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Oświadczenie dotyczące własności intelektualnej

aXcent  medical  GmbH  (dalej  zwana  aXcent)  jest  właścicielem  praw  własności
intelektualnej do niniejszego urządzenia oraz instrukcji. Niniejsza instrukcja
może  zawierać  informacje  chronione  prawem  autorskim  lub  patentami  i  nie
przekazuje na innych żadnych licencji patentowych aXcent ani praw.

aXcent  traktuje zawartość tego podręcznika jak informacje poufne. Ujawnienie
informacji zawartych w tej instrukcji w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody
aXcent jest surowo zabronione.

Udostępnianie,  poprawianie,  powielanie,  rozpowszechnianie,  wypożyczanie,
adaptowanie  i  tłumaczenie  tej  instrukcji  obsługi  w  jakikolwiek  sposób  bez
pisemnej zgody aXcent jest ściśle zabronione. 

Wszystkie znaki  towarowe, które  pojawiają się  w tej  instrukcji, są  używane
wyłącznie do celów redakcyjnych bez zamiaru niewłaściwego ich wykorzystania. Są
własnością odpowiednich podmiotów.

Oświadczenie o odpowiedzialności producenta

Treść tego podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Wszystkie  informacje  zawarte  w  tej  instrukcji  są  traktowane  jako  poprawne.
aXcent nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszym dokumencie ani
za  przypadkowe  lub  wtórne  szkody  związane  z  zawartością,  działaniem  lub
użytkowaniem niniejszej instrukcji. 

aXcent odpowiada wyłącznie za wpływ na bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność
tego produktu tylko gdy: 

• Wszelkie  instalacje,  rozbudowy,  zmiany,  modyfikacje  i  naprawy  tego
urządzenia są przeprowadzane przez personel upoważniony przez aXcent;

• Instalacja  elektryczna  pomieszczenia  użytkowego  jest  zgodna  z
obowiązującymi krajowymi i lokalnymi wymaganiami;

• Produkt jest używany zgodnie z instrukcją użytkowania.

Ostrzeżenie

• To  urządzenie  musi  być  obsługiwane  przez  wykwalifikowanych  /
przeszkolonych specjalistów klinicznych. 

• Szpital  lub  placówka,  które używają  tego  urządzenia  powinny  stosować
rozsądny plan  przeglądów / konserwacji. Zaniedbanie  w tym zakresie może
spowodować awarię instrumentu lub obrażenia pacjenta.

Gwarancja

NINIEJSZA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNA I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE WYRAŻONE
LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ LUB PRZYDATNOŚCI DO
KAŻDEGO SZCZEGÓLNEGO CELU.

Wyłączenia;

Zobowiązanie aXcent wynikające z niniejszej gwarancji nie obejmuje transportu
lub  nieprzewidzianej klęski  żywiołowej  lub  innych  odpowiedzialności  za
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bezpośrednie, pośrednie lub w wyniku następstw szkody lub opóźnienia wynikające
z niewłaściwego użytkowania lub stosowania urządzenia lub użycia części lub
akcesoriów niezatwierdzonych przez aXcent lub napraw wykonywanych przez ludzi
nieupoważniony personel.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje;

• Wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub awaria spowodowana przez człowieka.

• Wadliwe  działanie  lub  uszkodzenie  spowodowane  niestabilnym  lub
niewłaściwym źródłem zasilania.

• Awaria  lub  uszkodzenie  spowodowane  siłą  wyższą,  taką  jak  pożar  i
trzęsienie ziemi.

• Wadliwe  działanie  lub  uszkodzenie  spowodowane  niewłaściwą  obsługą  lub
naprawą  przez  niewykwalifikowany  personel  lub  nieautoryzowane  osoby  z
serwisu.

• Awaria  urządzenia lub  jego  części,  której  numer  seryjny  nie  jest
wystarczająco czytelny.

• Inne nie spowodowane przez urządzenie lub jego część.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Zagrożenie

Dotyczy bezpośredniego zagrożenia, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje 
śmierć lub poważne uszkodzenie ciała.

Ostrzeżenie 

Dotyczy potencjalnego zagrożenia lub sytuacji niebezpiecznej, które mogą 
spowodować, jeśli się ich nie uniknie, śmierć lub poważne obrażenia.

Upomnienie

Dotyczy potencjalnego zagrożenie lub sytuacji niebezpiecznej, które mogą 
spowodować, jeśli się ich nie uniknie, drobne obrażenia ciała lub uszkodzenie 
urządzenia / mienia. 

Przypis 

Podaje wskazówki dotyczące aplikacji lub inne przydatne informacje, aby upewnić 
się, że będziesz użytkował urządzenie w możliwie najlepszy sposób.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu: Respirator transportowy
Model: MUSCA x1
Producent: aXcent medical GmbH
Adres producenta: Josef-Görres-Platz 2, 56068 Koblenz / Niemcy

Ostrzeżenie

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku domowego!
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Kontakt z firmą

Producent: aXcent medical GmbH
Adres producenta: Josef-Görres-Platz 2, 56068 Koblenz / Niemcy
Tel .: +49 261 3011 117
Faks: +49 261 3011 111
Strona internetowa: www.axcentmedical.com
E-mail: info@axcentmedical.com

Przedmowa

Cel instrukcji

Niniejsza  instrukcja  zawiera  wytyczne  niezbędne  do  bezpiecznego  użytkowania
urządzenia zgodnie z jego funkcjonalnością i przeznaczeniem. Przestrzeganie tej
instrukcji  to:  warunki  prawidłowego  działania  urządzenia oraz  zapewnienie
bezpieczeństwa pacjenta i operatora.

Ta instrukcja odpowiada możliwie maksymalnej konfiguracji i dlatego niektóre
treści mogą nie dotyczy twojego  urządzenia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania,
prosimy o kontakt z dostawcą. 

Niniejsza  instrukcja  jest  integralną  częścią  urządzenia.  Powinna  zawsze
znajdować się w jego pobliżu, aby można było z niej korzystać zawsze w razie
potrzeby. 

Użytkownicy 

Instrukcja przeznaczona jest dla lekarzy, od których oczekuje się znajomości
procedur  medycznych,  praktyki  i  terminologii  wymaganych  w  ratownictwie
medycznym.

Ilustracje

Wszystkie  ilustracje  w  tej  instrukcji  są jedynie  przykładami.  Niekoniecznie
muszą odzwierciedlać ustawienia lub dane wyświetlane na respiratorze.

Wersja: 1.2
Wydanie: 20 stycznia 2020 r
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1. Przekrój

1. Podłączenie rurki monitorowania ciśnienia

Połączyć z rurką odpowietrzającą i monitorem ciśnienia w drogach oddechowych. 

2. Podłączenie rury do wentylacji

Połączenie z zaworem pacjenta i rurką odpowietrzającą 

3. Zawór bezpieczeństwa
Kiedy ciśnienie w drogach oddechowych przekroczy granicę, automatycznie otworzy
zawór bezpieczeństwa.

4. Filtr powietrza
Kanał zasysania świeżego powietrza.

5. Interfejs baterii i konserwacji
Wbudowany akumulator o pojemności 3.400 mAh by żaden nieprofesjonalny nie mógł
go zastąpić;
Interfejs konserwacji do przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych, nie można
użyć nieprofesjonalnego.

6. Głośnik
Komunikaty głosowe i alarmowe.

7. Wlot O2
Połączenie z butlą z tlenem.

8. Interfejs DC
Podłącz zasilacz lub zasilanie DC z karetki czy helikoptera ratunkowego.

9. Adapter
Zmiana zmiennego źródła prądu 100-240 V (AC) na 12 V DC,

źródła zasilania.zapewnienie 
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Sterowanie MUSC x1 

1. wyświetlacz LED 
Wyświetla parametry oddychania. 

2. Panel alarmowy 
Wyświetl typ komunikatu alarmowego. 

3. Kontrolki zasilania sieciowego 
Niezależnie od tego, czy jest włączony, czy wyłączony, przełącznik zasilania
świeci się na zielono, nie wyświetla się, gdy brak zasilania zewnętrznego.
Przypis: przełączenie  z zewnętrznego źródła zasilania na wewnętrzny nie zaburza
pracy respiratora. 

4. Wskaźnik baterii 
Informuje o  stanie baterii,  słaba bateria  świeci się  czerwone światło,  gdy
bateria jest ładowana miga żółte światło, wskaźnik będzie zielony po całkowitym
naładowaniu.

5. Klawisz wyciszania alarmu dźwiękowego 
Przycisk może wyłączyć alarm na 2 min.

6. Przełącznik Air Mix / Bez Air Mix 
Przełączanie między Air Mix / Bez Air Mix. 

7. Regulator objętości minutowej 
Ustawianie minutowej objętości oddechowej. 

8. Przycisk wentylacji RKO 
Naciśnij ten przycisk, aby uzyskać dostęp 

długo(3s). 

9. Włącznik / wyłącznik wentylacji wspomaganej 
Włączanie trybu wspomaganego; oddech pacjenta w trybie wentylacji wspomaganej,
światło żółte jest jasne. 

10. Przycisk WŁ. / WYŁ.
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć urządzenie, długie naciśnięcie wyłączanie po
3 sekundach.

11. Regulator częstości wentylacji
Ustawianie częstość oddechów pacjenta 

12. Regulator maksymalnego ciśnienia wentylacji
Ustawianie zakresu ciśnienia w drogach oddechowych, jeśli ciśnienie w drogach
oddechowych przekracza tę wartość, zabrzmi alarm. 

13. Kodowanie kolorem
Niemowlę (różowy, 10-30 kg) 
Dziecko (niebieskie, 30-60 kg) 
Dorosły (pomarańczowy, 60-110 kg)

Wyświetlacz MUSCA x1 

1. Wskaźniki stanu baterii 
Gdy bateria jest słaba świeci na czerwono i uruchamia alarm, toczący się zielony
pasek świadczy o ładowaniu, powyżej dwóch kresek świeci na zielono. 

2. Wskaźniki pracy linii
Ikona czerwonego „widelca” oznacza brak zewnętrznego źródła zasilania. 

3. Ikona wyciszenia alarmu
Wyświetla status  aktualnego wyciszenia alarmu w czasie rzeczywistym. 

do funkcji RKO, aby wyjść naciśnij
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4. Wska niki trybów wentylacji
Wskazuje aktualny wzór oddychania.

5. Wy wietlanie parametrów pomiaru
Rzeczywisty przebieg ci nienia w drogach oddechowych. 

6. rednie ci nienie w drogach oddechowych 
Pokazuje warto  redniego ci nienia w drogach oddechowych. 

7. Szczytowe ci nienie w drogach oddechowych
Pokazuje warto  szczytowego ci nienia w drogach oddechowych.

Symbole u ywane na wy wietlaczu

Symbol Opis Symbol Opis

Wi cej detali znajdziesz w
do czonym dokumencie.

Wi cej detali znajdziesz w
instrukcji obs ugi.

W cznik jednostki g ównej Aplikacje typu BF

Sprz t klasy II Zasilanie z baterii

Zasilanie z adaptera Klawisz funkcyjny wentylacji
RKO 

Wska nik poziomu baterii Port zasilania DC

Data produkcji Promieniowanie niejonizuj ce

Zgodno  z wymogami za cznika I, dyrektywy UE 2007/47 / WE, MDD
93/42 / EEG dla wyrobów medycznych

2. Opis
2.1 Przeznaczenie 

MUSCA x1 to aparat do automatycznego oddychania tlenem (respirator krótkotrwa y)
z dodatkowym urz dzeniem do inhalacji. MUSCA x1 mo e kontrolowa  i wspomaga  
pacjenta o wadze powy ej 15 kg, nieinwazyjn  i inwazyjn  wentylacj  mechaniczn .
MUSCA x1 mo e by  u ywany tylko wtedy, gdy jest zainstalowany w bezpieczny 
sposób lub gdy jest przytwierdzony do platformy do przenoszenia. 

Ostrze enie 
MUSCA x1 nie nale y stosowa  u noworodków.

2.2 Zastosowanie

MUSCA x1 mo e by  u yty: 
 Przywraca  pacjentów na miejscu wypadku; 
 Przez d u szy okres czasu w przed u aj cych si  sytuacjach wypadkowych, np. 
Po ar; 
 Do krótkotrwa ej inhalacji O2 z u yciem maski oddechowej. M

MUSCA x1 mo e by  u yty podczas transportu pacjentów:
 Pomi dzy ró nymi pokojami i oddzia ami szpitala;
 Pomi dzy szpitalem a innymi budynkiem;
 W nag ych wypadkach;
 Gdy planowany jest transport na wi ksze odleg o ci. 

MUSCA x1: 
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◆ Służy do kontrolowanej wentylacji osób o masie ciała 15 kg lub większej;
◆ Stosowany jest w sytuacji zatrzymania oddechu;
◆ Można ustawić parametry zapewniające równomierną zbilansowaną wentylację tak
by wybrane maksymalne ciśnienie wentylacji Pmax nie zostało przekroczone; 
◆ Umożliwia kontrolowane oddychanie tlenem w trybie na żądanie.

2.3 Kwalifikacje użytkowników 

MUSCA x1 może być używana tylko przez osoby, które posiadają następujące 
kwalifikacje:

◆ Kwalifikacje medyczne i przebyte szkolenia w zakresie technik wentylacji.
◆ Szkolenie z obsługi MUSCA x1 przez osobę upoważnioną przez aXcent. Niewłaściwe
użytkowanie może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała człowieka.

2.4 Funkcja wentylacji 

MUSCA x1 pracuje w zakresie ciśnień od 2,7 do 6 bar i przy przepływie O2 nie 
mniejszym niż 70 l / min. Posiada wbudowany zasilacz. 

Wykorzystuje tlen medyczny pod wysokim ciśnieniem. Pozwala na to zewnętrzny 
reduktor ciśnienia dostosowany do danego ciśnienia roboczego. Tlenu jest 
doprowadzany przez zawór wejściowy. 

Ustawienia wentylacji można płynnie zmieniać. Zarówno to, jak i stosunek wdech /
wydech 1: 1,67 regulują wewnętrzne elektroniczne mechanizmy kontrolne. 

Gaz wdechowy przepływa przez rurę i przez zawór pacjenta oraz przez przewód 
maski lub rurki dotchawiczej do dróg oddechowych pacjenta. Zawór pacjenta jest 
wyposażony w membranę na wargi , która umożliwia odprowadzenie wydychanego gazu 
przez rurkę wydechową. 

Przy normalnym ustawieniu Air Mix dodawane jest powietrze atmosferyczne w celu 
uzyskania stężenia O2 w granicach od 55% do 85% przy ciśnieniu wentylacji 10 
mbar (uwaga „10,2 zawartość O2 przy użyciu Air Mix”). 

W  pewnych  okolicznościach i  przypadkach,  gdy  otaczające  powietrze  jest
zanieczyszczone,  możesz  przełączyć  się  na  No  Air  Mix  i  wentylować  czystym
tlenem. 

Jednostka iniekcyjna zostaje wyłączana po przełączeniu z Air Mix na No Air Mix.
To zwiększa objętość minutową, która może spowodować przekroczenie ustawionej
granicy ciśnienia i  stenozę,  włączany jest alarm (Stenoza). W takim przypadku
należy ustawić odpowiednio niższą objętość minutową. 

W przeciwnej sytuacji, podczas przełączania z NO Air Mix na Air Mix, iniektor
zostaje  włączony.  Zmniejsza  to  objętość  minutową,  która  może  powodować,  że
ustawiona  granica  ciśnienia  jest  niedoszacowana.  W  takim  przypadku  należy
odpowiednio przestawić objętość minutową.

2.5 Wentylacja kontrolowana (IPPV) 

Po włączeniu MUSCA x1 automatycznie przechodzi w tryb wentylacji kontrolowanej.
Powoduje to skok wentylacji wymuszonej u pacjentów zaintubowanych zgodnie z
wartościami wentylacji ustawionymi na urządzeniu.

2.6 Wentylacja wspomagana 

Oprócz  trybu  wentylacji  kontrolowanej  MUSCA  x1  ma  również  tryb  wentylacji
wspomaganej.  Po  włączeniu  trybu  wentylacji  wspomaganej,  naciskając  przycisk
Assist, zielona dioda LED wskaże aktywność tego trybu. 
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Pacjent ma teraz możliwość wyzwolenia skoku wentylacyjnego w oknie czasowym 40%
trwania wydechu. W tym celu pacjent musi generować przepływ powyżej 5 l/min
własnymi wysiłkami oddechowymi. 

Jeśli  wysiłek  oddechowy  pacjenta  nie  wystarcza  do  wyzwolenia,  pacjent
automatycznie otrzymuje obowiązkowy skok wentylacji na koniec okna czasowego,
tak że objętość minutowa jest zagwarantowana. 

Dzięki  tej  funkcji  można  zsynchronizować  skoki wentylacyjne  urządzenia  z
wdychaniem powietrza z otaczającej atmosfery przez zawór pacjenta. 

Jeśli  pacjent  nie  wyzwoli urządzenia,  alarm  zostanie  wyzwolony.  Pacjent
kontynuuje otrzymywanie wentylacji  kontrolowanej.

2.7 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) 

Podczas  implementacji trybu wentylacji IPPV naciśnij przycisk wentylacji RKO,
MUSCA x1 dostarcza powietrze pacjentom zgodnie z parametrami RKO, aż do długiego
naciśnięcia przycisku funkcyjnego RKO wyjście. Wentylacja jest odpowiednia dla
określonych parametrów w ramach trybu bieżącej wentylacji IPPV. 

2.8 Tryb ręczny 

Gdy MUSCA x1 jest w trybie wentylacji IPPV, naciśnij przycisk Wentylacja ręczna
(M), MUSCA x1 będzie dostarczać gaz pacjentom ze stałą prędkością przepływu, aż
do poluzowania przycisk ręcznej wentylacji, aby zatrzymać dopływ gazu. Wartość
stałej prędkości przepływu jest zgodna z  wartością, które  została ustawiona w
trybie wentylacji IPPV. 

Poluzowanie przycisku wentylacji ręcznej, jeśli kontroler nie naciśnie klawisza
M w ciągu 3 s, automatycznie przełączy się z powrotem na wzorzec oddychania.

2.9 Wentylacja pacjenta system rurek 

Gaz do sztucznego oddychania jest dostarczany do pacjenta przez system rurek do
wentylacji, składający się z rury do wentylacji i wszystkich rurek niezbędnych
do kompleksowej wentylacji i monitorowania. Obejmuje rurki wentylacyjne i zawór
pacjenta. 
◆  Element  węża  wentylacyjnego  jest  tak  zaprojektowany,  aby  umożliwiać
spontaniczne oddychanie, nawet jeśli MUSCA x1 działa nieprawidłowo. 
◆ Rura wentylacyjna jest dostępna w dwóch wersjach: 
a) Rura do wentylacji wielokrotnego użytku; 
b) Jednorazowa rura do wentylacji 

3. Instrukcje bezpieczeństwa

Dla  własnego  bezpieczeństwa  i  bezpieczeństwa  pacjentów  należy  przestrzegać
następujących punktów.

3.1 Ogólne 

◆  Przed  użyciem  urządzenia  należy  zawsze  przeprowadzić  kontrolę  działania.
(Patrz „7. Kontrola działania"). 
◆ Przeczytaj uważnie instrukcje użytkowania. Jest integralną częścią respiratora
i powinna być zawsze dostępna w celach informacyjnych. 
◆ Przed rozpoczęciem pracy z MUSCA x1 musisz zrozumieć, jak go obsługiwać. 
◆  Prosimy  przestrzegać  punktu  „5.  Przygotowanie  aseptyczne”,  aby  zapobiec
infekcji lub zakażeniu bakteryjnemu. 
◆  MUSCA  x1  powinien  być  używany  wyłącznie  przez  wykwalifikowany  personel
medyczny, który odbył szkolenie w zakresie technik wentylacji. Nieprawidłowe
użycie może spowodować poważne obrażenia fizyczne i uszkodzenia ciała. 
◆ Zaleca się, aby czynności serwisowe i naprawy były wykonywane wyłącznie przez
producenta lub przez wykwalifikowanych techników upoważnionych przez aXcent. 
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◆ W przypadku używania akcesoriów innych producentów mogą wystąpić usterki oraz
brak  zgodności  biologicznej.  Należy  pamiętać,  że  w  przypadku  stosowania
akcesoriów innych niż zalecane w instrukcji lub oryginalnych części zamiennych
wszelkie uprawnienia gwarancyjne i odpowiedzialność producenta wygasa. 
◆ MUSCA x1 powinien być używany tylko do celów, do których został zaprojektowany
(uwaga „2.1 Przeznaczenie”). 
◆ MUSCA x1 nie jest przeznaczony do użytku w warunkach hiperbarycznych (komora
ciśnieniowa). 
◆  MUSCA  x1  nigdy  nie  powinien  być  używany  z  łatwopalnymi  środkami
znieczulającymi. 
◆ W przypadku stosowania w atmosferze zatrutej lub o niskiej zawartości tlenu
nie używaj MUSCA x1 z ustawieniem „Air Mix” lub w trybie wspomagania. 
◆  Wentylator  rezerwowy  powinien  być  zawsze  dostępny  na  wypadek  awarii
technicznej. 
◆ Ryzyko obrażeń. Nigdy nie pozostawiaj pacjenta ani respiratora bez nadzoru w
trakcie pracy. Tylko wtedy można szybko zareagować, jeśli stan pacjenta pogarsza
się lub w przypadku alarmu lub awarii. Opóźniona odpowiedź personelu medycznego
może prowadzić do poważnych obrażeń ciała. 
◆ Nie umieszczaj włączonego telefonu komórkowego lub radia bliżej niż 1 m od
MUSCA x1, może to powodować nieprawidłowe działanie. 
◆ Podczas  obsługi urządzenia  z zasilaczem  upewnij się,  że włączony  przewód
zasilania nie będzie stanowił zagrożenia np. potknięcia lub przeszkody.

3.2 Bezpieczne stosowanie tlenu 

Silnie sprężony tlen może prowadzić do spontanicznych reakcji wybuchowych w
połączeniu  z  substancjami  łatwopalnymi  (tłuszcz,  olej,  alkohol,  środki
dezynfekujące itp.): 

Ostrzeżenie 

◆ Należy zachować wszystkie połączenia śrubowe i inne elementy wentylatora
całkowicie wolne od oleju i smaru. 
◆ Zawsze myj ręce przed rozpoczęciem pracy przy dostarczaniu tlenu. 
◆ W pobliżu wszystkich  urządzeń zawierające lub transportujących tlen  
obowiązuje całkowity zakaz palenia i posługiwania się otwartymi źródłami 
ognia. 
◆ Podczas montażu i wymiany butli z tlenem należy używać tylko rąk do  
dokręcania połączeń śrubowych w butli i w reduktorze ciśnienia. Nie używaj
narzędzi do tego celu. Zbyt mocne dokręcenie uszkadza gwinty śrub i  
uszczelki i może powodować wycieki. 
◆ Chroń butle z tlenem przed przypadkowymi upadkami. Jeśli butla spadnie, 
reduktor ciśnienia lub zawór mogą pęknąć i spowodować gwałtowną eksplozję.

Upomnienie 

• Zawsze  powoli  otwieraj  zawór  butli  tlenowej,  aby  zapobiec  uszkodzenie
innych elementów instalacji przez ciśnienie. 

• Butla  z  tlenem  nie  powinna  być  nigdy  całkowicie  opróżniana,  ponieważ
powietrze zawierające wilgoć przedostaje się do  butli i może powodować
korozję. 

• Zabezpieczyć butle  z tlenem  tak, aby  nie mogły  się przewrócić.  Jeśli
spadnie, reduktor ciśnienia na butli lub zawór mogą się zerwać, powodując
eksplozję.

3.3 Wentylacja/ zabieg

◆  Pacjent i respirator transportowy muszą być pod ciągłą obserwacją w  
trakcie wentylacji. 
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◆  Długotrwała wentylacja może prowadzić do atrofii mięśni (zależne od  
pacjenta podczas wentylacji). 
◆ Długotrwała wentylacja może prowadzić do wysychania dróg oddechowych. 
Zapewnij odpowiednie kondycjonowanie powietrza oddechowego. 
◆ Wysokie ciśnienie wentylacji stosować tylko przez krótkie okresy i tylko
we wskazaniach medycznych. Stałe stosowanie wysokie ciśnienie wentylacji 
może być szkodliwe dla pacjenta.
◆  Upewnij się, że zawór pacjenta nie jest zakryty i czy działa, np.  
poprzez niewłaściwą pozycję pacjenta. W procesie wentylacji należy stale 
obserwować pacjenta i respiratora. 

3.4 Wentylacja pacjenta system rurek 

Ostrzeżenie 

• Ryzyko  zranienia.  Systemu  rurek pacjenta  może  używać  wyłącznie
wykwalifikowany personel medyczny, który przeszedł szkolenie w zakresie
technik oddychania. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych
obrażeń ciała. 

• System  rurek pacjenta  należy  poddać  kontroli  działania  i  kontroli
wizualnej przez  użytkownika przed  użyciem. W  tym celu  zapoznaj się  z
instrukcją systemu rurek pacjenta. 

• Podczas podłączania zaworu pacjenta sprawdź, czy kierunek przepływu gazu
oddechowego jest prawidłowy. Upewnij się, że otwór zaworu pacjenta nie
jest zasłonięty i działa prawidłowo, np. pozycja pacjenta. 

• Systemu rurek pacjenta należy używać wyłącznie w opisanym celu. Zapoznaj
się  z instrukcją obsługi systemu rurek pacjenta. 

• System rurek pacjenta nie nadaje się do użytku hiperbarycznego (komora
hiperbaryczna). 

• Zapoznaj się również z instrukcją obsługi systemu rurek pacjenta.

3.5 Oprogramowanie 

Ryzyko związane z błędami oprogramowania zostało zminimalizowane dzięki szeroko
zakrojonym działaniom kwalifikacyjnym 

3.6 Akcesoria/ części zamienne 

Upomnienie 

• Chronić części silikonowe / gumowe przed promieniowaniem UV i długotrwałym
bezpośrednim działaniem światła słonecznego, by zapobiec ich kruchości. 

• Zalecamy  wykonywanie  przeglądów  i  napraw  przez  producenta  lub  przez
autoryzowanego przez aXcent technika. 

• W przypadku produktów innych firm mogą wystąpić usterki lub brak zgodności
biologicznej.  Pamiętaj,  jeśli  nie  są  używane  akcesoria  zalecane  w
instrukcji  obsługi  lub  oryginalne  części  zamienne  to  wszystkie  prawa
gwarancyjne i odpowiedzialność wygasają. 

4. Instalacja 

Z reguły MUSCA x1 musi być instalowany tylko do stacjonarnego użytku w pojazdach
ratowniczych, helikopterach lub samolotach. W takim przypadku zestawy mocujące 
są dostarczone jako akcesoria. 
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Jeśli MUSCA x1 jest dostarczany w całości na noszach lub zamontowana w torbie 
awaryjnej aXcent, to urządzenie jest gotowe do pracy i nie wymaga prac 
instalacyjnych. 

Ostrzeżenie 

Po instalacji należy sprawdzić działanie Patrz „7. Kontrola działania”.

4.1 Podłączenie butli z tlenem

Ostrzeżenie 

• Ryzyko wybuchu! Umyj dokładnie ręce przed przystąpieniem do jakichkolwiek
prac związanych z  dopływem tlenu. Związki węglowodorów (np. olej, smar,
środki  czyszczące,  alkohol,  krem  do  rąk  lub  plastry)  mogą  powodować
reakcje wybuchowe jeśli wejdą w kontakt z silnie sprężonym tlenem. 

• Nigdy  nie  używaj  kluczy  ani  innych  narzędzi  do  dokręcania  lub
poluzowywania śruby łączącej.

4.2 Odłączenie pustej butli 

1. Zamknij zawór na butli z tlenem. 

2. Włącz MUSCA x1 przełącznikiem On/Off.. Dzięki temu pozostały tlen uleci, a
urządzenie stanie się bezciśnieniowe. Poczekaj, aż manometr na reduktorze
ciśnienia  wskaże  zerową  zawartość  tlenu  zanim  ręcznie  odkręcisz  śruby
łączące. 

3. Wyłącz MUSCA x1 przełącznikiem On/Off. 

4. Następnie ręcznie poluzuj połączenie śrubowe butli. 

4.3 Podłączenie nowej butli 

1. Najpierw otwórz zawór nowej butli z tlenem, a następnie szybko go ponownie
zamknij. To zdmuchnie wszelkie cząstki materii. 

2. Podłącz reduktor ciśnienia do zaworu na butli z tlenem. Dokręć nakrętkę
łączącą ręcznie. 

3. Wkręć  wąż  ciśnieniowy  do  wylotu  reduktora  ciśnienia  (o  ile  nie  jest
podłączony) za pomocą nakrętki łączącej 9/16 ”- 18UNF. 

4. Przykręć  drugi  koniec  węża  ciśnieniowego  do  przyłącza  gazu  sprężonego
MUSCA x1, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione.

Upomnienie 

• Upewnij  się,  że  pacjent  nie  jest  podłączony  do  MUSCA  x1,  w  momencie
wymiany butli z gazem. W przeciwnym razie autotest urządzenia doprowadzi
do nieprawidłowych wyników. 

• Podczas wymiany, trzymaj zawór z dala od ciała w taki sposób, by latające
cząsteczki nie mogły zranić ciebie i innych osób. 

4.4 Wentylacja pacjenta system rurek 

Respirator transportowy przenośny - AXCENT MEDICAL MUSCA X1        www.novamed.pl        14



System  rurek wielokrotnego  u ytku  jest  dostarczany  z  MUSCA  x1.  Opcjonalnie
jednorazowy system rurek jest równie  dost pny. Procedura czenia obu systemów
jest nast puj ca: 

1. Pod czy  przewód pomiaru ci nienia do odpowiedniego przy cza z przodu
urz dzenia. Upewnij si , e pod czone rury nie s  za amane. 

2. Pod czy  rurki do  wentylacji  do  odpowiedniego  przy cza  z  przodu
urz dzenia. Upewnij si , e pod czone rury nie s  zagi te. 

3. Pod czy  zawór pacjenta z rur  do wentylacji i rur  pomiaru ci nienia tak
jak pokazano poni ej - rysunek zaworu pacjenta. 

4. W przypadku wykonywania wentylacji przez mask  za ó  mask  do wentylacji
na zawór pacjenta lub je li pacjent jest  intubowany, pod cz rurk  do
zaworu pacjenta. 

Upomnienie

Rurk  do wentylacji nale y chwyta  tylko za ko ce. W przeciwnym razie  
mo na go uszkodzi .

Zawór pacjenta

1 Wylot 30mm Interfejs wypuk y sto ek
2 Wlot 15mm/20mm Interfejs koncentryczny 
3 Z cze pacjentów (Po czenie z 

mask /intubacje)
15mm/20mm Interfejs koncentryczny 

4 Awaryjny wlot powietrza Interfejs niestandardowy

5 Miejsce po czenia rurki do 
pomiaru ci nienia

5mm  interfejs  niestandardowy
cylindryczny

Ostrze enie 

Zdecydowanie  zalecamy  u ywanie  oryginalnych  akcesoriów  dostarczonych  przez
aXcent, w przypadku produktów od innych producentów mog  wyst pi  awarie i brak
zgodno ci  biologicznej.  Pami taj,  e  w  takich  przypadkach  wszelkie  prawa
gwarancyjne i odpowiedzialno  wygasaj , je li nie s  u ywane akcesoria zalecane
w instrukcji obs ugi lub oryginalne cz ci zamienne. 

5. Zastosowanie respiratora

5.1 W czanie/ autotest 

1. Powoli otwórz zawór butli z tlenem. Manometr wska e ci nienie w butli.

2. Oblicz  pozosta y  czas  pracy  (patrz  „5.10  Kalkulacja  zawarto ci  tlenu/
pozosta ego  czasu”).  Zawsze  wymieniaj  butl  w  odpowiednim  czasie,  np.
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System  rurek wielokrotnego  u ytku  jest  dostarczany  z  MUSCA  x1.  Opcjonalnie
jednorazowy system rurek jest równie  dost pny. Procedura czenia obu systemów
jest nast puj ca: 

1. Pod czy  przewód pomiaru ci nienia do odpowiedniego przy cza z przodu
urz dzenia. Upewnij si , e pod czone rury nie s  za amane. 

2. Pod czy  rurki do  wentylacji  do  odpowiedniego  przy cza  z  przodu
urz dzenia. Upewnij si , e pod czone rury nie s  zagi te. 

3. Pod czy  zawór pacjenta z rur  do wentylacji i rur  pomiaru ci
jak pokazano poni ej - rysunek zaworu pacjenta. 

4. W przypadku wykonywania wentylacji przez mask  za ó  mask  do wentylacji
na zawór pacjenta lub je li pacjent jest  intubowany, pod cz rurk
zaworu pacjenta. 

Upomnienie

Rurk  do wentylacji nale y chwyta  tylko za ko ce. W przeciwnym razie  
mo na go uszkodzi .

Zawór pacjenta

1 Wylot 30mm Interfejs wypuk y sto ek
2 Wlot 15mm/20mm Interfejs koncentryczny 
3 Z cze pacjentów (Po czenie z 

mask /intubacje)
15mm/20mm Interfejs koncentryczny 

4 Awaryjny wlot powietrza Interfejs niestandardowy

5 Miejsce po czenia rurki do 
pomiaru ci nienia

5mm  interfejs  niestandardowy
cylindryczny

Ostrze enie 

Zdecydowanie  zalecamy  u ywanie  oryginalnych  akcesoriów  dostarczonych  przez
aXcent, w przypadku produktów od innych producentów mog  wyst pi  awarie i brak
zgodno ci  biologicznej.  Pami taj,  e  w  takich  przypadkach  wszelkie  prawa
gwarancyjne i odpowiedzialno  wygasaj , je li nie s  u ywane akcesoria zalecane
w instrukcji obs ugi lub oryginalne cz ci zamienne. 

5. Zastosowanie respiratora

5.1 W czanie/ autotest 

1. Powoli otwórz zawór butli z tlenem. Manometr wska e ci nienie w butli.

2. Oblicz  pozosta y  czas  pracy  (patrz  „5.10  Kalkulacja  zawarto
pozosta ego  czasu”).  Zawsze  wymieniaj  butl  w  odpowiednim  czasie,  np.
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kiedy ci nienie spada poni ej 50 barów, by zapewni  wystarczaj co  d ugi
czas pracy. W

3. Wybierz dane ustawienia wentylacji (patrz „5.2 Wybór ustawie  wentylacji
”). N

4. Naci nij  przycisk  ON  /  OFF,  aby  w czy  MUSCA  x1,  autotest  zostanie
uruchomiony.  Ekran  poka e  procentowy  przebieg  procesu  autotestu,  po
zako czeniu,  ekran  zmieni  si  na  g ówny  interfejs  z  komunikatami
g osowymi: „Otwórz butle tlenow .", „Sprawd  oddychanie i wybierz tryb,
dostosuj ustawienia”. 

Je li autotest zako czy si  niepowodzeniem, zostanie to pokazane na ekranie po
lewej  stronie.  Powinien  pojawi  si  komunikat  „Awaria  urz dzenie!  Poda
alternatywn  wentylacj ”. Je li si  to zdarzy, MUSCA x1 nie mo e by  u ywany do
wentylacji. 

Po autote cie respirator wielokrotnie sprawdza ci nienie w butli z tlenem, a
wykryte zostanie odpowiednie ci nienie. W przeciwnym razie w czy si  alarm.
MUSCA x1 nast pnie zacznie dzia a  zgodnie z wybranymi ustawieniami wentylacji.

Ostrze enie

Automatyczny autotest nie zast puje kontroli dzia ania. Przed u yciem  
urz dzenie, nale y zawsze przeprowadzi  kontrol  dzia ania, zgodnie z  
opisem w rozdziale „7. Kontrola dzia ania ”. Tylko w ten sposób mo na  
zapewni  pe n  funkcjonalno  urz dzenia.

5.  Gdy  ekran  prze czy  si  na  interfejs  g ówny  wska e,  e  urz dzenie  mo e
rozpocz  prac  niezw ocznie. Wszystkie ustawienia b d  takie same w momencie
wy czenia jednostki. 

6. Po zako czeniu ustawiania pod czy  do pacjenta.

7. Podczas wentylacji mo e zaj  potrzeba dostosowania parametrów oddechowych w
zale no ci od  stanu/schorzenia  pacjenta. Aby  uzyska  szczegó owe informacje,
zapoznaj si  z dalsz  cz ci  tego rozdzia u. 

5.2 Wybór ustawie  wentylacji 

Ustawienia mo na wybra  przed lub po w czeniu MUSCA x1. Zalecany jest wybór
przed w czeniem, aby unikn  niepotrzebnego marnowania tlenu. 

Air Mix/Bez Air Mix 
W przypadku podanych wskaza  istnieje mo liwo  wentylacji przy pomocy czystego
tlenu lub przy pomocy mieszanego powietrza. 

1. W przypadku powietrza mieszanego ustawi  prze cznik 6 na Air Mix.

St enie tlenu podawanego pacjentowi zwykle mie ci si  mi dzy 55% a 85% przy
ci nieniu wentylacji 10 mbar. Mo na odczyta  dok adn  warto  z odpowiednich
diagramów (uwaga „11.3 Zawarto  O2 przy u yciu Air Mix”).

Ostrze enie 

Ustawienie Bez Air Mix powinno by  u ywane w zanieczyszczonej atmosferze 
lub z nisk  zawarto ci  tlenu lub gdy wymaga tego wskazanie. 

2. Ustaw prze cznik 4 na Bez Air Mix.
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Kiedy respirator zostanie prze czony z mieszanki powietrze/tlen (Air Mix) na 
czysty tlen (Bez Air Mix), obj to  minutowa b dzie si  zmienia  tylko w ramach 
ustalonych tolerancji (uwaga „11. Dane techniczne”). 

Cz sto  oddechów 
Cz sto  oddechów mo na ustawi  za pomoc  pokr t a regulatora 11.

Obj to  minutowa 
Obj to  minutow  mo na ustawi  za pomoc  pokr t a 7.

Zalecana cz sto  oddechów i obj to  minutowa w przypadku wentylacji 
kontrolowanej:

Kolor Niemowle (ró owy) Dziecko (Niebieski) Doros y 
(pomara czowy)

Masa cia a 10 ~ 30 kg 30 ~ 60 kg 60 ~ 110 kg 

Cz sto  oddechów 25 ~ 40bpm 15 ~ 25bpm 8 ~ 15bpm 

Obj to  minutowa 3 ~ 5L/min 5 ~ 7L/min  7 ~ 13L/min

Palce pokazane w tabeli s  tylko zaleceniami. Mog  by  wymagane inne ustawienia
w przypadku uszkodze  p uc lub ze specjalnych wskaza  medycznych. 
Aby zobaczy  zwi zek pomi dzy warto ciami, zobacz diagram „11.3 Zwi zki mi dzy
parametrami wentylacji”.

Maksymalne ci nienie wentylacji 

Za pomoc  prze cznika maska/rurka 1 ustawi  maksymalne ci nienie wentylacji.
Diody LED wiec  si  w trybie aktywnym. 

Zalecane maksymalne ci nienie wentylacji:

Maska wentylacyjna Intubacje

20 mbar 45 mbar

Warto ci podane w tabeli s  rekomendacjami. Mo liwe s  ró ne warto ci w pewnych
wskazaniach. Po osi gni ciu ustawionego poziomu, np. w przypadkach, gdy warto
ta jest nieadekwatna, MUSCA x1 uruchamia alarm stenoza. (Uwaga „Alarm stenoza”).

5.3 Wybór trybu wentylacji

Wentylacja w trybie wentylacji kontrolowanej
Po w czeniu MUSCA x1 automatycznie przechodzi w tryb wentylacji  kontrolowanej.
Lampka Led w przycisku 9 nie zapala si . 

Pacjent  otrzymuje  powietrze  do  oddychania  w  stosunku  wdech/wydech  1:  1,67
zgodnie  z  ustawionymi  parametrami  wentylacji  (uwaga  „5.2  Wybór  ustawie
wentylacji”). 

Przyk ad krzywej wentylacji w trybie kontrolowanym 

Wentylacja w trybie wentylacji wspomaganej
Aby w czy  tryb wentylacji wspomaganej, naci nij przycisk 9, tryb wentylacji
wspomaganej jest sygnalizowane miganiem zielonej diody w klawiszu 9. Podczas
wentylacji wspomaganej pacjent otrzymuje kontrolowany skok wentylacji zgodnie z
ustawion  cz stotliwo ci  wentylacji. 
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Ponadto pacjent ma mo liwo  samodzielnego wyzwolenia urz dzenia przed zabiegiem
skok wentylacji kontrolowanej. Synchronizuje to kontrolowane ruchy wentylacyjne
z wysi kiem oddechowym pacjenta. 

Przyk ad krzywej wentylacji w trybie wspomaganym 

Ponadto pacjent ma mo liwo  wykonania oddechu spontanicznego za pomoc  zaworu
pacjenta mi dzy wyzwalanymi skokami wentylacji. W takim przypadku pacjent zasysa
powietrze do oddychania z powietrza otoczenia. 

Je li pacjent nie uruchomi urz dzenia w oknie czasowym dwóch kolejnych faz, tj.
nie wykonuje ju  wysi ku oddechowego, zostanie wyzwolony alarm Bez Asysty (uwaga
„4.7 Sygna y alarmowe”). 

Aby zako czy  tryb wentylacji wspomaganej, naci nij klawisz 9. MUSCA x1 b dzie
kontynuowa  prac  w trybie wentylacji kontrolowanej. Dioda w klawiszu 9 zga nie.

Upomnienie 

Kiedy  ci nienie  wyzwalania  jest  ustawione  nieprawid owo  lub  spontanicznie
oddychanie  pacjenta  jest  wydajniejsze,  wentylacja  ta  spowoduje  nadmiern
wentylacj  pacjenta.

Tryb r czny 

Gdy MUSCA x1 jest w trybie wentylacji IPPV, naci nij przycisk Wentylacja r czna
(M),  MUSCA  x1  b dzie  dostarcza  gaz  pacjentom  ze  sta  pr dko ci ,  a  do
poluzowania  przycisk  r cznej  wentylacji,  aby  zatrzyma  dop yw  gazu.  Sta e
nat enie przep ywu  jest zgodne  z parametrami,  które s  ustawiane w  trybie
wentylacji IPPV. 

Poluzuj przycisk r czniej wentylacja, je li kontroler nie naci nie klawisza M w
ci gu 3 s, automatycznie prze czy si  z powrotem na wzorzec oddychania. 

Przyk ad krzywej wentylacji w resuscytacji kr eniowo-oddechowej (RKO) 

Tryb wentylacji: 

Podczas wdra ania trybu wentylacji IPPV naci nij przycisk wentylacji RKO, MUSCA
x1 dostarcza  powietrze pacjentom  zgodnie z  parametrami RKO,  a  do  d ugiego
naci ni cia przycisku funkcyjnego wyj cie RKO. Wentylacja jest odpowiednia dla
okre lonych parametrów w ramach bie cego trybu wentylacji IPPV 

Komunikat ratunkowy RKO i wentylacja mechaniczna: 

Wska e miejsce ucisku.  Wska e, e jest uciskanie .

Wska e, e wykonuje wdech. Wska e, e wykonuje wydech. 

RKO MUSCA x1 zapewnia tryb 30: 2  uci ni cia i wentylacji, co oznacza 30 razy
uci ni cie i 2 oddechy. 

Krok I: Po us yszeniu komunikatu g osowego „zacznij RKO”, mo na uciska  zgodnie
z zaleceniami dotycz cymi ilo ci oraz cz stotliwo ci uci ni  wykonywanych przez
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ratownika, „podpowiedzi”  pojawiaj ce si  na wy wietlaczu przedstawia poni szy
rysunek. 

Krok II: Po us yszeniu komunikatu g osowego „zaoferuj dwa oddechy”, ustawienia
parametrów  prezentera  odbywaj  si  w trybie IPPV, oferowane s  dwa oddechy;
„podpowiedzi” pojawiaj ce si  na wy wietlaczu przedstawiaj  poni sze rysunki. 

Przypis: gdy cz sto  oddechów jest ustawiona na mniej ni  12 bpm, czerwona
strza ka miga na ekranie, a cz sto  oddechów musi by  zmodyfikowana  powy ej
12bpm. 

5.4 Rozpocz cie wentylacji 

Maska wentylacyjna

1. Przymocowa  mask  do zaworu pacjenta.
2. Umie ci  mask  na ustach i nosie pacjenta.
3. Na o y  mask  za g ow  i hermetycznie zamkn  

Przypis:

U yj tego modelu, je li pacjent mo e samodzielnie oddycha .

Intubacje
Pacjent jest zwykle intubowany, zanim zawór pacjenta zostanie pod czony do
rury. 

1.  Ustawi  odpowiedni  tryb  wentylacji  i  odpowiednie  parametry  oddechowe
dopasowane do pacjentów. 

2. W o y  zawór wentylacyjny pacjenta do z cza intubacyjnego tchawicy. 

3. Podczas wentylacji nale y zawsze obserwowa  parametry oddechowe na ekranie.
Nale y si  upewni , e wszystkie ustawienia s  odpowiednie dla pacjenta. 

Przypis: 

U yj tego trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, jest to oddychanie
inwazyjne. 

Przypis: 

U yj tego  trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, ten  tryb jest
inwazyjny oddechowy. 

5.5 Monitorowanie wentylacji 

Ogólnie

Podczas  wentylacji  nale y  stale  monitorowa  pacjenta.  Mo na  ledzi  post p
wentylacji na ekranie. 
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rury. 

1.  Ustawi  odpowiedni  tryb  wentylacji  i  odpowiednie  parametry  oddechowe
dopasowane do pacjentów. 

2. W o y  zawór wentylacyjny pacjenta do z cza intubacyjnego tchawicy. 

3. Podczas wentylacji nale y zawsze obserwowa  parametry oddechowe na ekranie.
Nale y si  upewni , e wszystkie ustawienia s  odpowiednie dla pacjenta. 

Przypis: 

U yj tego trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, jest to oddychanie
inwazyjne. 

Przypis: 

U yj tego  trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, ten  tryb jest
inwazyjny oddechowy. 

5.5 Monitorowanie wentylacji 

Ogólnie

Podczas  wentylacji  nale y  stale  monitorowa  pacjenta.  Mo na  ledzi  post p
wentylacji na ekranie. 

Du e opory dróg oddechowych, np. z powodu niedro no ci dróg oddechowych lub
podczas zewn trznego masa u serca, mo e zmienia  obj to  minutow  oddechu w
zale no ci od trybu wentylacji. 

Je li podatno  p uc spada, aparat reaguje w nast puj cy sposób. Je li jest to
wi cej ni  ustawione maksymalne ci nienie dwukrotnie podczas fazy wdechowej,
sprawdzi  sprz t i pacjenta.:

Przypis:

Wszystkie  wy wietlane  pomiary  przep ywu,  obj to ci  lub  MV  odnosz  si  do
temperatury i ci nienie powietrza otoczenia. 

Pomiary wy wietlane 

Podczas wentylacji nast puj ce parametry s  pokazane na ekranie w postaci liczb:

 Rzeczywisty wykres ci nienia w drogach oddechowych
 rednie ci nienie w drogach oddechowych.
 Cyfrowy wy wietlacz wysokiego ci nienia w drogach oddechowych. 

5.6 Zako czenie wentylacji 

1. Sprawd  ci nienie na zaworze manometru butli, aby pozna  zapas gazu. Je li 
ci nienie jest poni ej 5 MPa (w tym 5 MPa, oko o 725PSI), nale y wymieni  butle 
z tlen na now . 

2. Zamknij zawór butli tlenowej.

3. Przytrzymaj „klawisz w czania / wy czania” przez oko o trzy sekundy, wy cz
respirator; pojawi si  komunikat g osowy „Zamknij butle z tlenem”. 

Upomnienie

Nigdy nie opró niaj ca kowicie butli z tlenem. Zawsze upewnij si , e istnieje
pewne ci nienie resztkowe w butli po zwróceniu jej do nape nienia, co zapobiega
przedostawaniu si  wilgotnego powietrza z otoczenia i powodowaniu korozji. 

5.7 Sygna y alarmowe 

Panel alarmowy sygnalizuje 2 nast puj ce alarmy:

Stenoza
Stenoza lub wzrost maksymalnego ci nienia wentylacji Pmax osi gni ty w dwóch 
kolejnych fazy inspiracji. 

Roz czenie:
Zerwanie po czenia mi dzy MUSCA x1 a pacjentem w dwóch kolejnych fazach wdechu.
<2,7 bar: 
Spadek ci nienia tlenu poni ej 2,7 bara.

: S aba bateria, awaria baterii lub uszkodzony bezpiecznik. 
NO Assist: W trybie wentylacji wspomaganej pacjent nie uruchamia si  w oknie
czasowym w dwóch kolejnych fazach. 
To urz dzenie przyjmuje poziomy alarmów wietlnych  jako priorytet wysoki, po
alarmie urz dzenie pracuje w aktualny sposób.

Informacja o
alarmie

D wi k
alarmu

Cz stotliwo
 alarm

d wi kowego

wiat o
alarmowe

Cz stotliwo
 wiat a

alarmowego

Poziom
alarmu

parametru

Stenoza  None  2Hz±0.2 priorytet

Du e opory dróg oddechowych, np. z powodu niedro no ci dróg oddechowych lub
podczas zewn trznego masa u serca, mo e zmienia  obj to  minutow  oddechu w
zale no ci od trybu wentylacji. 

Je li podatno  p uc spada, aparat reaguje w nast puj cy sposób. Je li jest to
wi cej ni  ustawione maksymalne ci nienie dwukrotnie podczas fazy wdechowej,
sprawdzi  sprz t i pacjenta.:

Przypis:

Wszystkie  wy wietlane  pomiary  przep ywu,  obj to ci  lub  MV  odnosz  si  do
temperatury i ci nienie powietrza otoczenia. 

Pomiary wy wietlane 

Podczas wentylacji nast puj ce parametry s  pokazane na ekranie w postaci liczb:

 Rzeczywisty wykres ci nienia w drogach oddechowych
 rednie ci nienie w drogach oddechowych.
 Cyfrowy wy wietlacz wysokiego ci nienia w drogach oddechowych. 

5.6 Zako czenie wentylacji 

1. Sprawd  ci nienie na zaworze manometru butli, aby pozna  zapas gazu. Je li 
ci nienie jest poni ej 5 MPa (w tym 5 MPa, oko o 725PSI), nale y wymieni  butle 
z tlen na now . 

2. Zamknij zawór butli tlenowej.

3. Przytrzymaj „klawisz w czania / wy czania” przez oko o trzy sekundy, wy cz
respirator; pojawi si  komunikat g osowy „Zamknij butle z tlenem”. 

Upomnienie

Nigdy nie opró niaj ca kowicie butli z tlenem. Zawsze upewnij si , e istnieje
pewne ci nienie resztkowe w butli po zwróceniu jej do nape nienia, co zapobiega
przedostawaniu si  wilgotnego powietrza z otoczenia i powodowaniu korozji. 

5.7 Sygna y alarmowe 

Panel alarmowy sygnalizuje 2 nast puj ce alarmy:

Stenoza
Stenoza lub wzrost maksymalnego ci nienia wentylacji Pmax osi gni ty w dwóch 
kolejnych fazy inspiracji. 

Roz czenie:
Zerwanie po czenia mi dzy MUSCA x1 a pacjentem w dwóch kolejnych fazach wdechu.
<2,7 bar: 
Spadek ci nienia tlenu poni ej 2,7 bara.

: S aba bateria, awaria baterii lub uszkodzony bezpiecznik. 
NO Assist: W trybie wentylacji wspomaganej pacjent nie uruchamia si  w oknie
czasowym w dwóch kolejnych fazach. 
To urz dzenie przyjmuje poziomy alarmów wietlnych  jako priorytet wysoki, po
alarmie urz dzenie pracuje w aktualny sposób.

Informacja o
alarmie

D wi k
alarmu

Cz stotliwo
 alarm

d wi kowego

wiat o
alarmowe

Cz stotliwo
 wiat a

alarmowego

Poziom
alarmu

parametru

Stenoza  None  2Hz±0.2 priorytet
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wysoki

Rozłaczenie √ None √ 2Hz±0.2 priorytet
wysoki

<2,7 bar √ None √ 2Hz±0.2 priorytet
wysoki

√ None √ 2Hz±0.2 priorytet
wysoki

Urządzenie przyjmuje alarm głosowy we wzorcach mowy, a alarm dźwiękowy od 60 do 
70 decybeli.  

Alarm głosowy oznacza alarm dźwiękowy, gdy instrument nie gra lub parametry
przekraczają normalne wskaźniki fizjologiczne, wówczas dźwięk i światło wskażą
uruchomienie alarmu, jeśli pojawi się tylko komunikat głosowy, jest to po prostu
podpowiedź dla operatora, jak działać, a nie  jet to informacja o zarządzaniu
alarmami, proszę zwrócić na to uwagę i umieć to odróżnić. 
Ponadto oprócz alarmu wizualnego i alarmu dźwiękowego. 
Oprócz wszystkich alarmów wizualnych uruchamiany jest alarm dźwiękowy. Tylko w
przypadku alarmu  NO Assist, alarm akustyczny uruchamiany jest z opóźnieniem 1
minuty. 
Jeśli odpowiedź audio jest włączona, usłyszy z komunikat „Awaria urządzenia!
Podać alternatywną wentylację”.
W takim przypadku nie wolno używać MUSCA x1. 
Konstrukcja zaworu pacjenta umożliwia spontaniczne oddychanie w przypadku awarii
sprzętu. 

Kiedy włącza się alarm? 
Sygnał alarmowy jest wysyłany, gdy tylko wystąpi jeden z wyżej wymienionych 
problemów w funkcjonowaniu. Odpowiednia dioda zacznie migać i rozlegnie się 
sygnał dźwiękowy. Jeśli odpowiedź audio jest włączona, użytkownik słyszy również
dodatkowe informacje o rodzaju alarmu. 
Równoczesne rozłączenie i spadek ciśnienia tlenu początkowo wywoła tylko alarm 
<2,7 bara.

Alarm stenoza 
Rzeczywiste ciśnienie wentylacji przekracza maksymalne ciśnienie wentylacji. 
MUSCA  x1  na  krótko  przełącza  się  na  wydech,  jeśli  maksymalne  ciśnienie
wentylacji  zostanie przekroczone, ale kontynuowane są próby inspiracji w tej
samej fazie wdechu. 
Jeśli maksymalne ciśnienie wentylacji zostanie przekroczone po raz drugi podczas
tego samego wdechu, urządzenie ostatecznie przełącza się na wydech i odpowietrzy
rurkę  pacjenta  całkowicie.  Następny  wdech  zaczyna  się  od  kolejnego  skoku
wentylacji zgodnie z wybraną częstością. Nie ma to wpływu na ustawioną częstość.
Alarm jest wyzwalany, jeśli opór dróg oddechowych zostanie przekroczony w dwóch
kolejnych fazach wdechu. Ma to na celu zapobieganie fałszywym alarmom, np. z
powodu kaszlu. 
Jeśli odpowiedź dźwiękowa jest włączona, urządzenie informuje „Sprawdź drogi
oddechowe i objętość minutową”.

Alarm rozłączenia 
Z reguły ten alarm jest wywoływany przerwaniem systemu oddechowego. Alarm jest
włączony gdy wzrost ciśnienia nie osiągnie co najmniej 3 mbar w dwóch kolejnych
fazach wdechu. Jeśli odpowiedź dźwiękowa jest włączona, urządzenie poinformuje
„Sprawdź system wentylacji i ustawienia ”. 

Alarm < 2,7 bar O2 
Ciśnienie tlenu na przyłączu ciśnieniowym do MUSCA x1 spadło poniżej 2,7 bara.
Powodem jest zwykle prawie pusta butla z tlenem. W takim przypadku MUSCA x1 nie
może już działać poprawnie, ponieważ parametry działania nie mieszczą się już w
dopuszczalnych granicach. 
Jeśli odpowiedź dźwiękowa jest włączona, respirator poinformuje: „Sprawdź system
rur ciśnieniowych i dostaw gazu”.

Respirator transportowy przenośny - AXCENT MEDICAL MUSCA X1        www.novamed.pl        21



ratownika, „podpowiedzi”  pojawiaj ce si  na wy wietlaczu przedstawia poni szy
rysunek. 

Krok II: Po us yszeniu komunikatu g osowego „zaoferuj dwa oddechy”, ustawienia
parametrów  prezentera  odbywaj  si  w trybie IPPV, oferowane s  dwa oddechy;
„podpowiedzi” pojawiaj ce si  na wy wietlaczu przedstawiaj  poni sze rysunki. 

Przypis: gdy cz sto  oddechów jest ustawiona na mniej ni  12 bpm, czerwona
strza ka miga na ekranie, a cz sto  oddechów musi by  zmodyfikowana  powy ej
12bpm. 

5.4 Rozpocz cie wentylacji 

Maska wentylacyjna

1. Przymocowa  mask  do zaworu pacjenta.
2. Umie ci  mask  na ustach i nosie pacjenta.
3. Na o y  mask  za g ow  i hermetycznie zamkn  

Przypis:

U yj tego modelu, je li pacjent mo e samodzielnie oddycha .

Intubacje
Pacjent jest zwykle intubowany, zanim zawór pacjenta zostanie pod czony do
rury. 

1.  Ustawi  odpowiedni  tryb  wentylacji  i  odpowiednie  parametry  oddechowe
dopasowane do pacjentów. 

2. W o y  zawór wentylacyjny pacjenta do z cza intubacyjnego tchawicy. 

3. Podczas wentylacji nale y zawsze obserwowa  parametry oddechowe na ekranie.
Nale y si  upewni , e wszystkie ustawienia s  odpowiednie dla pacjenta. 

Przypis: 

U yj tego trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, jest to oddychanie
inwazyjne. 

Przypis: 

U yj tego  trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, ten  tryb jest
inwazyjny oddechowy. 

5.5 Monitorowanie wentylacji 

Ogólnie

Podczas  wentylacji  nale y  stale  monitorowa  pacjenta.  Mo na  ledzi  post p
wentylacji na ekranie. 

ratownika, „podpowiedzi”  pojawiaj ce si  na wy wietlaczu przedstawia poni szy
rysunek. 

Krok II: Po us yszeniu komunikatu g osowego „zaoferuj dwa oddechy”, ustawienia
parametrów  prezentera  odbywaj  si  w trybie IPPV, oferowane s  dwa oddechy;
„podpowiedzi” pojawiaj ce si  na wy wietlaczu przedstawiaj  poni sze rysunki. 

Przypis: gdy cz sto  oddechów jest ustawiona na mniej ni  12 bpm, czerwona
strza ka miga na ekranie, a cz sto  oddechów musi by  zmodyfikowana  powy ej
12bpm. 

5.4 Rozpocz cie wentylacji 

Maska wentylacyjna

1. Przymocowa  mask  do zaworu pacjenta.
2. Umie ci  mask  na ustach i nosie pacjenta.
3. Na o y  mask  za g ow  i hermetycznie zamkn  

Przypis:

U yj tego modelu, je li pacjent mo e samodzielnie oddycha .

Intubacje
Pacjent jest zwykle intubowany, zanim zawór pacjenta zostanie pod czony do
rury. 

1.  Ustawi  odpowiedni  tryb  wentylacji  i  odpowiednie  parametry  oddechowe
dopasowane do pacjentów. 

2. W o y  zawór wentylacyjny pacjenta do z cza intubacyjnego tchawicy. 

3. Podczas wentylacji nale y zawsze obserwowa  parametry oddechowe na ekranie.
Nale y si  upewni , e wszystkie ustawienia s  odpowiednie dla pacjenta. 

Przypis: 

U yj tego trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, jest to oddychanie
inwazyjne. 

Przypis: 

U yj tego  trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, ten  tryb jest
inwazyjny oddechowy. 

5.5 Monitorowanie wentylacji 

Ogólnie

Podczas  wentylacji  nale y  stale  monitorowa  pacjenta.  Mo na  ledzi  post p
wentylacji na ekranie. 

Alarm 
Bateria nie dzia a poprawnie. Nale y spodziewa  si  awarii funkcji automatycznej
wentylacji. Nale y podj  natychmiastowe kroki w celu zapewnienia alternatywnej
wentylacji (patrz „5.10 Alternatywne procedury wentylacji ”). 
Je li  odpowied  d wi kowa  jest  w czona,  us yszysz  komunikat:  „Awaria
urz dzenia! Poda  alternatywn  wentylacj ”. 
Przed wymian  baterii nale y wy czy  wywietrznik (patrz „Wymiana bateria"). 

Alarm  NO Assist 
W trybie  wentylacji wspomaganej  je li pacjent  nie uruchamia  si  w  zakresie
czasowym dwóch kolejnych faz. 
Dioda w polu alarmowym 2 miga i po 1 minucie opó nienia zostaje wyzwolony alarm
d wi kowy. 

Anulowanie alarmu d wi kowego
Alarm d wi kowy mo na chwilowo wy czy , naciskaj c klawisz wyciszania alarmu
d wi kowego:
Stenoza 120 sekund
Roz czenie 120 sekund
< 2,7 bar 120 sekund
Bateria 120 sekund
NO Assist 120 sekund 

Nawet je li odpowied  audio jest w czona, adne komunikaty nie b d  podawane
przez podany okres czasu. Alarm wizualny b dzie nadal miga . 
Je li przyczyna alarmu nie zostanie usuni ta, alarm d wi kowy zacznie ponownie
rozbrzmiewa  po  krótkiej  przerwie.  Odpowied  audio  równie  zostanie
automatycznie wznowiona. 
Zarówno alarm wizualny, jak i d wi kowy  zostanie automatycznie skasowany, gdy
tylko usterka zosta a wyeliminowana. 

Komunikaty g osowe

Alarm Komunikat g osowy

Niski poziom baterii Niski poziom baterii

Ci nienie zasilania < 2,7 bar Sprawd  uk ad  rur  ci nieniowych  i
zasilanie gazem.

Górna  granica  ci nienia  w  drogach
oddechowych.

Sprawd  drogi oddechowe i obj to  
minutow .

Obj to  minutowa  powy ej  górnej
granicy. 

Sprawd  ustawienia  parametrów
wentylacji.

Obj to  minutowa  poni ej  dolnej
granicy. 

Sprawd  ustawienia  parametrów
wentylacji.

Bezdech Sprawd  stan  pacjenta,  wybierz  inny
tryb wentylacji

Roz czenie Sprawd  system wentylacji i ustawienia

Wyciszenie alarmu d wi kowego 
W przypadku wyst pienia alarmu mo na tymczasowo wyciszy  jego 
d wi k (120 sekund), naciskaj c przycisk wyciszania alarmu. Na
120 sekundy. Naci nij przycisk ponownie, aby ponownie w czy  
alarm d wi kowy. Alarm wizualny pozostaje aktywny. 
Alarmy wizualne i d wi kowe s  automatycznie resetowane, gdy 
tylko przyczyna alarmu zostanie usuni ta. 

5.8 Wybór j zyka do wskazówek dla u ytkownika 

Respirator transportowy przenośny - AXCENT MEDICAL MUSCA X1        www.novamed.pl        22



ratownika, „podpowiedzi”  pojawiaj ce si  na wy wietlaczu przedstawia poni szy
rysunek. 
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1.  Ustawi  odpowiedni  tryb  wentylacji  i  odpowiednie  parametry  oddechowe
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inwazyjne. 
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U yj tego  trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, ten  tryb jest
inwazyjny oddechowy. 

5.5 Monitorowanie wentylacji 

Ogólnie

Podczas  wentylacji  nale y  stale  monitorowa  pacjenta.  Mo na  ledzi  post p
wentylacji na ekranie. 
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rysunek. 

Krok II: Po us yszeniu komunikatu g osowego „zaoferuj dwa oddechy”, ustawienia
parametrów  prezentera  odbywaj  si  w trybie IPPV, oferowane s  dwa oddechy;
„podpowiedzi” pojawiaj ce si  na wy wietlaczu przedstawiaj  poni sze rysunki. 

Przypis: gdy cz sto  oddechów jest ustawiona na mniej ni  12 bpm, czerwona
strza ka miga na ekranie, a cz sto  oddechów musi by  zmodyfikowana  powy ej
12bpm. 

5.4 Rozpocz cie wentylacji 

Maska wentylacyjna

1. Przymocowa  mask  do zaworu pacjenta.
2. Umie ci  mask  na ustach i nosie pacjenta.
3. Na o y  mask  za g ow  i hermetycznie zamkn  

Przypis:

U yj tego modelu, je li pacjent mo e samodzielnie oddycha .

Intubacje
Pacjent jest zwykle intubowany, zanim zawór pacjenta zostanie pod czony do
rury. 

1.  Ustawi  odpowiedni  tryb  wentylacji  i  odpowiednie  parametry  oddechowe
dopasowane do pacjentów. 

2. W o y  zawór wentylacyjny pacjenta do z cza intubacyjnego tchawicy. 

3. Podczas wentylacji nale y zawsze obserwowa  parametry oddechowe na ekranie.
Nale y si  upewni , e wszystkie ustawienia s  odpowiednie dla pacjenta. 

Przypis: 

U yj tego trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, jest to oddychanie
inwazyjne. 

Przypis: 

U yj tego  trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, ten  tryb jest
inwazyjny oddechowy. 

5.5 Monitorowanie wentylacji 

Ogólnie

Podczas  wentylacji  nale y  stale  monitorowa  pacjenta.  Mo na  ledzi  post p
wentylacji na ekranie. 

MUSCA x1 nie wy czy  funkcji przewodnika po operacjach. 
Oznacza to, e w ka dym przypadku przewodnik obs ugi g osowej 
jest czynny. 
Przewodnik g osowy z ró nymi j zykami, wybierz j zyk w 
nast puj cy sposób: 
1. Po uruchomieniu systemu wcisn  jednocze nie „Prze cz 
maszyn ” i klawisz "M" przez 2 sekundy, mo na wej  w menu 
przewodnika g osowego. 
2. Wybierz odpowiedni j zyk, naci nij przycisk „OK” i przycisk
wyj cia z menu przewodnika g osowego i powrotu do g ównego 
interfejsu systemu. 

Naci ni cie przycisk „Dalej”, przeprowadzi system w stan kalibracji. (szczegó y
mo na znale  w instrukcji konserwacji). 

5.9 Komunikat g osowy 
Poni ej  znajduje  si  lista  poszczególnych  komunikatów  g osowych  wraz  ze
szczegó owym wyja nieniem:

Komunikat g osowy Znaczenie
„Odkr  butl  z tlenem” Powoli otwórz zawór butli z tlenem.

„Sprawd  oddychanie i wybierz tryb” W  zale no ci  od  tego  jak  pacjent
oddycha,  ustaw  MUSCA  x1  na  jeden  z
trybów.  danie  przep ywu,  wentylacja
przez mask  lub intubacja.

„Dostosuj ustawienia” W  zale no ci  od  masy  cia a  pacjenta,
ustawi  cz sto  oddychanie  i obj to
minutowa.

„Pod cz pacjenta” Pod czy  pacjenta  do  respiratora  za
pomoc  rury  do  wentylacji  i  zaworu
pacjenta za pomoc  maski pacjenta lub
cznika rurki intubacyjnej.

„Sprawd  drogi  oddechowe  i  obj to
minutow ”

MUSCA x1 sprawdzi  dro no  dróg 
oddechowych mierz c odporno . Sprawd  
drogi oddechowe lub wyreguluj 
ustawienia cz sto ci oddechu i 
obj to ci minutowej, czy s  dopasowane 
do cia a pacjenta.

„Awaria urz dzenia” „Podaj
alternatywn  wentylacj  ”

Urz dzenie lub bateria jest uszkodzona.
Urz dzenie nie mo na ju  u ywa  do 
wentylacji. Nale y zastosowa  inn  
metod  wentylacji.

„Sprawd  system w y ci nieniowych i 
zapas gazu.”

MUSCA x1 stwierdzi  niskie ci nienie we
wlocie. Sprawd , czy butla O2 nadal
zawiera dostateczn  ilo  tlenu i e 
w  nie przecieka, nie jest zagi ty ani
zakleszczony.

„Zamknij butl  z tlenem” Po wy czeniu respiratora zakr  butl  
z O2 lub zewn trzne ród o O2.

„Sprawd  system wentylacji i 
ustawienia”

Roz czenie: brak wzrostu ci nienia o 3
mbar podczas fazy wdechu w trybie 
wentylacji kontrolowanej. Zwykle jest 
to spowodowane przerwanie systemu 
wentylacji lub ustawieniem za niskiej 
obj to ci minutowej. Sprawd  po czenie
lub dostosuj obj to  minutow  do 
pacjenta.
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ratownika, „podpowiedzi”  pojawiaj ce si  na wy wietlaczu przedstawia poni szy
rysunek. 

Krok II: Po us yszeniu komunikatu g osowego „zaoferuj dwa oddechy”, ustawienia
parametrów  prezentera  odbywaj  si  w trybie IPPV, oferowane s  dwa oddechy;
„podpowiedzi” pojawiaj ce si  na wy wietlaczu przedstawiaj  poni sze rysunki. 

Przypis: gdy cz sto  oddechów jest ustawiona na mniej ni  12 bpm, czerwona
strza ka miga na ekranie, a cz sto  oddechów musi by  zmodyfikowana  powy ej
12bpm. 

5.4 Rozpocz cie wentylacji 

Maska wentylacyjna

1. Przymocowa  mask  do zaworu pacjenta.
2. Umie ci  mask  na ustach i nosie pacjenta.
3. Na o y  mask  za g ow  i hermetycznie zamkn  

Przypis:

U yj tego modelu, je li pacjent mo e samodzielnie oddycha .

Intubacje
Pacjent jest zwykle intubowany, zanim zawór pacjenta zostanie pod czony do
rury. 

1.  Ustawi  odpowiedni  tryb  wentylacji  i  odpowiednie  parametry  oddechowe
dopasowane do pacjentów. 

2. W o y  zawór wentylacyjny pacjenta do z cza intubacyjnego tchawicy. 

3. Podczas wentylacji nale y zawsze obserwowa  parametry oddechowe na ekranie.
Nale y si  upewni , e wszystkie ustawienia s  odpowiednie dla pacjenta. 

Przypis: 

U yj tego trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, jest to oddychanie
inwazyjne. 

Przypis: 

U yj tego  trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, ten  tryb jest
inwazyjny oddechowy. 

5.5 Monitorowanie wentylacji 

Ogólnie

Podczas  wentylacji  nale y  stale  monitorowa  pacjenta.  Mo na  ledzi  post p
wentylacji na ekranie. 

ratownika, „podpowiedzi”  pojawiaj ce si  na wy wietlaczu przedstawia poni szy
rysunek. 

Krok II: Po us yszeniu komunikatu g osowego „zaoferuj dwa oddechy”, ustawienia
parametrów  prezentera  odbywaj  si  w trybie IPPV, oferowane s  dwa oddechy;
„podpowiedzi” pojawiaj ce si  na wy wietlaczu przedstawiaj  poni sze rysunki. 

Przypis: gdy cz sto  oddechów jest ustawiona na mniej ni  12 bpm, czerwona
strza ka miga na ekranie, a cz sto  oddechów musi by  zmodyfikowana  powy ej
12bpm. 

5.4 Rozpocz cie wentylacji 

Maska wentylacyjna

1. Przymocowa  mask  do zaworu pacjenta.
2. Umie ci  mask  na ustach i nosie pacjenta.
3. Na o y  mask  za g ow  i hermetycznie zamkn  

Przypis:

U yj tego modelu, je li pacjent mo e samodzielnie oddycha .

Intubacje
Pacjent jest zwykle intubowany, zanim zawór pacjenta zostanie pod czony do
rury. 

1.  Ustawi  odpowiedni  tryb  wentylacji  i  odpowiednie  parametry  oddechowe
dopasowane do pacjentów. 

2. W o y  zawór wentylacyjny pacjenta do z cza intubacyjnego tchawicy. 

3. Podczas wentylacji nale y zawsze obserwowa  parametry oddechowe na ekranie.
Nale y si  upewni , e wszystkie ustawienia s  odpowiednie dla pacjenta. 

Przypis: 

U yj tego trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, jest to oddychanie
inwazyjne. 

Przypis: 

U yj tego  trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, ten  tryb jest
inwazyjny oddechowy. 

5.5 Monitorowanie wentylacji 

Ogólnie

Podczas  wentylacji  nale y  stale  monitorowa  pacjenta.  Mo na  ledzi  post p
wentylacji na ekranie. 

“Rozpocznij RKO” Naci nij komunikat g osowy, aby 
kontynuowa  resuscytacj  kiedy 
wszystkie przygotowania pacjenta do RKO
zosta y wykonane.

“Podaj dwa wdechy” W trybie RKO MUSCA x1 zapewnia 
pacjentowi dwa wdechy zgodnie z 
ustawionymi parametrami. 

5.10 Kalkulacja zawarto ci tlenu/ pozosta ego czasu. 

Zawarto  tlenu w butli 

Obj to  tlenu = obj to  butli x ci nienie w butli

obj to  butli X ci nienie w butli = zawarto  tlenu

Przyk ad 1 10 L X 200 bar 2000 L

Przyk ad 2 10 L X 100 bar 1000 L

Rzeczywisty czas wentylacji

Rzeczywisty czas wentylacji (min) = 
Zawarto tlenu L

MV L min

Przyk ad: zawarto  O2 = 1000 L; MV = 11 L/min. 

Daje to nast puj ce równanie:

Rzeczywisty czas wentylacji = 
1000L

11L min
= 91 min = 1 h 31 min

5.11 Zarz dzanie bateri  

MUSCA  x1  jest  wyposa ona  we  wbudowany  akumulator;  wyj cie  to  DC12-15V,  w
normalnym  trybie  czas  pracy  wynosi  nie  mniej  ni  10  godzin.  Wbudowanego
akumulatora nie mo na adowa  osobno, pozwala na to tylko zasilacz MUSCA x1.
Czas adowania to nie mniej ni  5 godzin. 

Wska niki stanu baterii 

Wska niki  stanu  baterii  s  wy wietlane  w  prawym  górnym  rogu  ekranu  z
nast puj cymi instrukcjami:

Wska nik Instrukcja

Bateria pe na.

Bateria niepe na.

Bateria na wyczerpaniu

Kratka  równomierne  miga  w  kierunku  wskazywanym  przez
strza k  - baterie aduj  si .

Brak baterii lub przemie ci a si .
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UWAGA!!! 

1) podczas korzystania z zasilania awaryjnego nie można ładować baterii. 
Tylko korzystania z zasilacza, może ją ładować.

2) Aby używać baterii do długotrwałego normalnego użytkowania, zaleca się 
ładowanie i rozładowywanie raz na 3 miesiące.

6. Przygotowanie aseptyczne

Po każdym użyciu MUSCA x1 i wszelkie używane akcesoria należy poddać 
przygotowaniu higienicznemy.

Po każdym przygotowaniu higienicznym należy przeprowadzić kontrolę działania 
(patrz „7. Kontrola działania”). 

6.1 MUSCA x1 

Możesz utrzymać MUSCA x1 w czystości, po prostu przecierając go środkiem 
dezynfekującym, jak opisano w sekcja 6.6.

Upomnienie 
Nigdy nie zanurzaj MUSCA x1 w środkach dezynfekujących lub innych płynach. Mogą 
dostać się do urządzenia, zagrażając użytkownikom i pacjentom. 

6.2 Zawór pacjenta 

1. Odłączyć zawór pacjenta od rurki.
2. Zawsze chwytaj rurkę za końce. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić lub 
rozerwać. 
3. Zdemontuj zawór pacjenta. Usunięcie membrany w awaryjnym wlocie powietrza nie
jest ani konieczne, ani dozwolone do czyszczenia i dezynfekcji. 
4. Pomarszczone, zniekształcone i lepkie membrany zaworów należy wymienić. 
5. Wykonaj przygotowanie higieniczne zgodnie z opisem w punkcie 6.6. 
6. Ponownie zmontuj zawór pacjenta. Podczas ponownego montażu upewnij się, że 
membrana zaworu jest prawidłowo umieszczona. 
7. Przed ponownym użyciem zaworu należy zawsze przeprowadzić kontrolę działania 
(patrz „7.3 Kontrola zaworu pacjenta”). 

6.3 Rurka do wentylacji

1. Zdjąć rurkę do sztucznego oddychania i rurkę manometru z obu złączek 

Upomnienie 
Zawsze chwytaj rurki za końce, jak pokazano na rysunku, w przeciwnym razie
rurki mogą zostać uszkodzone lub zerwane. Zamknij oba końce manometru 
gumową rurką. 

2. Wykonać przygotowanie higieniczne zgodnie z opisem w punkcie 6.6. 
3. Ponowny montaż, patrz „4.2 Odłączenie pustej butli” 

6.4 Rurka do pomiaru ciśnienia 

Aby zdezynfekować rurkę manometru do wentylacji, wykonaj następujące czynności: 
1. Podłączyć jeden koniec rurki manometru do jałowej jednorazowej strzykawki 20 
ml. 
2. Zanurzyć drugi koniec w rozcieńczonym roztworze środka dezynfekującego. 
3. Pobrać roztwór środka dezynfekującego przez rurkę manometru do strzykawki do 
momentu jej napełnienia. Nie przepłukiwać rurki manometru w odwrotnym kierunku! 
4. Odłączyć strzykawkę od rurki manometru i całkowicie ją opróżnić. 
5. Powtórz procedurę jeszcze 5 razy. 
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6. Po dezynfekcji rurkę manometru należy przepłukać wodą destylowaną co najmniej
8 razy, stosując powyższą zasadę. 

Proces suszenia można wspomóc medycznym sprężonym powietrzem lub tlenem.

Upomnienie 
Pozostaw element do całkowitego wyschnięcia. Jeśli wewnątrz pozostanie 
woda urządzenie może nie działać prawidłowo. 

6.5 Części składowe i akcesoria 

Maski, rury i wszystkie elementy gumowe należy czyścić roztworem dezynfekującym.

1.Upewnij się, że wszystkie powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne są dokładnie
zwilżone i wolne od bąbli. Poczekaj, aż upłynie pełny czas dezynfekcji. 
2. Po dezynfekcji należy zawsze dokładnie wypłukać elementy wodą destylowaną co
zapobiega niekorzystnym skutkom pozostałości środków dezynfekujących.
3. Zawsze pozwól gumowym elementom wyschnąć na powietrzu. 
4. Przeprowadź  wizualną kontrolę  masek i  rur i  wymień wszystkie  uszkodzone
elementy. 
Silikonowe  rurki wentylacyjne,  zawory  pacjenta  i  maski  do  wentylacji  można
również sterylizować  w autoklawie. 

6.6 Osprzęt 

W przypadkach, gdy konieczne jest zewnętrzne czyszczenie osprzętu (np. reduktora
ciśnienia, zaworu) koniecznie, używaj tylko czystej szmatki, która powinna być
sucha lub zwilżona czystą wodą. 

Upomnienie

1. Nigdy nie zanurzaj  osprzętu w środkach dezynfekujących lub innych  
płynach. Po prostu przetrzyj środkiem dezynfekującym. Płyny nie mogą  
dostać się do reduktora ciśnienia. Może dojść do eksplozji. 
Jeśli w wyjątkowych przypadkach nie ma innego wyjścia, tylko dezynfekcja 
przez wycieranie, należy zwrócić szczególną uwagę, aby żadna ciecz nie  
dostała się do reduktora ciśnienia. 
2. Oprócz ryzyka wybuchu istnieje również ryzyko dostania się środka  
dezynfekującego  do  dróg  oddechowych  pacjenta  wraz  z  tlenem,  co  może  
prowadzić do urazu. 

6.7 Czyszczenie, dezynfekcja  i sterylizacja 
Należy przeprowadzić higieniczne przygotowanie MUSCA x1 i stosowanych akcesoriów
zgodnie z opisem w poniższej tabeli. 
Należy przestrzegać instrukcji stosowanego środka dezynfekującego. Zaleca się
noszenie  odpowiednich  rękawic  ochronnych  (np.  rękawiczki  gospodarcze  lub
jednorazowe) podczas zabiegów dezynfekcji.

Opis komponentu Czyszczenie Dezynfekcja Płukanie  w
zmywarce

Sterylizacja

MUSCA x1
Sucha lub 
wilgotna 
ściereczka

Wycieranie Niedozwolone Niedozwolone

Zawór pacjenta W ciepłej 
wodzie z 
łagodnym 
detergentem 
domowego użytki

Zanurzyć  w
rozcieńczonym
roztworze, 
wszystkie
powierzchnie 
wewnętrzne i 
zewnętrzne mają
być dokładnie

Płukanie 
zaprogramowane 
do 93°C 
(termiczna 
dezynfekcja w 
automatycznej 
jednostce 
czyszczącej)

Sterylizacja za
pomocą 
przegrzanej 
pary o 
temperaturze 
134°C w 
urządzeniach 
zgodnych z 

Maska oddechowa
wielokrotnego
użytku

Rura
wentylacyjna

Respirator transportowy przenośny - AXCENT MEDICAL MUSCA X1        www.novamed.pl        26



zwilżone bez 
pęcherzyków. 
Poczekaj, aż w 
pełni upłynie 
czas 
ekspozycji. Po 
dezynfekcji, 
spłucz 
wszystkie 
części 
dokładnie 
wewnątrz i na 
zewnątrz wodą 
destylowaną i 
pozostaw do 
wyschnięcia. 

EN285, czas 
trwania 5 
minut.

Osprzęt tlenu
Sucha lub 
wilgotna 
ściereczka

Wycieranie Niedozwolone Niedozwolone

Aby zdezynfekować rurę manometru do rurki do wentylacji, należy postępować 
następująco: 
1. Podłączyć jeden koniec rurki manometru do jałowej jednorazowej strzykawki 20 
ml. 
2. Zanurzyć drugi koniec w rozcieńczonym roztworze środka dezynfekującego. 
3. Wciągnąć roztwór środka dezynfekującego przez rurkę manometru do strzykawki 
dopóki nie będzie pełna. Nie płukać rurki manometru w odwrotnym kierunku! 
4. Odłączyć strzykawkę od rurki manometru i całkowicie opróżnić. Powtórz 
procedurę jeszcze 5 razy. 
5. Po dezynfekcji rurkę manometru należy przepłukać wodą destylowaną co najmniej
8 razy, stosując tę samą zasadę. 
6. Kolejny etap, proces suszenia można wspomagać medycznym sprężonym powietrzem 
lub tlenem. 

Upomnienie
Pozostaw elementy do całkowitego wyschnięcia. Jeśli pozostanie woda w  
zaworze lub rurce manometru rurki do wentylacji, urządzenie nie może nie 
działać poprawnie. 

7. Kontrola działania 

Przed każdym użyciem, po każdym demontażu i ponownym montażu, a przynajmniej co
6 miesięcy, użytkownik musi przeprowadzić kontrolę działania respiratora. 

Przypis

Przed przeprowadzeniem kontroli działania MUSCA x1 należy podłączyć rurkę do
wentylacji i zawór pacjenta. 
MUSCA  x1  nie  może  być  używany,  jeśli  kontrole  działania wykażą wady  lub
odchylenia określonych parametrów. 
Najpierw spróbuj naprawić błąd, korzystając z informacji podanych w sekcji „8.
rozwiązywanie  problemów".  Jeśli  nie  jest  to  możliwe,  należy  zlecić  naprawę
urządzenia producentowi - aXcent - lub autoryzowanemu serwisowi. 

Pełna kontrola działania obejmuje:
• Kontrole wzrokową pod kątem uszkodzeń mechanicznych;
• Kontrole wzrokową ekranu, 
• 7.2 Kontrola przecieków w systemie 
• 7.3 Kontrola zaworu pacjenta 
• 7.4 Kontrola sygnałów alarmowych 
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ratownika, „podpowiedzi”  pojawiaj ce si  na wy wietlaczu przedstawia poni szy
rysunek. 

Krok II: Po us yszeniu komunikatu g osowego „zaoferuj dwa oddechy”, ustawienia
parametrów  prezentera  odbywaj  si  w trybie IPPV, oferowane s  dwa oddechy;
„podpowiedzi” pojawiaj ce si  na wy wietlaczu przedstawiaj  poni sze rysunki. 

Przypis: gdy cz sto  oddechów jest ustawiona na mniej ni  12 bpm, czerwona
strza ka miga na ekranie, a cz sto  oddechów musi by  zmodyfikowana  powy ej
12bpm. 

5.4 Rozpocz cie wentylacji 

Maska wentylacyjna

1. Przymocowa  mask  do zaworu pacjenta.
2. Umie ci  mask  na ustach i nosie pacjenta.
3. Na o y  mask  za g ow  i hermetycznie zamkn  

Przypis:

U yj tego modelu, je li pacjent mo e samodzielnie oddycha .

Intubacje
Pacjent jest zwykle intubowany, zanim zawór pacjenta zostanie pod czony do
rury. 

1.  Ustawi  odpowiedni  tryb  wentylacji  i  odpowiednie  parametry  oddechowe
dopasowane do pacjentów. 

2. W o y  zawór wentylacyjny pacjenta do z cza intubacyjnego tchawicy. 

3. Podczas wentylacji nale y zawsze obserwowa  parametry oddechowe na ekranie.
Nale y si  upewni , e wszystkie ustawienia s  odpowiednie dla pacjenta. 

Przypis: 

U yj tego trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, jest to oddychanie
inwazyjne. 

Przypis: 

U yj tego  trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, ten  tryb jest
inwazyjny oddechowy. 

5.5 Monitorowanie wentylacji 

Ogólnie

Podczas  wentylacji  nale y  stale  monitorowa  pacjenta.  Mo na  ledzi  post p
wentylacji na ekranie. 

ratownika, „podpowiedzi”  pojawiaj ce si  na wy wietlaczu przedstawia poni szy
rysunek. 

Krok II: Po us yszeniu komunikatu g osowego „zaoferuj dwa oddechy”, ustawienia
parametrów  prezentera  odbywaj  si  w trybie IPPV, oferowane s  dwa oddechy;
„podpowiedzi” pojawiaj ce si  na wy wietlaczu przedstawiaj  poni sze rysunki. 

Przypis: gdy cz sto  oddechów jest ustawiona na mniej ni  12 bpm, czerwona
strza ka miga na ekranie, a cz sto  oddechów musi by  zmodyfikowana  powy ej
12bpm. 

5.4 Rozpocz cie wentylacji 

Maska wentylacyjna

1. Przymocowa  mask  do zaworu pacjenta.
2. Umie ci  mask  na ustach i nosie pacjenta.
3. Na o y  mask  za g ow  i hermetycznie zamkn  

Przypis:

U yj tego modelu, je li pacjent mo e samodzielnie oddycha .

Intubacje
Pacjent jest zwykle intubowany, zanim zawór pacjenta zostanie pod czony do
rury. 

1.  Ustawi  odpowiedni  tryb  wentylacji  i  odpowiednie  parametry  oddechowe
dopasowane do pacjentów. 

2. W o y  zawór wentylacyjny pacjenta do z cza intubacyjnego tchawicy. 

3. Podczas wentylacji nale y zawsze obserwowa  parametry oddechowe na ekranie.
Nale y si  upewni , e wszystkie ustawienia s  odpowiednie dla pacjenta. 

Przypis: 

U yj tego trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, jest to oddychanie
inwazyjne. 

Przypis: 

U yj tego  trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, ten  tryb jest
inwazyjny oddechowy. 

5.5 Monitorowanie wentylacji 

Ogólnie

Podczas  wentylacji  nale y  stale  monitorowa  pacjenta.  Mo na  ledzi  post p
wentylacji na ekranie. 

Zalecamy, aby zawsze mie  zapas nast puj cych pozycji: 
podk adki zamienne do po cze ; 
membrany jednokierunkowe do zaworu pacjenta 

7.1 Odst py 

Przed ka dym u yciem: 
Przeprowad  kontrol  dzia ania. 

Po ka dym u yciu lub demonta u: 
Wyczy , zdezynfekuj lub wysterylizuj respirator i jego elementy (patrz
„6. Higiena przygotowanie"); 
Sprawd  membran  jednokierunkow  w zaworze pacjenta (patrz „7.3 Kontrola
zawór pacjenta ”). Nie mo e by  pomarszczona, lepka ani zniekszta cona. 
Przeprowad  kontrol  dzia ania.

Przynajmniej co 6 miesi cy, je li w mi dzyczasie respirator nie by  u ywany.
Przeprowad  kontrol  dzia ania 

7.2 Kontrola przecieków w systemie 

1. Powoli otwórz zawór butli z tlenem. Mo esz teraz odczyta  ci nienie butli z 
manometru na reduktorze ci nienia. Na przyk ad warto  200 barów oznacza, butla 
jest pe na, a 100 barów oznacza, e jest w po owie pe na.

Przypis 
Zawsze wymieniaj butl  w odpowiednim czasie, np. gdy ci nienie jest ni sze ni  
50 bar, aby zapewni  dost pno  tlenu przez odpowiedni czas. 

2. Ponownie zamknij zawór butli. 
3. Obserwuj wskazówk  manometru na reduktorze ci nienia przez ok. 1 minut . 
Je eli pozostaje w tym samym miejscu, system jest wolny od wyciekow. Je li ig a 
spada równomiernie, gdzie  jest wyciek. 

Naprawianie wycieków
1. Przygotuj roztwór myd a/wody u ywaj c nieperfumowanego myd a. 
2. Zwil  wszystkie po czenia rubowe i rurowe roztworem. W miejscach wycieków
b d  tworzy  si  b ble. 
3. Rozhermetyzuj system: 

Najpierw zamknij butl  z tlenem. W cz na chwil  MUSCA x1, a  pojawi si  
„0” na manometrze na butli O2. Nast pnie ponownie wy cz MUSCA x1. 

4. W przypadku wykrycia wycieków nale y wymieni  wadliwe elementy.
5. Po wymianie ponownie sprawd  szczelno .
6. Je li usuni cie wycieku oka e si  niemo liwe, respirator  nale y odda  do
naprawy.

Upomnienie 
Skr cane z czki przewodów tlenowych nale y dokr ca  tylko r cznie.  

1. W przypadku wycieku wymie  uszkodzone cz ci. 
2. Nast pnie ponownie sprawd , czy nie ma wycieków. 
3. Je li nie mo na usun  wycieku, urz dzenie nale y naprawi . 

7.3 Kontrola zaworu pacjenta 

1. Zdemontowa  zawór pacjenta. 
2. Sprawd  wizualnie wszystkie elementy pod k tem p kni  lub innych fizycznych
uszkodze .  Membran  zaworu  jednokierunkowego  nale y  wymieni ,  je li  jest
pomarszczona, lepka lub zniekszta cony. Nigdy nie u ywaj podartych, falistych,
zniekszta conych  lub  lepkich  membran  do  wentylacji.  Mo e  to  prowadzi  do
powa nych usterek. 
3. Ponownie zmontowa  zawór pacjenta. Podczas ponownego monta u upewni  si , e
membrana zaworu jednokierunkowego jest prawid owo umieszczona. 

Zalecamy, aby zawsze mie  zapas nast puj cych pozycji: 
podk adki zamienne do po cze ; 
membrany jednokierunkowe do zaworu pacjenta 

7.1 Odst py 

Przed ka dym u yciem: 
Przeprowad  kontrol  dzia ania. 

Po ka dym u yciu lub demonta u: 
Wyczy , zdezynfekuj lub wysterylizuj respirator i jego elementy (patrz
„6. Higiena przygotowanie"); 
Sprawd  membran  jednokierunkow  w zaworze pacjenta (patrz „7.3 Kontrola
zawór pacjenta ”). Nie mo e by  pomarszczona, lepka ani zniekszta cona. 
Przeprowad  kontrol  dzia ania.

Przynajmniej co 6 miesi cy, je li w mi dzyczasie respirator nie by  u ywany.
Przeprowad  kontrol  dzia ania 

7.2 Kontrola przecieków w systemie 

1. Powoli otwórz zawór butli z tlenem. Mo esz teraz odczyta  ci nienie butli z 
manometru na reduktorze ci nienia. Na przyk ad warto  200 barów oznacza, butla 
jest pe na, a 100 barów oznacza, e jest w po owie pe na.

Przypis 
Zawsze wymieniaj butl  w odpowiednim czasie, np. gdy ci nienie jest ni sze ni  
50 bar, aby zapewni  dost pno  tlenu przez odpowiedni czas. 

2. Ponownie zamknij zawór butli. 
3. Obserwuj wskazówk  manometru na reduktorze ci nienia przez ok. 1 minut . 
Je eli pozostaje w tym samym miejscu, system jest wolny od wyciekow. Je li ig a 
spada równomiernie, gdzie  jest wyciek. 

Naprawianie wycieków
1. Przygotuj roztwór myd a/wody u ywaj c nieperfumowanego myd a. 
2. Zwil  wszystkie po czenia rubowe i rurowe roztworem. W miejscach wycieków
b d  tworzy  si  b ble. 
3. Rozhermetyzuj system: 

Najpierw zamknij butl  z tlenem. W cz na chwil  MUSCA x1, a  pojawi si  
„0” na manometrze na butli O2. Nast pnie ponownie wy cz MUSCA x1. 

4. W przypadku wykrycia wycieków nale y wymieni  wadliwe elementy.
5. Po wymianie ponownie sprawd  szczelno .
6. Je li usuni cie wycieku oka e si  niemo liwe, respirator  nale y odda  do
naprawy.

Upomnienie 
Skr cane z czki przewodów tlenowych nale y dokr ca  tylko r cznie.  

1. W przypadku wycieku wymie  uszkodzone cz ci. 
2. Nast pnie ponownie sprawd , czy nie ma wycieków. 
3. Je li nie mo na usun  wycieku, urz dzenie nale y naprawi . 

7.3 Kontrola zaworu pacjenta 

1. Zdemontowa  zawór pacjenta. 
2. Sprawd  wizualnie wszystkie elementy pod k tem p kni  lub innych fizycznych
uszkodze .  Membran  zaworu  jednokierunkowego  nale y  wymieni ,  je li  jest
pomarszczona, lepka lub zniekszta cony. Nigdy nie u ywaj podartych, falistych,
zniekszta conych  lub  lepkich  membran  do  wentylacji.  Mo e  to  prowadzi  do
powa nych usterek. 
3. Ponownie zmontowa  zawór pacjenta. Podczas ponownego monta u upewni  si , e
membrana zaworu jednokierunkowego jest prawid owo umieszczona. 

membrana zaworu 
jednokierunkowego

membrana 
zaworu 
jednokie-
runkowego

podstawa -
membrana 
zaworu 
jednokie-
runkowego
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Upomnienie 
Podczas  ponownego  montażu  upewnij  się,  że  membrana  zaworu  
jednokierunkowego jest prawidłowo ustawiona. 

7.4 Kontrola sygnałów alarmowych

Ostrzeżenie 
W  przypadku  alarmu  stenoza i  rozłączenie,  sygnał  alarmowy  (lub  komunikat
głosowy) jest wyzwalany tylko wtedy, gdy przyczyna alarmu powtórzy się w dwóch
kolejnych  fazach  wdechu.  Zapobiega  to  wyzwoleniu  alarmu  przez  bardzo
krótkotrwałą dysfunkcję.

Ostrzeżenie 
W  tym  teście  wzrost  ciśnienia  jest  tak  silny,  że  wskazówka  manometru  może
przejść  do  czerwonej  strefy.  Są  ku  temu  techniczne  powody  i  nie  jest  to
wskazanie żadnej usterki.

Stenoza 
1. Otwórz butlę z tlenem. 
2. Zdejmij rurkę lub maskę do wentylacji z zaworu pacjenta. 
3. Włącz MUSCA x1.
4. Przełącz przełącznik maska/rurka 1 na tryb wentylacji maski. 
5. Złącze wentylacyjne na zaworze pacjenta powinno być zamknięte płaską ręką
podczas  dwóch  kolejnych  faz  wdechu.  Należy  ustawić  alarm  stenozy.  Jeśli
komunikaty głosowe są włączone usłyszysz informację „Sprawdź drogi oddechowe i
objętość minutowa”.

Rozłączenie 
1. Najpierw postępuj jak przy alarmie stenoza. 
2. Następnie zdejmij rękę. Alarm  stenoza powinien teraz ustać (dioda gaśnie,
alarm dźwiękowy przestaje działać). 

Po  dwóch  kolejnych  fazach  wdechu  należy  wyzwolić  alarm  rozłączenia.  Jeśli
komunikaty głosowe są włączone usłyszysz informację „Sprawdź system wentylacji i
ustawienia” 

Spadek ciśnienia O2 (<2,7 bar O2) 
1. Powoli otwórz zawór butli z tlenem. 
2. Włącz MUSCA x1. 
3. Zamknij zawór butli z tlenem. Gdy ciśnienie tlenu spadnie poniżej 2,7 bara,
włączy się alarm O2 <2,7 bara. 
Jeśli  komunikaty  głosowe są  włączone  usłyszysz  informację  „Sprawdź  wąż
ciśnieniowy system i dostawa gazu”. 

Zasilacz ( ) 
Alarm wskazujący na niesprawną baterię jest automatycznie sprawdzany podczas
autotestu po uruchomieniu MUSCA x1. 
Zasilanie jest sprawne, jeśli żaden alarm nie zostanie uruchomiony, gdy zawór na
butli z tlenem jest otwarty, MUSCA x1 po włączeniu zaczyna działać.

8. Rozwiązywanie problemów

Błąd Przyczyna Rozwiązanie

MUSCA x1 nie włącza się. MUSCA x1 uszkodzony Zleć naprawę.

Awaria baterii. Wymień baterię w 
przedziale baterii. 
Jeśli respirator nadal 
odmawia włączenia należy 
wymienić wewnętrzny 
akumulator pomocniczy  
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przez producenta lub
autoryzowany serwis.

Alarm stenoza
(nadmierna oporność dróg 
oddechowych)

Drogi oddechowe są 
zatkane.

Usuń przeszkodę.

Załamanie lub przeszkoda w
środku rurki/maski/ rurki 
do wentylacji.

Usuń załamanie lub 
przeszkodę; gdyby 
niezbędne części 
zamienne.

Rura nieprawidłowo 
ustawione.

Popraw ułożenie rurki.

MUSCA x1 uszkodzony. Zleć naprawę.

Alarm rozłączenia (system
oddechowy przerwany).

Wąż wentylacyjny
wyciekający / wypadł.

Sprawdź połączenia.Maska/rurka niewłaściwe 
ustawione.

Rurka manometru 
przecieka/wypadła.

MUSCA x1 uszkodzony. Zleć naprawę.

Alarm <2,7 bara 
(ciśnienie tlenu za 
niskie).

Butla z tlenem prawie 
pusta.

Wymień butlę O2.

Zamknięty zawór tlenu. Otwórz zawór tlenu.

Reduktor ciśnienia 
wadliwy.

Wymień reduktor 
ciśnienia.

Załamanie lub zablokowanie
węża gumowego tlenu.

Podejmij działania 
korygujące.

Alarm baterii.

Awaria akumulatora lub 
wadliwy bezpiecznik.

Wymień baterię w 
przedziale baterii. 
Jeśli respirator nadal 
odmawia włączenia należy 
wymienić wewnętrzny 
akumulator pomocniczy  
przez producenta lub
autoryzowany serwis.

Alarm No Assist 

Pacjent nie wyzwala 
urządzenia w oknie 
czasowym.

Dostosuj częstotliwość 
wentylacji do potrzeb 
pacjenta.

Pacjent nie wyzwala
urządzenie w ogóle. 

Kontynuuj wentylację w 
trybie  wentylacji 
kontrolowanej.

Membrany zaworowe w  
ramieniu spontanicznego 
oddychania niewykryte lub 
brakujące.

Włożyć nową membranę 
zaworu.
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Migaj ce alarmy wizualne,
ale nie ma alarmu 
d wi kowego ani 
komentarza g osowego.

Problem z elektronik  
krótkoterminow  lub wada 
elektroniki systemowej.

Wy cz, a nast pnie w cz
ponownie. Je li b d si  
powtórzy, zle  napraw .

Alarm akustyczny, ale 
brak miganie alarmu 
wizualnego.

Alarm akustyczny i 
wszystkie alarmy wizualne
migaj .

Alarm: awaria urz dzenia. Urz dzenie uszkodzone.

MUSCA x1 nie chce si  
wy czy .

B d operacyjny. Przytrzymaj przycisk 
wci ni ty przez co 
najmniej 3 sekundy.

Niezwykle wysokie zu ycie
tlenu.

Wyciek w dop ywie tlenu. Znajd  i usu  wyciek.

MV zbyt niskie

Parametry wentylacji 
nieprawid owo ustawione.

Sprawd  parametry 
wentylacji.

MUSCA x1 uszkodzony Zle  napraw .

MUSCA x1 jest dzia a, ale
bez adnych wy wietlaczy.

W  manometru wysun  si  
z MUSCA x1 lub z zaworu 
pacjenta.

Sprawd  w  manometru.
Za amany manometr
w  gumowy.

Niska cz sto  wentylacji
RKO. 

Mniejsza cz stotliwo  
wentylacji ni  12bpm.

Wyreguluj cz sto  
wentylacji na wi ksza ni
12bpm.

9. Serwis

9.1 Harmonogram 

Zawsze pami taj o przeprowadzaniu kontroli technicznej respiratora po ka dej
naprawie.  MUSCA  x1  musi  by  regularnie  poddawany  przegl dom  technicznym  i
serwisowi w regularnych odst pach czasu.

Po ka dym u yciu: 

Czyszczenie  i  dezynfekcja  rury  do  wentylacji  wielokrotnego  u ytku  i  zaworu
pacjenta zgodnie z instrukcja w rozdziale VI. 

1 raz w roku:

1  raz  w  roku  nale y  przeprowadzi  kontrol  bezpiecze stwa  technicznego
wyczyszczonych i zdezynfekowanych elementów urz dzenie zgodnie z rozdzia em 6, w
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tym rurki do wentylacji i zawóru6 pacjenta. W tym samym okresie powinien zostać
wykonany przegląd przez producenta lub autoryzowany serwis. 

Co 2 lata: 
Serwisować armaturę w układzie dostarczania tlenu (np. reduktor ciśnienia) przez
producenta lub przez autoryzowany serwis. 

9.2 Kontrola bezpieczeństwa technicznego i serwisu 

Zalecamy  wykonywanie  prac  konserwacyjnych,  takich  jak  przeglądy  i  naprawy
wyłącznie  przez  producenta,  aXcent  lub  przez  wykwalifikowanych  techników
wyraźnie upoważnionych przez aXcent. 

Podczas  kontroli  bezpieczeństwa  technicznego  należy  uwzględnić  następujące
punkty bezpieczeństwa i serwisu: 

• Sprawdź sprzęt pod kątem kompletności; 
• Kontrola wzrokowa; 
• uszkodzenia mechaniczne; 
• oznakowania kontrolne; 
• uszkodzenia wszystkich zewnętrznych rurek; 
• wymienić części zużywające się: akumulator, uszczelki zaworów itp.; 
• sprawdź elementy  systemu:  platformy do  przenoszenia,  armaturę tlenową,

system do odsysania wydzielin, połączenia rurek itp. 
• sprawdź worek testowy; 

9.3 Bateria 
 
MUSCA x1 jest wyposażony w jedną baterię: 
Akumulator (litowo-jonowy 7,4 V) przeznaczony jest do zasilania. Można dokonać
jego  wymiany za pomocą operatora. 
W środowisku o temperaturze pokojowej czas pracy akumulatora przy pełnej mocy
wynosi do 10 godzin. 
Zalecamy wymianę baterii tylko przez producenta -aXcent - lub przez autoryzowany
serwis. Szczególne środki ostrożności muszą być podjęte podczas wymiany w celu
ochrony systemu elektronicznego. 

W nagłych wypadkach należy postępować w następujący sposób:

Wymiana baterii 
1. Upewnij się, że wentylator jest wyłączony.
2. Otwórz komorę baterii z boku MUSCA x1 (np. za pomocą monety).
3. Wyjmij pustą baterię.
4. Włóż w pełni naładowaną baterię. Upewnij się, że jest włożona we właściwy
sposób.
5. Zamknij ponownie komorę baterii.

Ostrzeżenie 
Bateria litowa 7,4 V jest specjalną baterią dla tego urządzenia. Należy 
używać wyłącznie baterii dostarczanych przez aXcent.
Jeśli urządzenie nie jest używane przez okres dłuższy niż 3 miesiące,  
zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie rozładowanie-naładowanie co trzy  
miesiące.
Jeśli urządzenie nie jest używane dłużej niż 1 rok, zalecamy wymianę na  
nowy akumulatora przed ponownym użyciem. 

Przypis 
Niekorzystne zmiany temperatury otoczenia będą miały wpływ na czas pracy 
baterii. 

9.4 Wymiana filtra 

Ostrzeżenie 
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Nie  można  używać  urządzenia  bez  filtrów  obsługujących  wentylator.  W  
przeciwnym razie, wydajność urządzenia zostanie  obniżona, lub maszyna  
zostanie uszkodzona.

1. Odkręcić dwie śruby na pokrywie komory filtra i zdjąć pokrywę.

Przypis: 
Jeśli  osłona  nie  daje łatwo  się  usunąć,  do  zdjęcia  należy  użyć  kleszczy
chwytających otwory wentylacyjne. 

2. Wyciągnąć stary filtr za pomocą kleszczy. 
3. Wkłady filtracyjne przetrzeć bawełnianą kulką medyczną (zwilżoną alkoholem). 
4.  Do  czyszczenia  i  dezynfekcji  pokrywy  komory  filtra  używać  alkoholu  i
pozostawić do wyschnięcia.
5. Zainstaluj nowy filtr we wkładach z kleszczami. 
6. Załóż ponownie pokrywę komory filtra i mocno ją przykręć. 

Awaryjny pobór powietrza 

1. W nagłych wypadkach wyjąć interfejs wlotu powietrza awaryjnego z zastawki
pacjenta. Aby to zrobić, należy nacisnąć dwa uchwyty blokujące wysuwanie się z
siedzenia, na przykład za pomocą małego śrubokręta. 
2. Wyciągnąć uszkodzoną membranę zaworu z interfejsu wlotu powietrza awaryjnego
za pomocą spiczastej pinceta. 
3. Włożyć nową membranę zaworową. 
4. Wcisnąć z powrotem interfejs wlotu powietrza awaryjnego do zaworu pacjenta.
 
Odpływ

1. Uszkodzoną membranę zaworu wyciągnąć z wylotu za pomocą spiczastej pincety.
2. Włożyć nową membranę zaworową.

9.5 Przechowywanie

Jeśli nie zamierza się używać MUSCA x1 przez dłuższy okres czasu, zalecamy
stosowanie zaleceń dotyczących przechowywania:
1. Wyczyścić i zdezynfekować respirator (patrz "6. Przygotowanie higieniczny").
2. MUSCA x1 należy przechowywać w suchym miejscu. 
3. Bateria może pozostać w urządzeniu nawet przez dłuższy czas.

Ostrzeżenie:
Należy pamiętać, że wentylator nadal wymaga serwisowania w określonych  
odstępach czasu. Nawet podczas przechowywania; w przeciwnym razie nie może
być używany po wyjęciu z magazynu.

9.6 Likwidacja

Aby  zapewnić  prawidłową  utylizację  urządzenia,  należy  skonsultować  się  z
zatwierdzoną firmą zajmującą się złomem elektronicznym.

10. Urządzenie i akcesoria

10.1 Konfiguracja standardowa

Lp. Części Ilość Uwagi

1 MUSCA x1 jednostka główna 1

2 Wąż wentylacyjny wielokrotnego 
użytku

1

3 Zawór pacjenta 1

4 Hak na maskę 1
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5 Maska wielokrotnego użytku (4#) 1 Dorośli, średni

6 Silikonowe nakrycia głowy (dla 
dorosłych) 

1

7 Zasilacz sieciowy (12V) 1

8 Przedów zasilający AC 1

9 Instrukcja obsługi 1

10 MUSCA x1 Lista opakowań 1

11 Karta gwaracyjna 1

10.2 Akcesoria dodatkowe

Lp. Części Uwagi

1 Worek wentylacyjny I Patrz 
rozdział 10.3

2 Przyłącze zasilania gazem
rura (Szybkozłącze)

3m, jeden 
koniec pusty 
może być 
zamontowany 
niestandardow
o.

3 Przyłącze gazu rura (DISS,9/16"-18 
UNF)

1.5m

4 Zawór PEEP 5-20cmH2O

5 Maska wielokrotnego użytku 
(Dziecko,2#)

Dziecko, duża

6 Maska wielokrotnego użytku 
(Dorosły,3#)

Dorosły, mała

7 Maska wielokrotnego użytku 
(Dorosły,4#)

Dorosły, 
średnia

8 Maska wielokrotnego użytku 
(Dorosły,5#)

Dorosły, duża

9 Jednorazowa maska tlenowa

10 Hak na maskę

11 Silikonowe nakrycia głowy (dla 
dorosłych)

12 Silikonowe nakrycia głowy (dla 
dzieci)

13 Płuco symulacyjne 1,5 l

14 Torba ratunkowa

15 Aspirator do plwociny

16 Przezroczysta rurka do odsysanie 
plwocin

17 Uchwyt ścienny Montowany na 
ścianie

18 Rurka intubacyjna Adult,7#)

19 Zawór jednokierunkowy membranowy Złącze zaworu
pacjenta

20 Jednokierunkowy zawór podstawy Zawór 
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pacjenta

21 Filtr Do jednostki 
głównej

22 Szczypce do otwierania ust

23 Rurka nosowo-gardłowa

24 Uszczelka reduktora Do reduktora

25 Zasilacz(12V)

26 Przewód zasilający AC

27 Reduktor CGA540 (3 
port) 

28 Złącze w kształcie litery T Jeden koniec 
DISS 9/16-18 
UNF , jeden 
koniec 
szybkozłączka

10.3 Lista części w torbie respiratora I

Lp. Części Uwagi

1 Worek wentylacyjny I

2 Butla tlenowa 2.5L 

3 Mostek Tlenowy CGA540 do CGA870 

4 Reduktor CGA870 (3 port) 

5  Przyłącze gazu rura (DISS,9/16"-18 UNF) 0,4m 

Upomnienie
Konkretna konfiguracja jest uzależniona od listy opakowań.

11. Dane techniczne

11.1 Specyfikacje

Rodzaj ochrony przed wstrząsem 
elektrycznym

Klasa II Urządzenia z wewnętrznym 
zasilaniem 

Stopień ochrony przed wstrząsem 
elektrycznym

BF

Stopień ochrony wodoszczelności IPX4

Stopień ochrony przed wybuchem Zwykły sprzęt, bez zabezpieczenia przed
eksplozją; nie do stosowania z 
anestetykami palnymi

Tryb pracy: Urządzenia do pracy ciągłej

Wymiary W×H×D w mm 240×120×100mm wliczając złącza

Waga Ok 1,3 kg

Wyświetlacz 2,4" współczynnik rozdzielczości 
wyświetlacza kolorowego TFT: 320*240

Przyłącze gazu pod ciśnieniem Gwint zewnętrzny 9/16-18

Przyłącze węża wentylacyjnego Średnica zewnętrzna 15mm/Średnica 
wewnętrzna 20mm
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Praca:
Zakres temperatur
Wilgotność
Ciśnienie powietrza

-20°C to +50°C 
15% to 95% 
70 kPa to 110 kPa 

Praca czasowa:
Wentylator musi spełniać następujące 
wymagania specyfikacji i wszystkie
wymagania normy IEC60601-1-12 w 
przypadku eksploatacji w warunkach 
NORMALNYCH
UŻYTKOWANIE przez okres nie krótszy niż
20 minut pod następującymi warunkami 
działania w środowisku w warunkach:

Zakres temperatur
Wilgotność

- 20°C do + 50°C
15% do 90%, bez kondensacji, ale
nie wymaga ciśnienia cząstkowego pary 
wodnej większego niż 50 hPa.

Przechowywanie/transport: 
Zakres temperatur
Wilgotność
Ciśnienie powietrza

40°C to +50°C 
≤95% 
70 kPa to 110 kPa 

Źródło zasilania AC: 100 to 240V; 1.5 to 4A; 50/ 60HZ 
DC : 12 V Adapter 

Prąd pracy Imin=0.3A; Imax=0.6A 

Bateria:
Standardowo

Temperatura pracy
Temperatura ładowania

Bateria litowa 7.4V; 3400mAh ; 
czas pracy: więcej niż 10 godzin 
-20°C to +55°C 
0°C to 55°C 

Tryby wentylacji IPPV; ASSIST; Ręczny 

Ciśnienie robocze 2,7 do 6,0 bar

Wymagane zasilanie gazem
Standardowe zasilanie gazem:
-Ciśnienie zasilania
-Przepływ ciągniony

Optymalne zasilanie gazem:
-Ciśnienie zasilania
-Przepływ ciągniony

Nierekomendowane zasilanie gazem:
-Ciśnienie zasilania
-Przepływ ciągniony

Co najmniej 2.7bar 
Co najmniej 70 l/min tlenu (ATPD) 

Co najmniej 4.5bar 
Co najmniej 100 l/min tlenu (ATPD) 

Mniej niż 2.7bar
Mniej niż 80 l/min tlenu (ATPD) 

Stosunek wdech:wydech Stały 1:1.67 

Objętość minutowa Zmienna w sposób ciągły od 3 do 20 
l/min (ATPD) 

Częstość wentylacji Zmienna w sposób ciągły od 5 do 40 min-
1 

Stężenie O2 Bez Air Mix 100% i z Air Mix (patrz 
strona 46) 

Tolerancja MV ±20% 

Max. Ciśnienie wentylacji 20 do 60 mbar 

Bezpieczne ciśnienie w drogach 
oddechowych

≤75 mbar 
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ratownika, „podpowiedzi”  pojawiaj ce si  na wy wietlaczu przedstawia poni szy
rysunek. 

Krok II: Po us yszeniu komunikatu g osowego „zaoferuj dwa oddechy”, ustawienia
parametrów  prezentera  odbywaj  si  w trybie IPPV, oferowane s  dwa oddechy;
„podpowiedzi” pojawiaj ce si  na wy wietlaczu przedstawiaj  poni sze rysunki. 

Przypis: gdy cz sto  oddechów jest ustawiona na mniej ni  12 bpm, czerwona
strza ka miga na ekranie, a cz sto  oddechów musi by  zmodyfikowana  powy ej
12bpm. 

5.4 Rozpocz cie wentylacji 

Maska wentylacyjna

1. Przymocowa  mask  do zaworu pacjenta.
2. Umie ci  mask  na ustach i nosie pacjenta.
3. Na o y  mask  za g ow  i hermetycznie zamkn  

Przypis:

U yj tego modelu, je li pacjent mo e samodzielnie oddycha .

Intubacje
Pacjent jest zwykle intubowany, zanim zawór pacjenta zostanie pod czony do
rury. 

1.  Ustawi  odpowiedni  tryb  wentylacji  i  odpowiednie  parametry  oddechowe
dopasowane do pacjentów. 

2. W o y  zawór wentylacyjny pacjenta do z cza intubacyjnego tchawicy. 

3. Podczas wentylacji nale y zawsze obserwowa  parametry oddechowe na ekranie.
Nale y si  upewni , e wszystkie ustawienia s  odpowiednie dla pacjenta. 

Przypis: 

U yj tego trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, jest to oddychanie
inwazyjne. 

Przypis: 

U yj tego  trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, ten  tryb jest
inwazyjny oddechowy. 

5.5 Monitorowanie wentylacji 

Ogólnie

Podczas  wentylacji  nale y  stale  monitorowa  pacjenta.  Mo na  ledzi  post p
wentylacji na ekranie. 

ratownika, „podpowiedzi”  pojawiaj ce si  na wy wietlaczu przedstawia poni szy
rysunek. 
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strza ka miga na ekranie, a cz sto  oddechów musi by  zmodyfikowana  powy ej
12bpm. 

5.4 Rozpocz cie wentylacji 

Maska wentylacyjna

1. Przymocowa  mask  do zaworu pacjenta.
2. Umie ci  mask  na ustach i nosie pacjenta.
3. Na o y  mask  za g ow  i hermetycznie zamkn  

Przypis:

U yj tego modelu, je li pacjent mo e samodzielnie oddycha .

Intubacje
Pacjent jest zwykle intubowany, zanim zawór pacjenta zostanie pod czony do
rury. 

1.  Ustawi  odpowiedni  tryb  wentylacji  i  odpowiednie  parametry  oddechowe
dopasowane do pacjentów. 

2. W o y  zawór wentylacyjny pacjenta do z cza intubacyjnego tchawicy. 

3. Podczas wentylacji nale y zawsze obserwowa  parametry oddechowe na ekranie.
Nale y si  upewni , e wszystkie ustawienia s  odpowiednie dla pacjenta. 

Przypis: 

U yj tego trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, jest to oddychanie
inwazyjne. 

Przypis: 

U yj tego  trybu, gdy pacjent nie mo e oddycha  spontanicznie, ten  tryb jest
inwazyjny oddechowy. 

5.5 Monitorowanie wentylacji 

Ogólnie

Podczas  wentylacji  nale y  stale  monitorowa  pacjenta.  Mo na  ledzi  post p
wentylacji na ekranie. 

Dok adno  manometru 0 to 60 mbar odchylenie ±5% 

Czu o  wyzwalania -2 mbar odchylenie ±0.5mbar 

Rurka wentylacyjny wielokrotnego u ytku Silikon spiralny 

Opór zaworu pacjenta:
Wdech
Wydech
Awaryjny pobór powietrza

6 mbar at 30 60 l/min 
6 mbar at 30 60 l/min 
6 mbar at 15 30 l/min 

Zgodno  z normami oddechowymi 100 ml/cmH2O 

Czas wyciszenia alarmu g osowego  120s 

J zyk komunikatów g osowych  Obs uga pi ciu j zyków, domy lnie 
angielski

11.2 Diagram struktury urz dzenia

Press gas inlet  Wlot gazu t oczonego
Reducer valve Zawór redukcyjny
Air-oxygen mixture and injector Mieszanka powietrzno-tlenowa i wtryskiwacz 
Pressure sensor Czujnik ci nienia
Electronic analysis unit Jednostka analizy elektronicznej
Alarm display unit Wy wietlacz alarmów
Controlling unit Jednostka kontrolna
Air inlet Wlot powietrza
Filter Filtr
Safety valve Zawór bezpiecze stwa
Patient valve Zawór pacjenta
Patient Pacjent

11.3 Zawarto  tlenu przy u yciu AIR MIX

Poni szy  wykres  przedstawia  st enie  tlenu  wyst puj ce  przy  ró nych
przeciwci nieniach i obj to ci minutowej po w czeniu Air Mix. 

12. Gwarancja

aXcent zapewnia roczn  gwarancj  od daty zakupu oraz do ywotni serwis.
Sugerowana ywotno  produktu: Trzy lata. 
Roszczenia z tytu u gwarancji mog  by  zg aszane tylko gdy towarzyszy im 
dokument sprzeda y, który musi wskazywa  sprzedawc  i dat  zakupu.
Nie dajemy adnej gwarancji w przypadku:
-Nie stosowania instrukcji obs ugi
-B dów w obs udze
-Nieodpowiedniego u ycia lub obs ugi
-Interwencja nieupowa nionych osób trzecich w celu naprawy urz dzenia
-Zdarzenia losowe, np. uderzenia pioruna, itp.
-Uszkodzenie transportowe na skutek niew a ciwego opakowania zwracanych 
przedmiotów
-Brak konserwacji
-Operacyjne i normalne zu ycie eksploatacyjne, które obejmuje takie 

komponenty jak:
Filtry
Baterie
Cz ci jednorazowego u ytku itp.

-Zaniedbanie w u ywaniu oryginalnych cz ci zamiennych.
aXcent nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wtórne spowodowane wad , 
je li nie s  one oparte na intencjach lub du ych zaniedbaniach.  aXcent 
nie ponosi równie  odpowiedzialno ci za nieznaczne obra enia cia a 
zagra aj ce yciu lub ko czynie wynikaj ce z zaniedbania.

Wlot gazu 
tłoczonego

Zawór 
reduksyjny

Mieszanka 
powietrzno-tlenowa 
i spryskiwacz

Czujnik
ciśnienia

Jednostka analizy 
elektronicznej

Wlot
powietrza

Filtr

Zawór bezpie
-czeństwa

Zawór 
pacjenta

Pacjent

Wyświetlacz 
alarmów

Jednostka 
kontrolna

Powyższy
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aXcent nie jest odpowiedzialny za problemy, które wyst pi y po zako czeniu
eksploatacji produktu.
aXcent zastrzega sobie prawo do rozwi zania gwarancyjnego w postaci 
usuni ciu usterki, dostarczeniu produktu aXcent bez wad lub obni enia ceny
zakupu o rozs dn  kwot .
Je li aXcent odrzuci roszczenie z tytu u gwarancji, nie ponosi adnych 
kosztów transportu mi dzy klientem a producentem.
Zmiany te nie maj  wp ywu na dorozumiane roszczenia gwarancyjne.

13. Przechowywanie i przewo enie

Zapakowany produkt mo e by  transportowany ci arówk , samolotem lub kolej . W
trakcie  transportu,  powinien  unika  wstrz sów,  silnych  wibracji  i  wilgoci.
Temperatura transportu wynosi -40 °C ~ +50 °C , wilgotno  wzgl dna powinna by
mniejsza ni  95%.

Storage temperature -40°C - +50°C  Temperatura przechowywania -40°C - +50°C
Moisture protection Ochrona przed wilgoci
Up Do góry
Stacking layers  Ustawianie warstwowo
Handle with care Obchodzi  si  z ostro no ci

Ostrze enie
Gdy otoczenie przechowywania wykracza poza wymagane rodowisko pracy urz dzenie
powinno by  umieszczone w standardowym rodowisku co najmniej na 8 godzin przed
w czeniem w stan czuwania. 

14. Zdolno ci elektromagnetyczne

WYTYCZNE I DEKLARACJA - EMISJA ELEKTROMAGNETYCZNA

MUSCA  x1  jest  przeznaczony  do  stosowania  w  rodowisku  elektromagnetycznym
okre lonym poni ej.
Klient  lub  u ytkownik  urz dzenia  powinien  zapewni ,  e  by  urz dzenie  by o
u ywane w takim rodowisku.

TEST EMISJI ZGODNO RODOWISKO 
ELEKTROMAGNETYCZNE -
PORADNIK

Zniekszta cenia RF CISPR 11 Grupa 1 MUSCA x1 wykorzystuje 
energi  RF tylko dla 
swoich wewn trznych 
funkcji. Dlatego jego 
emija RF jest znikoma 
i jest ma o 
prawdopodobne
by powodowa o 
jakiekolwiek 
zak ócenia w pobliskim
sprz cie 
elektronicznym.

Zniekszta cenia RF CISPR 11 Klasa B MUSCA x1 jest 
odpowiedni do 
stosowania we 
wszystkich zak adach, 
w tym krajowych 
zak adach i tych 
bezpo rednio 
pod czonych do 
publicznej sieci 
niskiego napi cia, 

Zak ócenia harmoniczne
IEC 61000-3-2

Klasa A

Wahania napi cie/zniekszta cenia
migotania IEC 61000-3-3

Zgodno

aXcent nie jest odpowiedzialny za problemy, które wyst pi y po zako czeniu
eksploatacji produktu.
aXcent zastrzega sobie prawo do rozwi zania gwarancyjnego w postaci 
usuni ciu usterki, dostarczeniu produktu aXcent bez wad lub obni enia ceny
zakupu o rozs dn  kwot .
Je li aXcent odrzuci roszczenie z tytu u gwarancji, nie ponosi adnych 
kosztów transportu mi dzy klientem a producentem.
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mniejsza ni  95%.
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Up Do góry
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Handle with care Obchodzi  si  z ostro no ci
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emija RF jest znikoma 
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aXcent nie jest odpowiedzialny za problemy, które wyst pi y po zako czeniu
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Zgodno
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która zasila budynki 
używany do celów 
domowych.

WSKAZÓWKI I DEKLARACJA - ODPORNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

MUSCA  x1  jest  przeznaczony  do  stosowania  w  środowisku  elektromagnetycznym
określonym poniżej.
Klient  lub  użytkownik  urządzenia  powinien  zapewnić,  że  by  urządzenie  było
używane w takim środowisku.

TEST WSPÓŁPRACY POZIOM TESTU IEC60601 POZIOM
ZGODNOŚCI

ŚRODOWISKO
ELEKTROMAGNETYCZNE

-
PORADNIK

ESD 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV kontakt 
± 8 kV powietrze 

± 8 kV 
kontakt 
± 15 kV 
powietrze 

Podłoga powinna być
drewniana, betonowa
lub z płytki 
ceramicznej. Jeśli 
podłoga jest 
pokryta materiałem 
syntetycznym 
wilgotność względna
powinien wynosić co
najmniej 30%.

EFT 
IEC 61000-4-4 

±2 kV dla linii 
zasilających ±1 kV dla 
linii wejścia/wyjścia

±2 kV dla 
linii 
zasilających 
±1 kV dla 
linii 
wejścia/wyjśc
ia

Jakość zasilania 
sieciowego powinna 
być typowo 
komercyjna lub 
środowiska 
szpitalnego.

Przepięcie 
IEC 61000-4-5 

±1 kV tryb różnicowy  ±2
kV tryb popularny 

±1 kV tryb 
różnicowy  ±2
kV tryb 
popularny 

Częstotliwość prądu
(50Hz/60Hz)
pole magnetyczne
IEC61000-4-8

3A/m 3A/m Częstotliwość prądu
pola magnetycznego 
powinna być na 
poziomach 
charakterystyczny 
dla typowej 
lokalizacji 
komercyjnej lub 
otoczenia 
szpitalnego.

Spadki napięcia, 
krótkie przerwy i 
wariacje napięcia w
źródle zasilania 
lini wejściowej IEC
61000-4-11

<5% UT (>95% spadek UT) 
dla 0,5 cykl 

40% UT (60% spadek UT) 
dla 5 cykli 

70% UT(30% spadek UT) 
dla 25 cykli 

<5% UT(>95% spadek UT) 
dla 5 sek 

<5% UT (>95% 
spadek UT) 
dla 0,5 cykl 

40% UT (60% 
spadek UT) 
dla 5 cykli 

70% UT(30% 
spadek UT) 
dla 25 cykli 

<5% UT(>95% 
spadek UT) 
dla 5 sek 

Jakość zasilania 
sieciowego 
powinien być typowo
komercyjna lub 
środowiska 
szpitalnego. Jeśli
użytkowanie MUSCA 
x1 wymaga 
nieprzerwanego 
działania w 
przerywanej sieci 
zasilającej, to 
jest rekomendowane 
zasilanie z 
nieprzerywanego 
źródła lub baterii.
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WSKAZÓWKI I DEKLARACJA - ODPORNO  ELEKTROMAGNETYCZNA

MUSCA  x1  jest  przeznaczony  do  stosowania  w  rodowisku  elektromagnetycznym
okre lonym poni ej.
Klient  lub  u ytkownik  urz dzenia  powinien  zapewni ,  e  by  urz dzenie  by o
u ywane w takim rodowisku.

TEST WSPÓ PRACY POZIOM TESTU IEC60601 POZIOM 
ZGODNO CI

RODOWISKO 
ELEKTROMAGNETYCZNE 
-
PORADNIK

Przewodzone RF
IEC61000-4-6

3 Vrms 150 kHz to 80 MHz
poza opaskami ISM 3Vrms 

(V1) 

Przeno ny i mobilny
sprz t 
komunikacyjny RF 
powinien by  
u ywany nie bli ej 
adnej z cz ci 
wentylatora 
transportowego 
MUSCA x1, w cznie 
z kablami, ni  
zalecana odleg o  
separacji obliczona
na podstawie 
obowi zuj cego 
równania dla 
cz stotliwo ci 
nadajnika. 
Zalecana odleg o  
separacji

d = [
3,5
V 1

] P

d = [
12
V 2

] P

d = [
12
E1

] P

80 MHz ~ 800 MHz

d = [
23
E1

] P

800 MHz ~ 2,5 GHz
Zak ócenia mog  
wyst pi  w pobli u 
urz dze  
oznaczonych 
nast puj cymi 
symbolem: 

10 Vrms 150 kHz to 80 
MHz w opaskach ISM

10Vrms 
(V2) 

Promieniowanie RF
IEC61000-4-3 10V/m (80MHz 2.5GHz) 30V/m (E1) 

PRZYPIS 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowi zuje wy szy zakres cz stotliwo ci. 
PRZYPIS 2: Niniejsze wytyczne mog  nie mie  zastosowania we wszystkich 
sytuacjach. Na promieniowanie elektromagnetyczne ma absorpcja i odbicie od 
struktur, przedmiotów i ludzi.

a  Nat enia  pola  z  nadajników  stacjonarnych,   jak  stacje  bazowe  radia
(komórkowe/bezprzewodowe)  telefony  i  radiotelefony  stacjonarne,  radia
amatorskie, AM i FM transmitery telewizyjne nie mo na teoretycznie dok adnie
przewidzie . Aby oceni  rodowisko elektromagnetyczne spowodowane przez sta e
nadajniki radiowe, miejsca elektromagnetyczne nale y rozwa y  przeprowadzenie
bada .  Je li  zmierzone  nat enie  pola  w  miejscu,  w  którym  u ywany  jest
wentylator transportowy MUSCA x1,  przekracza powy szy obowi zuj cy poziom RF,
nale y obserwowa  dzia anie respirator transportowego MUSCA x1.  W przypadku
zaobserwowania nieprawid owego dzia ania mog  by  konieczne dodatkowe rodki,
takie jak reorientacja lub zmiana lokalizacji respiratora transportowego MUSCA
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x1 
b Dla zakresu częstotliwości 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być
mniejsze niż 3 V/m

Zalecane odległości separacji między sprzętem ruchomej łączności radiowej i
respiratorem  transportowym  MUSCA  x1.  Klient  lub  użytkownik  urządzenia  może
zapobiec  zakłóceniom  elektromagnetycznym  poprzez  zachowanie  minimalnej
odległości między przenośnymi urządzeniami (nadajnikami) łączności radiowej a
wentylatorem  transportowym  MUSCA  x1  zgodnie  z  poniższymi  zaleceniami,  w
zależności od maksymalnej mocy urządzeń komunikacyjnych.

Częstotliwość (Hz)
Siła  rozdzielająca
(W)
Odległość (m)

0,01 0,1 1 10 100

150KH
z ～
80MHz

poza opaskami
ISM

d = [
3,5
V 1

]

√P

0,04 0,11 0,35 1,11 3,5 

Opaski ISM

d = [
12
V 2

]

√P
0,04 0,11 0,35 1,11 3,5 

80MHz～800MHz 

d = [
12
E1

] √P 0,04 0,11 0,35 1,11 3,5

800MHz～2.5GHz 

d = [
23
E1

] √P 0,07 0,22 0,7 2,21 7,00 

W  przypadku  przetworników  o  maksymalnej  mocy  wyjściowej  nie  wymienionej
powyżej, zalecane są odległości separacji w metrach (m), które można oszacować
za pomocą równania mającego zastosowanie do częstotliwość nadajnika, gdzie P
jest  maksymalną  mocą  wyjściową  znamionową  nadajnik  w  watach  (W)  według
producenta nadajnika. 
PRZYPIS 1 Dodatkowy współczynnik 10/3 jest stosowany przy obliczaniu zalecanej
separacji dla nadajników w pasmach częstotliwości ISM pomiędzy 150 kHz a 80 MHz
oraz  w  zakresie  częstotliwości  od  80  MHz  do  2,5  GHz  w  celu  zmniejszenia
prawdopodobieństwa,  że  ruchome/przenośne  urządzenia  komunikacyjne  mogłyby
powodować  zakłócenia,  jeśli  zostaną  przypadkowo  wprowadzone  do  miejsca
przebywania pacjentów.
PRZYPIS  2  Przy  80  MHz  i  800  MHz,  ma  zastosowanie  odległość  separacji  dla
wyższej częstotliwości. 
PRZYPIS  3  Niniejsze  wytyczne  mogą  nie  mieć  zastosowania  we  wszystkich
sytuacjach.  Na  promieniowanie  elektromagnetyczne  ma  absorpcja  i  odbicie  od
struktur, przedmiotów i ludzi.

15. Ryzyko szczątkowe 

MUSCA  x1  jest  automatycznym  urządzeniem  do  oddychania  tlenowego  (respirator
krótkoterminowy)  wyposażonym  w  dodatkową  inhalację.  Zgodnie  z  wymaganiami  i
przepisami EN ISO 14971:2012, analizowano ryzyko tego produktu, a przewidywane
wyniki analizy są wolne od ryzyka.
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Novamed.pl Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp.j.

Respirator transportowy przenośny - AXCENT MEDICAL MUSCA X1        www.novamed.pl        42




