Weinmann Somnobalance E verkorte handleiding IF.VVN.31.10.1
1) Vul het waterreservoir tot het gemarkeerde gedeelte (figuur 1).
U kunt daarvoor gebruik maken van
- kraanwater dat gekookt is en afgekoeld òf
- mineraalwater (zonder koolzuur) òf
- gedestilleerd water.
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2) Schuif het waterreservoir in het apparaat (figuur 2).
3) Koppel de slang inclusief het koppelstuk aan de CPAP (figuur 3).
De bevochtiger kan niet van het apparaat af wanneer de slang
aangekoppeld is.
4) Plaats het neus- of mondneusmasker op het gezicht van de
patiënt, let erop dat de hoofdbanden niet te strak zitten (er mogen
geen drukpunten op het gezicht ontstaan), maar ook niet te los
i.v.m. lekkage!

2

5) Koppel het masker aan de slang.
6) Zorg voor stroomtoevoer en zet met de in/uitschakeltoets (a) het
apparaat aan. Indien u een
in de display ziet staan start het
apparaat automatisch na een paar ademhalingen. Laat de patiënt
rustig ademen en controleer of er geen lucht langs het masker
blaast, of dat het masker niet te strak zit. Stel zo nodig het masker
bij. (Zie punt 4 voor aanpassing)
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7) Let erop dat u de hiernaast afgebeelde symbolen (d en e) in de
display ziet, zo niet schakel deze functie dan in door de softstarttoets (b) en bevochtigingstoets (c) in te drukken.
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De softstarttoets (b) staat op een vaste stand ingesteld (= aantal
min. drukopbouw). De bevochtigingstoets (c) kan worden
ingesteld van stand 1 t/m 6. Stand 1 geeft minimaal vocht en
stand 6 maximaal! Druk op toets c en houdt deze ingedrukt tot
het bevochtigingsteken in de display gaat knipperen. Laat de
toets dan los en zet de bevochtiger hoger met toets a (+) of lager
met toets b (-). Als de gewenste stand bereikt is druk dan geen
knoppen meer in. Het knipperende bevochtigingsteken zal dan
continue in de display blijven staan. Start met stand 2, mocht er
een droge keelholte/ mond/ gevoelige neus/ loopneus optreden
zet de bevochtiger dan iets hoger. Als er condensvorming in de
slang optreedt zorg dan dat de kamertemperatuur boven de 15
graden blijft.

8) Als de patiënt ’s- morgens het masker af doet en er niet meer mee slaapt, maak dan de
maskerinzet schoon volgens de algemene schoonmaakinstructies. Plaats het bijgeleverde
rode dopje tijdens de schoonmaak van het waterreservoir in de kleine opening onder op
het bakje (f), hier mag nooit water in komen! Gooi het waterreservoir leeg en spoel deze
om met schoon water. Vul het bakje pas weer met water als de patiënt gaat slapen.
9) Loop nooit met het apparaat wanneer het waterreservoir nog op de CPAP zit!

