk bij apneu. 

Druk afname: afname van de druk, snel of langzaam, afgesteld door de 
Thuiszorgleverancier. 

Druk op de rechter insteltoets  voor toegang tot de volgende pagina. 

4) Herinneringsberichten voor de patiënt 
De weergave is identiek voor de CPAP stand of de AutoCPAP stand. 
Dit scherm wordt uitsluitend weergegeven als de arts of de Thuiszorgleverancier ten minste één 
frequentie voor een bepaalde herinnering heeft ingesteld. De inschakeldatum van de herinnering 
wordt vervolgens tegenover de bijbehorende herinnering weergegeven.  

Opmerking:  het symbool  geeft aan dat de pagina informatie weergeeft en dat de waarden 
onder geen beding gewijzigd kunnen worden. 
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Weergave van de 
display 

 

Filter: herinnert aan de datum waarop het filter vervangen moet worden. 

Masker: herinnert aan de datum waarop het masker vervangen moet 
worden. 

Service: herinnert aan de datum waarop u de druk van het apparaat 
moet laten controleren.  
Geheugenkaart: herinnert aan de datum waarop de geheugenkaart aan 
de Thuiszorgleverancier teruggezonden moet worden nadat u de 
gegevens vergaard en gedownload heeft. 

Druk op de rechter insteltoets  voor toegang tot de volgende pagina. 

5) Tijdinstelling 
De weergave is identiek voor de CPAP stand of de AutoCPAP stand. 
Weergaven van de 
display  

 

U kunt het uur instellen als het apparaat in de wachtstand staat. 

Druk op de ramptoets om het uur te selecteren. 

 

U kunt de tijd instellen per stap van 1 uur binnen een tijdsvak van 24 
uur. Druk op de rechter insteltoets  om de tijd vooruit te zetten 
en op de linker insteltoets  om de tijd terug te zetten. 

Druk op de ramptoets om de minuten te selecteren. 

 

De waarde van de minuten is instelbaar per stap van 1 minuut binnen 
een bereik van 60 minuten. Druk op de rechter insteltoets  om de 
cijfers van de minuten te verhogen en op de linker insteltoets  om 
deze te verlagen. 

Selecteer, na het uitvoeren van de instelling, het paginalabel met behulp van de ramptoets 
of de aan/stand-by toets en druk vervolgens op de rechter insteltoets  voor toegang 
tot de volgende pagina. 

6) Datuminstelling 
De weergave is identiek voor de CPAP stand of de AutoCPAP stand. 
 
Weergaven van de 
display 

 

U kunt de datum instellen als het apparaat in de wachtstand staat. Druk 
op de ramptoets om de dag te selecteren. 

 

Druk op de rechter insteltoets  om de cijfers van de dagen te 
verhogen en op de linker insteltoets  om deze te verlagen. 

Druk op de ramptoets om de maand te selecteren. 
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Druk op de rechter insteltoets  om de cijfers van de maand te 
verhogen en op de linker insteltoets  om deze te verlagen. 

Druk op de ramptoets om het jaar te selecteren. 

 

Druk op de rechter insteltoets  om de cijfers van het jaar te 
verhogen en op de linker insteltoets  om deze te verlagen. 

Selecteer, na het uitvoeren van de instelling, het paginalabel met behulp van de ramptoets 
of de aan/stand-by toets en druk vervolgens op de rechter insteltoets  voor toegang 
tot de volgende pagina. 

7) Instelling van het contrast 
De weergave is identiek voor de CPAP stand of de AutoCPAP stand. 

Weergaven van de 
display 

 

Druk op de ramptoets om de waarde te selecteren. 

 

Het contrast is standaard op 5 ingesteld, maar kan per stap van 1 
geregeld worden binnen een bereik van 0 tot 10. De waarde kan 
verhoogd worden met behulp van de rechter insteltoets  en verlaagd 
worden met behulp van de linker insteltoets . Stand 10 komt overeen 
met het maximumcontrast. 

Selecteer, na het uitvoeren van de instelling, het paginalabel met behulp van de ramptoets 
of de aan/stand-by toets. Met een tweede druk op de aan/stand-by toets verlaat u het 
menu. 
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MENU ALG. INFORMATIE 

Op het Sandman Intro™ HC apparaat 
Druk voor toegang tot dit menu op de linker insteltoets . Dit menu stelt u in staat de 
geregistreerde compliance gegevens af te lezen.  

Opmerking:  het symbool  geeft aan dat de pagina informatie weergeeft en dat de waarden 
onder geen beding gewijzigd kunnen worden. 

Weergaven van de 
display 

 

Urenteller: De tijd dat het apparaat gewerkt heeft. 
Totaal gebruik: Totale complianceteller, de tijd dat de patiënt 
daadwerkelijk met behulp van het masker geademd heeft. 
Tot.aant.sessies: aantal in het apparaat opgeslagen aan/uit sessies. 

Druk op de rechter insteltoets  voor toegang tot de volgende pagina met betrekking 
tot de laatste sessie. 

 

Datum: datum van de laatste aan/uit sessie. 
Totale tijdsduur: totale duur van de laatste sessie. 
Gebruiksduur: de tijd dat de patiënt daadwerkelijk met behulp van het 
masker geademd heeft. 
Gem. druk: gemiddelde aan de patiënt verstrekte druk tijdens de sessie  
Opmerking: Deze pagina is uitsluitend oproepbaar als het apparaat in 

de wachtstand staat. 

Druk op de toets aan/stand-by om het menu te verlaten. 

Op de Sandman Info™ HC en Sandman Auto™ HC apparaten 
Druk voor toegang tot dit menu op de linker insteltoets . Dit menu stelt u in staat de 
geregistreerde compliance gegevens af te lezen.  

Opmerking: het symbool  geeft aan dat de pagina informatie weergeeft en dat de 
waarden onder geen beding gewijzigd kunnen worden. 

Weergaven van de 
display 

 

Urenteller: De tijd dat het apparaat gewerkt heeft. 
Totaal gebruik: Totale complianceteller, de tijd dat de patiënt 
daadwerkelijk met behulp van het masker geademd heeft. 
Tot.aant.sessies: aantal in het apparaat opgeslagen aan/uit sessies. 

Druk op de rechter insteltoets  voor toegang tot de volgende pagina met betrekking 
tot de laatste sessie. 

Weergaven van de 
display 

 

Gebruiksduur: de tijd dat de patiënt daadwerkelijk met behulp van het 
masker geademd heeft. 
Gem. druk: gemiddelde aan de patiënt verstrekte druk tijdens de sessie  
Gemiddelde lek: indicator van de gemiddelde lek, weergave OK, +, ++, 
+++, ++++. 
A.H. index: Index van de apneu en de obstructieve hypopneu. 
De datum en het uur van de sessie worden aan de rechterbovenzijde van 
het scherm weergegeven. 

De pagina’s van de 5 laatste sessies kunnen worden weergegeven, van de meest recente tot de 
meest oude pagina. Druk op de rechter insteltoets  voor toegang tot de volgende sessie. 

Druk op de toets aan/stand-by om het menu te verlaten. 
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AFLOPEN VAN DE HERINNERINGEN VOOR DE 
PATIËNT 

Deze functie is identiek voor alle apparaten van de Sandman CPAP series. 
Zodra de vervaldatum van één of meerdere herinneringsfrequenties aanbreekt, wordt het 
symbool voor de toegang tot de informatie aan de linker onderzijde van het scherm 
vervangen door een knipperend symbool dat een envelop  voorstelt, ongeacht of het 
apparaat in stand-by (tijdsweergave) staat of ingeschakeld is (drukweergave).  
Bij een druk op de toets tegenover het symbool wordt een venster geopend dat de 
betreffende herinnering(en) weergeeft zoals in het volgende voorbeeld.  
Weergaven van de 
display 

 

Druk op de ramptoets voor toegang tot de eerste parameter. De aan de 
onderzijde van het scherm weergegeven symbolen worden gewijzigd 
zoals aangetoond op het volgende scherm. 

 

In het gegeven voorbeeld wordt u gevraagd of u het filter vervangen 
heeft. Druk op de rechter insteltoets  om ja te antwoorden en op de 
linker insteltoets  om nee te antwoorden. Als u met ja heeft 
geantwoord verdwijnt de herinnering van de display. 

Selecteer, na het uitvoeren van de instelling, het paginalabel met behulp van de ramptoets 
of de aan/stand-by toets. Met een tweede druk op de aan/stand-by toets verlaat u het 
menu. 
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