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Opis naprave in navodila za uporabo 



Pregled 
 

 

 
SOMNObalance e 
1 Bakterijski filter 
2 Električni priključni kabel 
3 Napajalna enota 
4 Vlažilnik SOMNOaqua 
5 Pokrov 
6 Serijska vrata 
7 Izhod naprave 
8 Adapter 
9 Dihalna cev 
10 Sistem izdiha 

11 Maska 
12 Naglavni opornik 
 
13 Vlažilnik aktiviran 
14 Opomnik za servisiranje 
15 Čas postopnega zagona 
16 Avtomatski način vklopa/izklopa 
17 Povišanje pritiska/znižanje 
pritiska; aktiviran ... 
18 Opomnik menjave filtra 
19 Pritisk terapije 

20 Gumb vklop/izklop 
21 Gumb postopnega zagona 
22 Gumb vlažilnika 
 
23 Pokrov predalčka za filter 
24 Nosilna torba 
25 Adapter za enosmerni tok 
26 Dovodni ventil O2 
27 Napajalni priključek 
28 Ploščica s podatki  



 
 
Pojasnila 
 
 
 
1 Bakterijski filter (Dodatna oprema) 
 
Zaščiti pacienta pred bakterijami, zlasti če napravo 
uporablja več različnih pacientov. 
 
2 Priključni kabel 
 
Služi za priključitev napajalne enote na napajanje. 
 
3 Napajalna enota 
 
Za napajanje naprave z električno energijo. 
 
4 Vlažilnik SOMNOaqua 
 
Za segrevanje in vlaženje pretoka zraka, ki ga ustvarja 
terapevtska naprava. 
 
5 Pokrov 
 
Povezava izhoda naprave s priključkom vlažilnika. Pokrov 
je nujen, če se vlažilnik ne uporablja. 
 
6 Serijska vrata 
 
Uporabijo se za povezavo naprav za nastavitev, 
prikazovanje in analiziranje podatkov o terapiji ter za 
povezavo dovodnega ventila O2. 
 
7 Izhod naprave 
 
Vdihovani zrak teče od izhoda do pacienta skozi dihalno 
cev in masko. 
 
8 Adapter 
 
Za povezavo dihalne cevi na izhod naprave. 
 
9 Dihalna cev 
 
Zrak teče skozi dihalno cev do maske. 
 
10 Sistem izdiha (Dodatna oprema) 
 
Skozi ta sistem med terapijo izteka izdihani zrak, ki 
vsebuje ogljikov dioksid. 
 
11 Maska (Dodatna oprema) 
 
Zrak za dihanje, z določenim terapevtskim pritiskom, 
prihaja do pacienta preko maske. 
 
12 Nosilni opornik (Dodatna oprema) 
 
Za pravilno in varno namestitev maske. 
 
13 Vlažilnik aktiviran 
 
Ta znak se prikaže, ko vlažilnik deluje. Prikazana je 
nastavljena stopnja vlažilnika. 
 
14 Opomnik za servisiranje 
 
Ta znak se prikaže po preteku vsakih 10,000 delovnih ur. 
Napravo je zatem potrebno servisirati. 
 

15 Čas postopnega zagona 
 
Ta znak se prikaže, ko je nastavljen čas postopnega 
zagona ali je aktiviran postopni zagon. 
 
16 Avtomatski način vklopa/izklopa 
 
Znak "A" (Automatic) se prikaže, ko je aktiviran avtomatski 
način vklopa/izklopa. Znak "M" (Manual) se prikaže, ko je 
avtomatski način vklopa/izklopa dezaktiviran. 
 
17 Povišanje pritiska/znižanje pritiska; 
exhalation relief activated 
 
Puščica navzgor utripa, ko se pritisk povišuje. Puščica 
navzdol utripa, ko se pritisk znižuje. Če sta vidni obe 
puščici, je aktivirano olajšanje izdiha. 
 
18 Opomnik menjave filtra 
 
Ta znak se prikaže vsakih 250 delovnih ur ali v primeru, ko 
je filter blokiran. Fini filter je potrebno zamenjati. 
 
19 Pritisk terapije 
 
Pritisk terapije je prikazan v hPa 
(hektopascali). 1 hPa = 1 mbar  = 1 cm H2O. 
 
20 Gumb vklop/izklop / + 
 
Za vklop in izklop terapevtske naprave ter za poviševanje 
vrednosti,, ki jo je možno nastaviti. 
 
21 Gumb postopnega zagona / – 
 
Za aktiviranje/dezaktiviranje postopnega zagona, za priklic 
nastavitve postopnega zagona (gumb držite pritisnjen med 
terapijo), za priklic pacientovega menija (gumb držite 
pritisnjen v načinu pripravljenosti, t.j. standby mode), za 
znižanje nastavljive vrednosti in za predčasno zaključitev 
testiranja maske. 
 
22 Gumb vlažilnika 
 
Za aktiviranje/dezaktiviranje vlažilnika, za nastavitev 
stopnje vlažilnika (gumb držite pritisnjen med terapijo), za 
priklic informacijskega menija (gumb držite pritisnjen v 
načinu pripravljenosti, t.j. standby mode) in za prestavitev 
na naslednjo vrednost v meniju. 
 
23 Pokrov predalčka za filter, vhod zraka 
 
Pokrije in omogoči varno namestitev filtra za grob in fin 
prah. 
 
24 Nosilna torba 
 
Za prenašanje terapevtske naprave. 
 
25 Adapter za enosmerni tok (Dodatna oprema) 
 
Za obratovanje terapevtske naprave na enosmerni vtikalni 
dozi (12 - 24 V). 
 
 
 



 
26 Dovodni ventil O2 (Dodatna oprema) 
 
Za dovajanje kisika do maske. 
 
27 Napajalni priključek 
 
Zunanja napajalna enota alli adapter za enosmerni tok sta 
povezana na napravo preko tega priključka. 
 
28 Tablica s podatki 
 
Nudi informacije o terapevtski napravi, kot npr. serijska 
številka in leto izdelave. 
 
29 Grelni element 
Greje vodo v vlažilniku. Ta pa vlaži vdihovani zrak. 
 
30 Vhodni priključni nastavek 
 
Tu zrak teče iz terapevtske naprave v vlažilnik.  
 
31 Čep za čiščenje 
 
Za zatesnitev merilnega priključka pritiska med postopkom 
čiščenja. 
 

32 Merilni priključek pritiska 
 
Za merjenje trenutnega terapevtskega pritiska. 
 
33 Izhodni priključni nastavek 
 
Navlaženi zrak za vdihovanje teče od tu do dihalne cevi 
skozi izhod naprave. 
 
34 Spodnji del 
 
Vsebuje približno 300 ml vode. 
 
35 Tesnilo 
 
Preprečuje iztekanje vode. 
 
36 Zgornji del 
 
Zapira vlažilnik, v njem je tesnilni čep. 
 
37 Tesnilni čep 
 
Tesno zapira polnilno odprtino vlažilnika. 
 
 
 

 
 
SOMNOaqua (optional) 
 
29 Grelni element 
30 Vhodni priključni nastavek 
31 Čep za čiščenje 
32 Merilni priključek pritiska 
33 Izhodni priključni nastavek 
34 Spodnji del 
35 Tesnilo 
36 Zgornji del  
37 Tesnilni čep 
 



 

 
Oznake na napravi 
 

 
 
 Oznaka Pomen 
SOMNObalance e: 
38 
  

 
Izhod naprave: izhod za sobni zrak pri 4 - 20 hPa 
 

39 
 

Glej navodila za uporabo! 
Serijska vrata za nastavitev parametrov terapije s pomočjo SOMNOadjust 
WM23930 ali SOMNOsupport WM 23975  ter za strokovno osebje, da odčita 
zabeležene podatke o terapijah za največ 180 noči ali za kontrolo dovodnega ventila 
O2 WM 24042. Max. poraba energije 163 mA. Analogni izhod za terapevtski pritisk, 
pretok, upad pretoka, relativni respiratorni minutni volumen in OPP (obstructive 
pressure peaks). 
(0 do 1 V enosmerni tok) 

40 

 

 
Vhod naprave: Vhod za sobni zrak s sobno temperaturo 

 



 
 Oznaka Pomen 
SOMNOaqua (opcija): 
42 
  

Naprava se segreva! Ne dotikajte se grelnega elementa. 
 

41 
 

Ne uporabljajte vlažilnika pri pacientih, pri katerih je izveden bypass dihalnih poti   

 
Informacijske tablice naprave: 
 
Oznaka Pomen 

 
 
Leto proizvodnje 

 
 
Naprava tipa B 

 

 
Naprave ne zavrzite skupaj z gospodinjskim odpadom! 

 
Oglejte si priložena navodila za uporabo! 

SN Serijska številka naprave 

 
 
Naprava zaščitnega razreda II 

 

Oznake na embalaži 
 
Oznaka Pomen 

 
 
Dovoljena temperatura za skladiščenje: -40°C do +70°C 

 
 
Dovoljena vlaga za skladiščenje: max. 95% relativne vlažnosti 

 



 
Varnostna navodila v teh navodilih za uporabo 
 
Ta navodila za uporabo vsebujejo varnostna navodila, ki so označena kot je prikazano spodaj: 
 

   Opozorilo! 
  Opozarja na nevarnost poškodb in možno škodo na stvareh. 

 
  Pozor! 
  Opozarja na škodo na stvareh in možne nepravilne rezultate terapije. 

 
  Opomba: 
  Vsebuje uporabne napotke. 
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1. Opis naprave 
 
1.1 Namen uporabe naprave SOMNObalance e 
 
SOMNObalance e je avtoCPAP naprava za zdravljenje s spanjem povezanih motenj dihanja pri osebah iznad 12 

let starosti. Naprava ustvarja pozitiven pritisk v dihalnih poteh (PAP= positive airway pressure), ki ohranja 

pacientove dihalne poti odprte med spanjem. Pritisk dovaja nosna ali celoobrazna maska. 

SOMNObalance e odkriva dogodke med dihanjem in ustrezno temu spreminja pritisk v dihalih. 

SOMNObalance e je možno uporabljati z ali brez vlažilnika SOMNOaqua. 

Naprava prikazuje terapevtske podatke na prikazovalniku. 

 
Opomba: 

• SOMNObalance e lahko zanesljivo preprečuje blokado dihalnih poti le v primeru, če sta zgornja in 

spodnja meja pritiska, ki ju predpiše zdravnik za določenega pacienta, ustrezno določeni in 

nastavljeni, na primer v spalnem laboratoriju. 

• SOMNObalance e ni primeren za namene oživljanja. 

 

1.2 Namen uporabe naprave SOMNOaqua 
 
Vlažilnik SOMNOaqua je dodatna oprema, ki je po želji na voljo za terapevtsko napravo SOMNObalance e 

proizvajalca Weinmanna. 

Vlažilnik SOMNOaqua se uporablja za segrevanje zračnega pretoka, ki ga ustvarja SOMNObalance e, ter za 

njegovo vlaženje. To preprečuje, da bi se zgornje dihalne poti pacienta sušile med terapijo. 

SOMNOaqua se uporablja le s terapevtsko napravo SOMNObalance e. Uporaba z napravami drugih dobaviteljev 

ni dovoljena. 

Napravo uporabite le za tu opisane namene. 



 

1.3 Opis delovanja SOMNObalance e 
 
Ventilator zajema okoliški zrak skozi filter ter ga dovaja do izhoda naprave. Od tu se zrak pretaka skozi cevni 

sistem in masko do pacienta.  

Sistem izdiha pred masko preprečuje nabiranje izdihanega zraka, bogatega z CO2, v cevnem sistemu. 

 

Med spanjem so pacientove dihalne poti podprte s pritiskom zraka, ki ga ustvarja naprava. Pritisk v maski je 

prikazan na prikazovalniku terapevtske naprave. 

 

Naprava določi signal dihalnega pretoka , ki ga je možno pošiljati na PSG sistem ali tudi odčitati s pomočjo 

naprave SOMNOsupport. Naprava analizira pritisk in signale dihalnega pretoka ter ugotavlja dihalne dogodke 

(npr. apneje, hipopneje, omejitve pretoka in smrčanje). 

 

V načinu APAP se terapevtski pritisk avtomatsko povišuje v primeru dihalnih dogodkov, vendar ne višje od 

zgornje meje pritiska, ki jo predpiše zdravnik. Ko so dogodki mimo, se terapevtski pritisk počasi spet zniža. 

 

Napravo je možno uporabljati v načinih APAP in CPAP, v vsakem primeru je možna opcija softPAP olajšanja 

izdiha. 

 

Način softPAP 
V načinu softPAP je krivulja dihalnega pretoka stalno pod nadzorom, da se ugotovi prehode med vdihom in 

izdihom v zgodnji stopnji. Pred prehodom na izdih se terapevtski pritisk zniža, kar olajša izdih. Stopnjo znižanja je 

možno nastaviti v dveh fazah: "blago" (faza 1) in "normalno" (faza 2). S tem se poveča udobje za pacienta. 

Pred začetkom naslednjega vdiha se pritisk znova poviša na terapevtsko vrednost. 

 

Če se med spanjem pojavijo apneje ali omejitve pretoka, se način softPAP avtomatsko dezaktivira za ustrezno 

dobo. Način softPAP se prav tako začasno dezaktivira pri previsoki dihalni frekvenci. Vendar pa terapevtski pritisk 

v tem primeru ostane znižan, v kolikor ni bilo apnej, omejitev pretoka ali artifaktov. 

 
Avtomatski način vklopa/izklopa 
 
Na SOMNObalance e je možno aktivirati avtomatski način vklopa/izklopa. Napravo je možno vklopiti tako, da 

pacient vdahne skozi masko. Če v roku približno 5 sekund ni pritiska (npr. ker je bila maska sneta) se 

SOMNObalance e avtomatsko izklopi. 



 
Postopni zagon/začetni pritisk 
 
Na voljo sta dve funkciji, ki olajšata uspavanje: funkcija postopnega zagona in funkcija začetnega pritiska. 

 

Funkcija postopnega zagona: ob vklopu je pritisk nastavljen na pritisk postopnega zagona, ki ga specificira 

zdravnik. Meje pritiska se nato počasi dvigujejo do specificiranih vrednosti. Trajanje dviganja pritiska je možno 

nastaviti. Ta funkcija je primerna za paciente, za katere je visok pritisk neprijeten, ko so budni. 

 

Funkcija začetnega pritiska: pritisk ostane na nastavljeni vrednosti skozi celoten čas zagona. 

Po preteku časa zagona, se pritisk zniža do spodnje meje pritiska. Ta funkcija je primerna za paciente, za katere 

je nizek pritisk neprijeten, ko so budni ali potrebujejo visok pritisk hitro po uspavanju. 

 

Testiranje maske 
 

SOMNObalance e je možno uporabiti za testiranje, ali je maska pravilno prilagojena. Puščanja zaradi slabo 

prilagojene maske se pogosto pojavljajo samo pri visokih pritiskih. Če želite preveriti, ali je maska v pravilnem 

položaju brez puščanj, lahko nastavite višji pritisk med prvimi 30 sekundami po vklopu naprave. Ta pritisk je 

možno prilagoditi. 

 
Prekinitev električnega napajanja 
 
Nastavitve se ohranijo ob prekinitvi električnega napajanja. 

 
 
1.4 Opis delovanja SOMNOaqua 
 
Segrevani vlažilnik deluje po načelu »pretočnega« segrevanja. 

 

Zrak, ki prihaja iz terapevtske naprave, prehaja preko površine dovoda segrevane vode. 

Na ta način se povečata relativna vlažnost in temperatura zračnega pretoka. 

 

Količino oddane vlage je možno nastaviti glede na osebne potrebe s pomočjo gumbov na terapevtski napravi. 

Učinek grelnega elementa in s tem temperaturo vode v posodi vlažilnika elektronsko krmili terapevtska naprava. 

Nivo vode je možno kadarkoli kontrolirati skozi prozorno okence v posodi vlažilnika. 



 

2. Varnostna navodila 
 
Pozorno preberite ta navodila za uporabo. Navodila so sestavni del opisanih naprav in morajo vedno biti na voljo. 
 
Napravo uporabljajte le v namene, ki so opisani v tem priročniku (glej "1. Opis naprave" na strani 9). 
 
Zaradi lastne varnosti in varnosti vaših pacientov ter skladno z zahtevami direktive 93/42 EGS upoštevajte 
spodnja varnostna navodila. 
 
 

2.1 Varnostna navodila 
 
Uporaba naprave 
 
Pozor! 
• S pomočjo dobavljene napajalne enote je možno napravo uporabljati na napetostih od 115 V 

do 230 V. Prepričajte se, da napetost vašega omrežja ustreza tem vrednostim. Za uporabo z napetostjo 

12 V enosmernega toka ali 24 V enosmernega toka uporabite adapter za enosmerni tok WM 24469, ki je na 

voljo kot dodatna oprema. 

 
• Naprava mora biti priključena na zlahka dostopno električno vtičnico, tako da je možno v primeru 

nepravilnega delovanja hitro potegniti električni vtič iz vtičnice. 

 
• Naprave ne namestite v bližino radiatorja in je ne izpostavljajte neposrednemu soncu, saj bi to lahko 

povzročalo dodatno segrevanje vdihovanega zraka in notranjih delov naprave. To bi posledično sprožilo 

kondenzacijo v vlažilniku ter tvorbo kondenzata v cevnem sistemu. 

 
• Ne pokrivajte naprave z odejami, itd.. Vhod zraka bi bil blokiran in enota bi se lahko pregrevala. Posledica je 

lahko neustrezna terapija in škoda na napravi. 

 
• Zagotovite, da prah ne vstopa v terapevtsko napravo ali vlažilnik. 
 
• Ohranite varno razdaljo med SOMNObalance e in napravami, ki oddajajo visokofrekvenčno žarčenje (npr. 

mobilni telefoni), sicer lahko pride do nepravilnega delovanja (glej stran 55). Če pride do interferenc med 

SOMNObalance e in drugimi napravami (npr. radio) postavite SOMNObalance e bolj daleč stran od dotične 

naprave. 

 
• Ne uporabite terapevtske naprave in vlažilnika, če naprava ne deluje pravilno, če so deli poškodovani in/ali je 

vlažilnik moker na kontaktu grelnega elementa. 



 
 
• Učinek vlažilnika se lahko spremeni, če naprava obratuje izven dovoljenih temperatur okolja. 
 
• Prosimo, preverite tudi navodila za uporabo svoje maske. 
 
• Če se naprava ustavi, snemite masko takoj, ko je to možno. Najprej preverite, ali je prišlo do prekinitve 

električnega napajanja. Prosimo, oglejte si navodila za uporabo svojega sistema izdiha. 

 

• Prosimo, upoštevajte poglavje "5. Postopek čiščenja" na strani 34, da preprečite infekcijo ali bakterijsko 

onesnaženje. 

 
• Če je SOMNObalance e namenjen uporabi s strani več pacientov, morate uporabiti bakterijski filter, da se 

prepreči infekcije. Filter priključite med dihalno cev in adapter. Če bo napravo uporabil drug pacient brez 

uporabe bakterijskega filtra, je napravo treba najprej očistiti po ustreznem postopku. Postopek čiščenja mora 

izvesti proizvajalec (Weinmann) ali pooblaščen posrednik. 

 
Prevoz 
 
Pozor! 
 
• Ne prevažajte in ne nagibajte naprave SOMNObalance e s priključenim vlažilnikom. Nagibanje bi lahko 

povzročilo, da preostala voda iz vlažilnika izteče v terapevtsko napravo in jo poškoduje. 

 
• Napravo SOMNObalance e prevažajte le, ko je pokrov pritrjen, da umazanija ne prihaja v napravo. 
 
Dodatna oprema/Nadomestni deli 
 
Pozor! 
 
• Ob uporabi artiklov drugih proizvajalcev lahko pride do nepravilnega delovanja in izpada biokompatibilnosti. 

Prosimo, upoštevajte, da propadejo vse garancijske pravice ali odgovornosti v primerih, ko niso uporabljeni v 

navodilih za uporabo priporočeni dodatki, niti originalni nadomestni deli. 

 
• Maske tretjih dobaviteljev je dovoljeno uporabiti le po potrditvi proizvajalca (Weinmann). Uporaba nepotrjenih 

mask lahko ogrozi uspešnost terapije. 

 
• Prepričajte se, da je dodatna oprema primerna za terapijo in popolna. To zlasti velja za sistem izdiha, v 

nasprotnem primeru vsebnost CO2 v izdihanem zraku lahko ovira vaše dihanje. 



 
Popravila 
 
Pozor! 
• Vse preglede in popravila na napravi naj izvaja samo proizvajalec (Weinmann) ali specializirano osebje. 
 
• Spremembe na SOMNObalance e in SOMNOaqua niso dovoljene. 
 
Dovod kisika 
 

  Opozorilo! 
Ko se med terapijo uporablja kisik, je kajenje in bližina prostega plamena prepovedana. Nevarnost požara. Kisik 

se lahko nabira v oblačilih, posteljnini ali laseh. Odstraniti ga je možno le s temeljitim zračenjem. 

 
Pozor! 
Dovod kisika je dovoljen le ob uporabi dovodnega ventila O2  WM 24042. Kar zadeva kisik, morate upoštevati 

varnostna navodila v navodilih za uporabo vašega sistema dovajanja kisika. 

 

2.2 Kontraindikacije 
 
Napravo SOMNObalance e je treba uporabiti s posebno previdnostjo in le v primeru nekaterih bolezni. 

Med te spadajo: 

 

• srčna dekompenzacija  

• huda srčna aritmija  

• huda hipotenzija, posebej v povezavi z zmanjšanjem intravaskularnega volumna  

• huda epitaksija  

• visoko tveganje barotravme  

• hude pljučne bolezni (npr. KOPB, pljučni emfizem) 

• dnevna hipoksemija 

• respiratorna insuficienca iz drugih vzrokov kot je OSA (obstruktivna spalna apneja) 

• nočna hipoksemija iz drugih vzrokov kot je OSA (hipoventilacijski sindrom pri debelosti) 

• pnevmotoraks ali pnevmomediastinum 



 

 
 

• pnevmoencefalitis  

• poškodbe lobanje  

• stanje po možganski operaciji in kirurškem posegu na hipofizi ali srednjem/notranjem ušesu  

• akutni sinuzitis, vnetje srednjega ušesa (otitis media) ali predrt ušesni bobnič  

• dehidracija 

 
V vsakem primeru mora lečeči zdravnik odločiti, ali je primerno zdravljenje s SOMNObalance e. Pri uporabi 

naprave SOMNObalance e niso bile zapažene situacije ogrožanja življenja. 

 
 

2.3 Stranski učinki 
 
Pri kratko ali dolgoročni uporabi naprave SOMNObalance e lahko nastopijo spodaj navedeni nezaželeni stranski 

učinki: 

 

• točke pritiska na obrazu zaradi maske in čelnih blazinic  

• rdečica kože na obrazu  

• zamašen nos  

• suh nos  

• suha usta zjutraj  

• občutek pritiska v sinusih  

• draženje očesne sluznice  

• napihovanje prebavnega trakta z zrakom ("napihnjen trebuh")  

• krvavenje iz nosa 

 
 

Opomba: 

Ti stranski učinki so splošni stranski učinki terapije s CPAP napravo in jih ni možno pripisati specifični uporabi 

naprave SOMNObalance e. 



 

3. Priprava naprave 
 
3.1 Priprava in priključitev SOMNObalance e 
 
Lokacija 
 
– Napravo postavite na ravno površino, npr. na nočno omarico ali na tla poleg postelje. 
 
Pozor! 

Ne pokrivajte naprave ali napajalne enote z odejami, itd.. Ne uporabljajte naprave v bližini radiatorja ali 

neposredne sončne svetlobe. Naprava bi se lahko pregrevala. Posledica je lahko neustrezna terapija in škoda na 

napravi. 

 
Električno napajanje 

                            
 

1. Najprej priključite povezovalni kabel napajalne enote v napajalno dozo naprave SOMNObalance e. 
 

2. Nato uporabite električni kabel, da povežete napajalno enoto na zlahka dostopno električno vtičnico 

omrežja. 

Napajalna enota se avtomatsko nastavi na napetost omrežja (115 V - 230 V). 

Na prikazovalniku se prikaže "0", ki pomeni stanje pripravljenosti, skupaj z "A" ali "M", odvisno od 

ustrezne nastavitve avtomatskega načina vklopa/izklopa. 

 
ali: 

 
Če bo SOMNObalance e delovala na napetosti 12 V ali 24 V enosmernega toka, priključite adapter 

enosmernega toka WM 24469, ki je na voljo kot opcijska oprema, namesto napajalne enote. 

 

Mains unit = Napajalna enota 

DC adapter = Adapter enosmernega toka 



 

3.2 Za delovanje brez vlažilnika 
 
 

 1. Če želite po potrebi sneti vlažilnik, ga potisnite v stran iz ležišča na terapevtski 
napravi. 

 

 2. Potisnite pokrov v ležišče, kolikor gre. 
 

 3. Potisnite dihalno cev na adapter za izhod naprave. 
 

 4. Potisnite adapter dihalne cevi na izhod na terapevtski napravi. Pri tem pazite, da 
je zaskočni zapah obrnjen navzgor in se zatakne na zarezo na izhodu naprave. 

 

 
3.3 Za delovanje z vlažilnikom 
 
Pred prvo uporabo 
 
Pred prvo uporabo morate vlažilnik temeljito splakniti z vodo (glej "5. Postopek čiščenja" na strani 34). 



 
Polnjenje vlažilnika 
 
Pozor! 
 
• Ne polnite vlažilnika preko maksimalnega nivoja polnjenja, sicer lahko pride voda v terapevtsko napravo. To 
lahko povzroči škodo na napravi. 
 
• Ne polnite vlažilnika, ko je priklopljen na terapevtsko napravo, sicer lahko pride voda v terapevtsko napravo. To 
lahko povzroči škodo na napravi. 
 
• Ne polnite vlažilnika s toplo vodo. Ohišje in grelni element se lahko poškodujeta. To lahko povzroči nepravilno 
delovanje in neustrezno terapijo. 
 
Opomba: 
• Uporabite destilirano vodo. Če nimate na voljo destilirane vode, lahko izjemoma uporabite zavreto vodo nizke 
trdote. V tem primeru pazite, da se na grelnem elementu ne nabere vodni kamen (glej "5.7 Odstranjevanje 
vodnega kamna z SOMNOaqua" na strani 39). 
• Ne uporabite aromatskih dodatkov kot je evkaliptusovo olje. To lahko poškoduje plastične dele vlažilnika. 
 

  1. Odprite tesnilni čep vlažilnika. 
 

 2. Napolnite vlažilnik z destilirano vodo do oznake "max  ". 

 3. Trdno zaprite vlažilnik s tesnilnim čepom. 
 4. Preverite, da vlažilnik po polnjenju ne pušča. V ta namen s prstom potegnite po    
     spodnjem delu ali postavite vlažilnik na papirno brisačo. Na ta način zlahka    
     vidite, ali voda pušča iz vlažilnika. 



 
Namestitev vlažilnika 
 

 1. Po potrebi sprostite dihalno cev s terapevtske naprave tako, da pritisnete na 
zaskočni zapah adapterja. Potegnite dihalno cev in adapter z izhoda naprave. 

 2. Potisnite pokrov v stran iz ležišča vlažilnika na terapevtski napravi. 
 

 3. Potisnite napolnjeni vlažilnik kolikor se da na ležišče vlažilnika. 
 

 4. Potisnite adapter dihalne cevi na izhod terapevtske naprave. Pri tem pazite, da 
je zaskočni zapah obrnjen navzgor in se zatakne na zarezo na izhodu naprave 



3.4 Prilagoditev maske 
 
Nadenite si masko 
 
1. Prilagodite čelni opornik maske (če je na voljo). 
 
2. Povežite naglavni opornik na masko. 
 
3. Nadenite si masko. 
 
4. Prilagodite naglavni opornik tako, da izboklina maske ustvarja le majhen pritisk, s čimer preprečite pritiskanje 

na določene točke obraza. 

 

Opomba: 
Oglejte si navodila za uporabo za določeno masko glede informacij, kako postopati. Uporabite lahko funkcijo 

testiranja maske, da preverite, ali maska ne pušča (glej "4.3 Z*Testiranje maske" na strani 24). 

 

  Opozorilo! 
 
Celoobrazne maske morajo biti opremljene z ventilom za zasilni izdih, da lahko dihate skozi nos ali usta v primeru 

okvare naprave. Celoobraznih mask brez ventila za zasilni izdih ni dovoljeno uporabljati! 

 

 

Zunanji sistem izdiha 
V nekatere maske ni vgrajen sistem izdiha. Da bi izdihani zrak, bogat z ogljikovim dioksidom (CO2), lahko iztekal, 

morajo te maske imeti zunanji sistem izdiha. Upoštevajte navodila za uporabo maske. 

 

  Opozorilo! 
 

Brez sistema izdiha bi se  koncentracija CO2 dvignila do kritičnega nivoja v maski in cevi in na ta način ogrozila 

vaše dihanje. Nevarnost zadušitve! 

 

 – Namestite zunanji sistem izdiha med masko in dihalno cev. 



 

3.5 Dodatna oprema 
 
Bakterijski filter 
 
Če bo napravo SOMNObalance e uporabljajo več pacientov (npr. v bolnici), mora biti uporabljen bakterijski filter 

za preprečitev infekcij. 

 

 – Namestite bakterijski filter med dihalno cev in adapter. 

 
Pozor! 

• Ustaljenost pritiska in stopnja pretoka se lahko znižata v primeru uporabe   

   bakterijskega filtra. Če je priključen bakterijski filter, preverite pritisk. 

•  Upoštevajte navodila proizvajalca, še posebej datum preteka uporabnosti   

    filtra. 

 

Dovod kisika 
 

  Opozorilo! 
Iz varnostnih razlogov (nevarnost požara) ni dovoljeno dovajati kisika naravnost v dihalno cev ali masko 

brez posebne varnostne priprave. Možno je dovajati do 4 l/min kisika do maske s pomočjo ventila za 

dovod kisika WM 24042. 

 

Uporabiti je možno koncentrator kisika (npr. Oxymat), tekoči kisik ali kisikovo jeklenko z ustreznim reduktorjem 

pritiska. Takšno uporabo mora predpisati lečeči zdravnik. 

 

 Zelo pomembno je, da upoštevate varnostna navodila za rokovanje s kisikom kakor 

tudi navodila za uporabo priključenega ventila za kisik in naprave za kisik.  



 

4. Delovanje 
 
SOMNObalance e ponuja različne funkcije, ki so možne v načinu pripravljenosti (standby mode) (naprava je 

izklopljena) ali tekom terapije (naprava je vklopljena). 

 

Funkcije v načinu pripravljenosti - standby mode (pacientov meni) 
• "4.2 Olajšanje izdiha softPAP" na strani 23 

• "4.3 Testiranje maske" na strani 24 

• "4.4 Avtomatski način vklopa/izklopa" na strani 25 

 

Funkcije tekom terapije 
• "4.6 Postopni zagon/nastavitev začetnega pritiska" na strani 27 

• "4.7 Nastavitev SOMNOaqua" na strani 28 

 

Funkcije v načinu pripravljenosti - standby mode (informacijski meni) 
• "4.9 Odčitavanje terapevtskih podatkov" na strani 31 

 

4.1 Pacientov meni 
Status: naprava je izklopljena. 

 

1. Držite pritisnjen gumb za postopen zagon, dokler se ne odpre pacientov meni. Prva prikazana postavka je 

trenutna nastavitev olajšanja izdiha (postopno 0, postopno 1 ali postopno 2). 

Spustite gumb za postopni zagon. 

 
2. Za drsenje po pacientovem meniju in preklop na naslednji parameter, kratko pritisnite gumb vlažilnika. 
 

Parameter  Razpon vrednosti Opis na 
 
 
softPAP 

 
 

 

0 
 
1 
 
2 

softPAP izključen 
 
softPAP rahel 
 
softPAP normalen 

 
 
Odstavek 4.2 na strani 23 

 



 
Parameter  Razpon vrednosti Opis na 
 
 
Testiranje 
maske 

 
 

 

0 
 
8 
 
10 
 
12 
 
14 

Test maske dezaktiviran 
 
Pritisk za test maske 8 hPa 
 
Pritisk za test maske 10 hPa 
 
Pritisk za test maske 12 hPa  
 
Pritisk za test maske 14 hPa 

 
 
Odstavek 4.3 na strani 24 

 
Avtostart 

  
A 
 
M 

 
Avtomatsko 
 
Ročno 

 
Odstavek 4.4 na strani 25 

 
– Za izhod iz menija pritisnite gumb vlažilnika, da prikazano izgine in se na prikazovalniku spet izpiše "0". 
 
Alternativa: 
 
Če 15 sekund ni pritisnjen noben gumb, se prikazovalnik ugasne in prikaže se "0". 
 
 

4.2 Olajšanje izdiha softPAP 
 
Ko je aktiviran softPAP, se terapevtski pritisk začasno zniža pred prehodom na izdih. To olajša izdihovanje. 

 

Izbirate lahko med dvema stopnjama softPAP ali dezaktivirate funkcijo softPAP. Predpogoj za uporabo te funkcije 

je, da vaš zdravnik omogoči softPAP funkcijo. 

 

Izbira stopnje softPAP / Dezaktiviranje softPAP 
 
Status: naprava je izklopljena. 

 

1. Prikličite pacientov meni. Trenutna nastavitev olajšanja izdiha (soft 0, soft 1 ali 

soft 2) utripa na prikazovalniku. 

 

Opomba: 
Če trenutna nastavitev softPAP ne utripa, ta funkcija ni omogočena in v tem primeru ne morete spremeniti 

nastavitve. 



 
2. Pritisnite gumb vklop/izklop (+) ali gumb Softstart (-), dokler se na prikazovalniku ne prikaže želena nastavitev: 
 

 softPAP izklopljen 
Olajšanje izdiha je dezaktivirano. 

 softPAP blag 

Terapevtski pritisk se rahlo zniža pred izdihom. 

 
softPAP normalen 

Terapevtski pritisk se močneje zniža pred izdihom. 

 
3. Da shranite nastavitev in zapustite pacientov meni, pritisnite gumb vlažilnika, da prikazano izgine in se na   

    prikazovalniku spet izpiše "0". Alternativno lahko počakate, da se meni avtomatsko ugasne. 

 
 

4.3 Testiranje maske 
 
Ko je aktivirano testiranje maske, je pritisk višji za dobo 30 sekund po vklopu naprave. To vam daje možnost, da 

preverite, ali je maska pravilno nameščena na začetku terapije in da jo po potrebi popravite. 

 
Aktiviranje/dezaktiviranje testiranja maske 
 
Status: naprava je izklopljena. 
 
1. Prikličite pacientov meni in se premaknite na postavko testiranja maske  . 
 
2. Pritisnite gumb vklop/izklop (+) ali gumb Softstart (-), dokler se na prikazovalniku ne prikaže želena nastavitev: 
 

 Testiranje maske dezaktivirano. 
 

 Pritisk za testiranje maske znaša 8 hPa. 
 

 Pritisk za testiranje maske znaša 10 hPa. 
 

 
 

Pritisk za testiranje maske znaša 12 hPa. 

 
 

Pritisk za testiranje maske znaša 14 hPa. 

 
 
3. Da shranite nastavitev in zapustite pacientov meni, pritisnite gumb vlažilnika, da prikazano izgine in se na  
    prikazovalniku spet izpiše "0". Alternativno lahko počakate, da se meni avtomatsko ugasne. 



 

4.4 Avtomatski način vklopa/izklopa 
 
Če je aktiviran avtomatski sistem, lahko vklopite in izklopite SOMNObalance e s pomočjo pritiska v maski. 
 
 

Opomba: 
Če je uporabljena celoobrazna maska z vgrajenim sistemom zasilnega izdiha, se naprava ne bo 

avtomatsko vklopila in izklopila, tudi če je izbrana nastavitev A. Sistem zasilnega izdiha na maski pomeni, 

da naprava ne more zaznati spremembe v pritisku, kar je potrebno za vklop in izklop. 

 
Aktiviranje/dezaktiviranje avtomatskega sistema 
 
Status: naprava je izklopljena. 
 
1. Prikličite pacientov meni in se premaknite na postavko za avtomatski način vklopa/izklopa. 
 
    Trenutna nastavitev avtomatskega načina vklopa/izklopa (A ali M) utripa na prikazovalniku. 
 
2. Pritisnite gumb vklop/izklop (+) ali gumb Softstart (-), dokler se na prikazovalniku ne prikaže želena nastavitev: 
 

 
 
A 
 

 

Avtomatski sistem je aktiviran 

Takoj, ko pacient dihne v masko (pritisk > 0.5 hPa), se SOMNObalance e avtomatsko 

vklopi. 

Ko je maska odstranjena, se naprava avtomatsko izklopi po preteku 5 sekund.  

 
 
M 
 

 

Avtomatski sistem je dezaktiviran 

Napravo je možno izklopiti le s pritiskom na gumb vklop/izklop. 

Če naprava ni uporabljena 15 minut, se avtomatsko izklopi. 

 
 
3. Da shranite nastavitev in zapustite pacientov meni, pritisnite gumb vlažilnika, da prikazano izgine in se na   

     prikazovalniku spet izpiše "0". Alternativno lahko počakate, da se meni avtomatsko ugasne. 



4.5 Namestitev SOMNObalance e 
 
Nadenite masko 
 

 
1. Nadenite si masko kot je opisano v odstavku "3.4 Prilagoditev maske" na strani 20. 
 
2. Priključite dihalno cev na masko (koničast potisni spoj). 
 
3. Namestite dihalno cev stran od glave. 
 

   Opozorilo! Nevarnost poškodbe! 
                   Dihalne cevi nikoli ne namestite okoli vratu. 

 

Vklopite napravo 
1. Napravo vklopite s pritiskom na gumb vklop/izkop. 

 

Alternativno: 
Če je aktiviran avtomatski sistem, lahko SOMNObalance e vklopite tako, da vdahnete v masko. 

 

Skupen čas terapije se prikaže na prikazovalniku za 3 sekunde. Generator pretoka začne črpati zrak skozi 

dihalno cev, tok zraka je možno čutiti na nosu. 

 

 

Testiranje maske 

 
Ko je aktivirano testiranje maske, je pritisk višji za dobo 30 sekund po vklopu naprave. V prikazanem primeru 

znaša pritisk 8 hPa. 

1. Preverite tesnilo na maski an po potrebi prilagodite naglavni opornik. 

2. Če želite preklicati testiranje maske pred pretekom 30 sekund, pritisnite gumb Softstart. 

 

SOMNObalance e je sedaj pripravljen za delovanje. 



 

Postopni zagon/začetni pritisk 

    Če sta nastavljeni funkciji postopnega zagona ali začetnega pritiska, se na 

prikazovalniku izmenično prikažeta vrednosti časa in pritiska. 

 
Olajšanje izdiha 

 Če je vklopljena funkcija softPAP, sta prikazana znaka puščic. 
 
Samoregulacija 
 
Med višanjem pritiska utripa na prikazovalniku znak . 

Med višanjem pritiska utripa na prikazovalniku znak . 

 
Izklopite napravo 
 
– Napravo izklopite s pritiskom na gumb vklopa/izklopa. 
 
Alternativno: 
 
Če je aktiviran avtomatski sistem, se naprava avtomatsko izklopi 5 sekund po odstranitvi maske. 
 
 

4.6 Postopni zagon/nastavitev začetnega pritiska 
 
Z namenom olajšanja uspavanja lahko strokovno osebje nastavi pritisk, ki morda odstopa od optimalnega 

terapevtskega pritiska. Ta pritisk je dovajan samo za določen čas. 

Če sta funkciji postopnega zagona ali začetnega pritiska omogočeni na vaši napravi, je možno izbrati čas s 5-

minutnimi  stopnjami poviševanja, do največ 30 minut. 

 

Nastavitev časa 
Status: naprava je vklopljena. 

 

1. Držite pritisnjen gumb postopnega zagona, dokler ne začne na prikazovalniku utripati trenutna nastavitev časa. 

2. Če želite spremeniti čas, pritisnite gumb vklop/izklop (+) ali gumb Softstart (-) večkrat zaporedoma, dokler se   

     ne prikaže želeni čas. 

 

     Trenutna nastavitev se shrani po 3 sekundah. Prikazovalnik preneha utripati. 



 
 
Postopni zagon ali začetni pritisk vklop/izklop 
 
Status: naprava je vklopljena. 
 
– Če želite funkcijo vklopiti ali izklopiti, kratko pritisnite gumb za postopni zagon. 

Ko je postopni zagon vklopljen, se na prikazovalniku izmenično prikaže preostali čas postopnega zagona in 

trenutni terapevtski pritisk. 

 
Opomba: 

Nastavitve postopnega zagona in začetnega pritiska se ohranijo tudi po izklopu naprave. 

Ob zagonu SOMNObalance e naprava avtomatsko začne delovati z ustreznimi nastavitvami, če je funkcija 

bila vklopljena. 

 
4.7 Nastavitev SOMNOaqua 
 
Uporaba vlažilnika preprečuje, da bi se zgornje dihalne poti pacienta sušile med terapijo. 
 
Možno je nastaviti šest stopenj vlažilnika (1 = nizek učinek segrevanja do 6 = maksimalni učinek segrevanja). 

Najugodnejša nastavitev za pacienta je odvisna od sobne temperature in vlage, zato se idealna nastavitev 

spreminja glede na letni čas. Ob "normalnih" pogojih ustreza nastavitev vlažilnika na stopnjo 3. 

 

Če je temperatura 23 °C in vlaga 70 %, je možno doseči vlago 100 % ob stopnji 6 vlažilnika in stopnji pretoka 20 

l/min. 

 
Vklop vlažilnika 
 
1. Napolnite in namestite vlažilnik kot je opisano v odstavku 3.3 na strani 17. 
 
2. Vklopite terapevtsko napravo. 
 

  3. Pritisnite gumb vlažilnika na terapevtski napravi. 

           Na prikazovalniku terapevtske naprave sta prikazana znak vlažilnika in stopnja     

            vlažilnika. 

 

Nastavitev stopnje vlažilnika 
 
1. Vklopite terapevtsko napravo. 
 

2. Držite pritisnjen gumb vlažilnika, dokler ne začneta utripati znak vlažilnika   in stopnja vlažilnika. Spustite   

    gumb vlažilnika. 

 

3. Če želite spremeniti stopnjo vlažilnika, pritisnite gumb vklopa/izklopa (+) ali gumb postopnega zagona (-)  

     večkrat zaporedoma, dokler ni prikazana želena stopnja. 



 
Če so vaše dihalne poti zjutraj izsušene, je učinek gretja nastavljen  prenizko. V tem primeru izberite višjo 

stopnjo vlažilnika. 

Če se v dihalni cevi nabira kondenzat med terapevtsko nočjo, je učinek gretja nastavljen previsoko. V tem 

primeru izberite nižjo stopnjo vlažilnika. 

 

Trenutna nastavitev se shrani po 3 sekundah. Prikazovalnik preneha utripati. 

 

Izklop vlažilnika 

 
Za izklop vlažilnika imate na voljo dve možnosti: 

 

– pritisnite gumb vlažilnika na terapevtski napravi. 

    Znak vlažilnika   na prikazovalniku se ugasne. Terapevtska naprava je še naprej vklopljena 

 

Alternativno: 

– pritisnite gumb vklopa/izklopa na svoji terapevtski napravi. 

 

Vlažilnik in terapevtska naprava sta oba izklopljena. Ko terapevtsko napravo ponovno vklopite, se vlažilnik prav 

tako avtomatsko vklopi in deluje z enakim grelnim učinkom kot med predhodno terapijo. 

 

Avtomatski izklop 

Če terapevtska naprava zazna prenizek nivo vode v vlažilniku, izklopi vlažilnik v roku 15 minut. Znak vlažilnika  

na prikazovalniku ugasne. 



 

4.8 Po uporabi 
 
1. Snemite naglavni opornik z masko. 
 
2. Za izklop naprave pritisnite gumb vklop/izklop. 
 
Alternativno: 
 
Če je avtomatski sistem aktiviran, se naprava avtomatsko izklopi po približno 5 sekundah. 
 
Na prikazovalniku se prikaže dnevni čas terapije med predhodno uporabo. Na prikazovalniku se nato izpiše "0" in 
"A" ali "M". 
 

 3. Potegnite spojnik cevi in sistem izdiha z maske. 
 
4. Očistite naslednje dele (glej "5. Postopek čiščenja" na strani 34): 
 

• maska 
• sistem izdiha 
• vlažilnik (če ga uporabljate) 

 
Prihranek energije 
 
Ko je napajalna enota v načinu pripravljenosti (standby), potroši SOMNObalance e približno 6 W. Naprava nima 

električnega stikala. 

 

Da bi varčevali z elektriko, lahko izvlečete vtič električnega priključnega kabla iz električne vtičnice tekom dneva. 

V ta namen priključite vtič v zlahka dostopno vtičnico. Shranjene vrednosti in nastavitve se ohranijo. 

 

Pozor! 

Vedno izklopite SOMNObalance e s pomočjo gumba vklop/izklop, preden izvlečete vtič ali prekinete 

električno napajanje na vtičnici s stikalom. 

V nasprotnem primeru terapevtski podatki ne bodo shranjeni v celoti.  



 

4.9 Odčitavanje terapevtskih podatkov 
 
SOMNObalance e shrani terapevtske podatke preteklih 366 dni. 
 
Skupen čas terapije 
 
Skupen čas terapije je prikazan za dobo nekaj sekund, ko napravo vklopite. 
 
Dnevni čas terapije 
 
Dnevni čas terapije je prikazan, ko napravo izklopite. 
 
Delovne ure 
 
Delovne ure so prikazane, ko držite pritisnjen gumb vklop/izklop ob izklapljanju naprave. 
 
Informacijski meni 
 
V informacijskem meniju so lahko prikazani naslednji podatki: 
 
      • Čas terapije 
 
Na vaši napravi mora biti omogočen prikaz naslednjih podatkov: 
 
      • RDI 
 
      • odsotni delež terapevtskega časa ob nedovoljeni visoki stopnji puščanja 
 
      • 90 % percentilni pritiski 
 
Priklic informacijskega menija 
 
Status: naprava je izklopljena. 

 
 
  – Držite pritisnjen gumb vlažilnika, dokler se ne odpre informacijski meni. 
 
Parameter terapije in z njim povezan datum/doba se izmenično prikazujejo na prikazovalniku. 
 
Drsenje skozi informacijski meni 
 
Če je na napravi omogočeno, si lahko ogledujete tudi druge parametre terapije. 



 

– Za premik na naslednji parameter terapije, pritisnite gumb vlažilnika. Spodaj prikazani podatki se zaporedoma      

   prikazujejo na prikazovalniku (numerične vrednosti so zgolj primeri): 

 

 

 
(povprečen) čas terapije 

 

 
povprečen RDI 

 

 
odstotni delež terapijskega časa z nedovoljeno visoko stopnjo 
puščanja 

 

 
90% percentilni pritisk 

 
Parametri terapije se nanašajo na dan (datum) ali izbrano obdobje. 
 
– Za priklic podatkov za drug dan ali obdobje pritisnite gumbe + ali -. 
 

 za določen dan v zadnjih 6 dnevih, navedite datum (primer 23. 

februar) 

 povprečna vrednost za zadnjih 7 dni 

 povprečna vrednost za zadnjih 14 dni 

 povprečna vrednost za zadnjih 30 dni 

 povprečna vrednost za zadnjih 180 dni 

 povprečna vrednost za zadnjih 366 dni 

 
Opomba: 
 
• Podatki so prikazani le, če so resnično prisotni v napravi. Če so prisotne le vrednosti za 34 dni, na primer,   

   bo za "30d", prikazano le "34d" in nato noben podatek več. 

 

• Vsak terapevtski dan se začne in konča ob 12, opoldne. Podatki, zabeleženi od 0 (polnoč) do 12  

   (poldan) so pripisani predhodnemu koledarskemu dnevu v vsakem primeru. 

 
Izhod iz informacijskega menija 
 
– Za izhod iz menija pritisnite gumb vlažilnika, dokler prikazovalnik ne ugasne in se na njem znova izpiše "0". 
 
Alternativno: 
 
Če v roku 15 sekund ni pritisnjen noben gumb, se prikazovalnik ugasne in prikaže se "0". 



 

4.10 Potovanje s terapevtskimi napravami 
 
Za prevoz terapevtske naprave na relativno dolgi razdalji, morate napravo zapakirati v nosilno torbo (vključena v 

obseg dobave za terapevtsko napravo). Prepričajte se, da je torba čista, da umazanija ne pride v napravo. 

 

V nosilno torbo zapakirajte: 

 

• naprava 

• napajalna enota 

• priključni kabel 

• dihalna cev 

• maska vključno s sistemom izdiha 

• vlažilnik po potrebi 

• nadomestni filtri 

• navodila za uporabo 

• adapter za enosmerni tok (po potrebi, če je na voljo) 

 

Opomba: 

 
Če želite terapevtsko napravo vzeti s seboj na letalo v ročni prtljagi, ne pozabite vprašati svoje letalske 

družbe o vseh potrebnih formalnostih še pred odhodom. 



 

5. Higienska priprava 
 

Opomba: 
 
Upoštevajte navodila za higiensko pripravo dodatne opreme (sistem izdiha, maska in naglavni opornik), ki 

so navedena v ustreznem priročniku te opreme. 

 

5.1 Intervali 
 

Očistite masko in sistem izdiha. 

 

Glej ustrezna 

navodila za uporabo 

 

Dnevno 

Očistite SOMNOaqua. Odstavek 5.6 

Očistite filter za grob prah. Odstavek 5.4 

Preverite filter za fin prah. Po potrebi zamenjajte. Odstavek 5.4 

Preverite dihalno cev. Po potrebi očistite.  Odstavek 5.2 

Obrišite ohišje SOMNObalance e in napajalne 

enote. 

Odstavek 5.3 

 

 

 
Tedensko 

Operite naglavni opornik. Glej ustrezna 

navodila za uporabo 

Zamenjajte filter za fin prah (odvisno od 

onesnaženosti, vendar najkasneje po 250 urah 

ali enem mesecu (opomnik menjave filtra)).  

  

Mesečno 

Očistite dihalno cev. Odstavek 5.2 

Vsakih 6 mesecev Zamenjajte filter za grob prah. Odstavek 5.4 

Zamenjajte masko in sistem izdiha.  

Zamenjajte dihalno cev.  

 

Vsakih 12 mesecev 

Zamenjajte naglavni opornik.  

Odstranite vodni kamen s SOMNOaqua. Odstavek 5.7 

Dezinficirajte SOMNObalance e Odstavek 5.8 

Dezinficirajte SOMNOaqua Odstavek 5.9 

 

Po potrebi 

Očistite nosilno torbo  

Ob menjavi pacienta Po potrebi higienska priprava Odstavek 5.10 

 



 

5.2 Dihalna cev 
 

Pozor! 

Dihalno cev je po postopku čiščenja dovoljeno ponovno uporabiti šele potem, ko je popolnoma suha. Če 

pride vlaga v terapevtsko napravo, lahko povzroči škodo na terapevtski napravi ter posledično ogrozi 

uporabnike in paciente. 

 
Čiščenje dihalne cevi. 
 
1. Potegnite dihalno cev in adapter s terapevtske naprave in s sistema izdiha. 
 
2. Nato najprej snemite adapter. 
 
3. Očistite dihalno cev in adapter v vroči vodi z malo detergenta, dokler ni več ostankov umazanije. Temeljito  
     sperite notranjost cevi. 
 
4. Nato temeljito splaknite znotraj in zunaj s pomočjo čiste vroče vode. 
 
5. Dihalno cev močno otresite. 
 
6. Obesite dihalno cev in pustite, da se voda dodobra odcedi. 
 
7. Osušite dihalno cev s pomočjo terapevtske naprave. 
 
 
Sušenje dihalne cevi 
 
Dihalno cev popolnoma osušite s pomočjo SOMNObalance e. 
 
1. Po potrebi odstranite vlažilnik in namestite pokrov. 
 
2. Namestite adapter na dihalno cev. 
 
3. Priključite adapter dihalne cevi na izhod naprave. 
 
4. Za zagon sušenja morate ob izklopljeni napravi SOMNObalance e  istočasno pritisniti gumb postopnega 
zagona in gumb vklop/izklop. 
 

Naprava se sedaj vklopi in osuši dihalno cev (čas: 30 minut). Preostali čas do konca sušenja je prikazan na 
prikazovalniku. Naprava se avtomatsko izklopi po koncu postopka sušenja.  

 
– Postopek lahko kadarkoli prekinete s pritiskom na gumb vklop/izklop. 
 
– Če je dihalna cev ponekod še vlažna po koncu sušenja, ponovno poženite postopek sušenja. 



 

5.3 Čiščenje ohišja SOMNObalance e 
 

  Opozorilo! Nevarnost električnega udara! 
 
• Pred čiščenjem je zelo pomembno, da odstranite priključni kabel napajalne enote z napajalne doze 

terapevtske   naprave. 
 
• Pazite, da tekočine ne pridejo v napravo. Nikoli ne potopite naprave v dezinfekcijsko tekočino ali druge 

tekočine, sicer se naprava poškoduje, kar ogrozi uporabnike in paciente. 
 
1. Potisnite vlažilnik ali pokrov v stran z ležišča vlažilnika na terapevtski napravi. 
 

  
Pozor! 
 
Pazite, da ne pridejo tekočine v napravo skozi merilni spojnik, sicer lahko pride do nepravilnosti v 
delovanju. 

 
2. Potisnite rdeč čistilni čep v spojnik za merjenje pritiska. 
 
3. Obrišite napravo, pokrov, napajalno enoto in priključni kabel z mehko vlažno krpo. 
 
SOMNObalance e mora biti popolnoma suh, preden ga poženete. 
 

5.4 Čiščenje filtra za grob prah, menjava finega filtra 
 

  
 
1. Odstranite pokrov predalčka za filter na zadnji strani naprave. 
 
2. Odstranite filter za grob prah in ga očistite pod čisto tekočo vodo, da odstranite vso umazanijo. 
 
3. Po potrebi zamenjajte fini filter. Tega ni možno čistiti. 
 
4. Počakajte, da se filter za grob prah osuši. 
 
5. Filter za grob prah mora biti popolnoma suh, preden napravo poženete. 
 
6. Ponovno namestite filter za grob prah in potisnite pokrov nazaj na zadnji strani naprave. 



 
Izbrišite opomnik menjave filtra 
 
– Držite pritisnjen gumb vklop/izklop, ko vklapljate napravo, dokler opomnik menjave filtra ne ugasne.   
 
Resetiranje števca ur 
 
Če fini filter zaradi onesnaženja zamenjate še pred potekom 250 delovnih ur, morate števec delovnih ur postaviti 
na nič. Postopek je sledeč. 
 
1. Držite pritisnjen gumb vklop/izklop, ko vklapljate napravo. 
 

Opomnik menjave filtra se vžge po približno 3 sekundah. Po nadaljnjih 3 sekundah se ponovn ugasne. 
 
2. Spustite gumb vklop/izklop. 
 

5.5 Dodatna oprema 
 
Glede čiščenja sistema izdiha, maske in/ali naglavnega opornika si oglejte poglavje z naslovom "Čiščenje" v 
ustreznih navodilih za uporabo. 
 

5.6 Čiščenje SOMNOaqua 
 

 1. Potegnite adapter cevi s izhoda naprave, da sprostite SOMNOaqua. 
 
2. Nato potisnite SOMNOaqua v levo in ven iz ležišča vlažilnika. 
 

  Opozorilo! Nevarnost opeklin! 
Ne dotikajte se grelnega elementa. Kovina je vroča po obratovanju terapevtske naprave in se le zelo 
počasi ohladi. 



 

 3. Odprite vlažilnik tako, da obrnete zgornji del v smeri nasproti urnega kazalca. 
 

 4. Potisnite čistilni čep na merilni spojnik. 
 
5. Očistite zgornji in spodnji del z mlačno vodo, ki ji dodate malo detergenta. 
 

Opomba: 
Priporočamo, da dele ohišja operete v zgornji košari pomivalnega stroja enkrat tedensko pri največ 65 °C. 

 

6. Nato sperite dele ohišja s čisto vodo. 

 

7. Spodnji del močno iztresite, da odstranite vodo, ki je morda prišla v stik z grelnim elementom. Dele temeljito  

     osušite z mehko krpo. Kontakt za grelni element mora biti suh. 

 

 
 
8. Spojite zgornji in spodnji del tako, da so oznake ena nad drugo. Obrnite zgornji del v smeri urnega kazalca,   
    dokler se ne zaustavi. 

9. Izvlecite tesnilni čep. 

 

Vlažilnik je sedaj spet pripravljen za delovanje. 

 

Pozor! 

Priporočamo menjavo plastičnih delov iz higienskih razlogov po preteku največ dveh let uporabe. 



 

5.7 Odstranitev vodnega kamna na SOMNOaqua 
 
Če je na spodnjem delu ohišja in grelnem elementu prisoten vodni kamen: 
 
1. Vlijte približno 150 ml čistega kuhinjskega kisa (5 % raztopina brez aditivov) v spodnji del vlažilnika in pustite  
    delovati eno uro. 
 
2. Izlijte raztopino kisa. 
 
3. Obrišite dele ohišja z mehko krpo in večkrat temeljito sperite z vodo. 
 
4. Nato vse dele pazljivo osušite. 
 

5.8 Deznifekcija SOMNObalance e 
 
Po potrebi, na primer po nalezljivi bolezni ali neobičajni onesnaženosti, lahko tudi dezinficirate ohišje, napajalno 

enoto, električni priključni kabel, dihalno cev in vlažilnik. Oglejte si navodila za uporabo glede ustreznega 

dezinfekcijskega sredstva. Priporočamo, da za dezinfekcijo uporabite ustrezne rokavice (npr. gospodinjske ali 

rokavice za enkratno uporabo). 

 

 

Naprava 
Priporočamo TERRALIN za dezinfekcijsko sredstvo. 

 

  Opozorilo! Nevarnost električnega udara! 
 

• Pred čiščenjem je zelo pomembno, da odstranite priključni kabel napajalne enote z napajalne doze   
   terapevtske naprave. 
 
• Pazite, da tekočine ne pridejo v napravo. Nikoli ne potopite naprave v dezinfekcijsko tekočino ali druge  
  tekočine, sicer se naprava poškoduje, kar ogrozi uporabnike in paciente  

 

  
 

Pozor! 
Pazite, da ne pridejo tekočine v napravo skozi merilni spojnik, sicer lahko pride do nepravilnosti v 
delovanju. 

 
Ohišje, napajalno enoto in električni priključni kabel SOMNObalance e očistite enostavno tako, da jih obrišete z 
dezinfekcijskim sredstvom. 



 
Dihalna cev 
 

• Priporočamo GIGASEPT FF za dezinfekcijsko sredstvo. 
 
• Pri dezinfekciji ravnajte popolnoma enako kot pri čiščenju. 
 
• Dihalne cevi ni dovoljeno segrevati preko 70 °C. Sterilizacija ni dovoljena. 

 
Dodatna oprema 
 
Za dezinfekcijo/sterilizacijo sistema izdiha in maske si oglejte odstavek z naslovom "Dezinfekcija in sterilizacija" v 

ustreznih navodilih za uporabo. 

 

5.9 Dezinfekcija SOMNOaqua 
Vlažilnik lahko dezinficirate. Oglejte si navodila za uporabo glede ustreznega dezinfekcijskega sredstva. 

Priporočamo, da za dezinfekcijo uporabite ustrezne rokavice (npr. gospodinjske ali rokavice za enkratno 

uporabo).. 

 

Priporočamo GIGASEPT FF za dezinfekcijsko sredstvo. 

 

Postopek za demontažo in montažo vlažilnika je enaka kot za čiščenje. 

 

Pozor! 
Priporočamo menjavo plastičnih delov iz higienskih razlogov po preteku največ dveh let uporabe. 

 

5.10 Menjava pacienta 
 

Pozor! 
 

• Če je SOMNObalance e ali SOMNOaqua bil v uporabi brez bakterijskega filtra, je napravo treba najprej   

   očistiti po ustreznem postopku. Postopek higienske priprave mora izvesti proizvajalec (Weinmann) ali  

   pooblaščen posrednik. 

• Postopek higienske priprave je opisan v listu pregledov in v navodilih za servisiranje in popravilo  

   SOMNObalance e. 

 



 

6. Preverjanje delovanja 
 
6.1 Intervali 
 
Opravite preverjanje delovanja na SOMNObalance e in na SOMNOaqua vsaj enkrat na 6 mesecev. 
 

  
Opozorilo! 
Če odkrijete okvare med preverjanjem delovanja, ne smete več uporabljati naprav, dokler napake niso 
odpravljene. 

 

6.2 Preverjanje delovanja SOMNObalance e 
 
1. Montirajte SOMNObalance e, da je pripravljen za delovanje z dihalno cevjo, sistemom izdiha, masko in  
     električnim priključnim kablom. 
 
2. Pritisnite gumb vklop/izklop, da vklopite napravo. 
 
3. Če je potrebno prekiniti testiranje maske, pritisnite gumb za postopen zagon. 
 
4. Če je postopen zagon vklopljen, ga izklopite z gumbom za postopni zagon. 
 
     Ventilator dovaja zrak skozi dihalno cev do maske. Trenutni pritisk je prikazan na prikazovalniku v hPa. 
 
5. Zatesnite odprtino maske, npr. s palcem ali roko. 
 
6. Primerjajte pritisk, prikazan na prikazovalniku, s predpisanim pritiskom. Odstopanje ne sme presegati ±1 hPa. 
 
7. Izklopite napravo z gumbom bklop/izklop. 
 

Pozor! 

Če tu navedene vrednosti/funkcije niso dosežene/uspešne, pošljite napravo proizvajalcu (Weinmann) ali 

pooblaščenemu posredniku v popravilo. 



 

6.3 Preverjanje delovanja SOMNOaqua 
 
1. Vizuelno preglejte plastično ohišje. 
 
      V primeru razpok/poškodb in hude onesnaženosti morate plastične dele ali tesnila zamenjati. 
 
2. Napolnite vlažilnik z vodo do ustrezne oznake. 
 
3. Preverite, ali vlažilnik pušča. 
 
4. Izlijte vodo. 
 
5. Sedaj nalijte v približno 50 ml vode. 
 
6. Namestite vlažilnik na terapevtsko napravo. 
 
7. Zaprite vlažilnik na mesto tako, da pritrdite adapter dihalne cevi na izhod naprave. 
 
8. Vklopite terapevtsko napravo. 
 
9. Vklopite vlažilnik s pritiskom na gumb vlažilnika na terapevtski napravi. 
 
10. Nastavite učinek gretja na stopnjo 6 na terapevtski napravi. 
 
11. Preverite, ali se vlažilnik segreva. 
 

Pozor! 
Če se voda ne segreje po 15 minutah, pošljite vlažilnik in terapevtsko napravo proizvajalcu (Weinmann) ali 
pooblaščenemu posredniku v popravilo. 



 

7. Reševanje težav 
 
Če so prisotne napake, ki jih ni možno takoj odpraviti, nemudoma pokličite proizvajalca (Weinmann) ali 

pooblaščenega posrednika glede popravila naprave. Naprave ne uporabljajte več, da preprečite nastanek še 

večje škode. 

 
7.1 SOMNObalance e 
 

 
Napaka 

 
Vzrok 

 
Odprava 

 

Ni zvoka delovanja, 

prikazovalnik mrtev 

 

Električno napajanje ni 

prisotno. 

 

Preverite, ali je napajalni kabel varno priključen. Po potrebi 

preverite delovanje električne vtičnice tako, da priključite 

kakšno drugo napravo (npr. svetilko). 

 

Enota se ne vklopi 

ob zajetju vdiha. 

 

Avtomatski način 

vklopa/izklopa ni 

aktiviran. 

 

Aktivirajte avtomatski način vklopa/izklopa (4.4, stran 25). 

Nastavitve za 

olajšanje izdiha ni 

možno spremeniti 

Aktivirana je zapora 

nastavitve. 

Preverite pri svojem zdravniku, ali je nastavitev možno 

spremeniti ali omogočiti prilagajanje za vašo terapijo. 

 

Postopni zagon se 

ne vklopi 

 

Funkcija postopnega 

zagona je zaklenjena. 

 

Preverite pri svojem zdravniku, ali je funkcijo postopnega 

zagona možno omogočiti za vašo terapijo. 

 

Naprava se ne 

izklopi po preteku 5 

sekund od 

odstranitve maske. 

 

Avtomatski način 

vklopa/izklopa ni 

aktiviran. 

 

Aktivirajte avtomatski način vklopa/izklopa (4.4, stran 25). 

 

Filter je zamazan. 

 

Očistite/zamenjajte filter (5.4, stran 36) 

 

Naprava deluje, 

vendar ne doseže 

spodnje meje 

pritiska. 

 

Maska pušča. 

 

 

Popravite naglavni opornik, da maska ne pušča. 

 

Po potrebi zamenjajte okvarjeno masko. 

 



 
 

Napaka 

 

Vzrok 

 

Odprava 

Opomnik menjave 

filtra  se vžge. 

 

Filter je zamazan. 

 

Očistite /zamenjajte filter (5.4, stran 36) 

Sporočilo Err 10, Err 

20, Err 30...Err 80 na 

prikazovalniku.  

 

Težave z elektroniko. 

Odklopite napravo z napajanja in jo ponovno priključite. Če se 

sporočilo zopet prikaže, mora napravo čim prej popraviti 

Weinmann ali pooblaščen posrednik. 

 

Opomnik servisiranja 

 se vžge. 

 

Treba je opraviti 

servisiranje 

 

Napravo mora čim prej pregledati ali servisirati Weinmann ali 

pooblaščen posrednik 

 
7.2 SOMNOaqua 
 

 

Napaka 

 

Vzrok 

 

Odprava 

 

Vlažilnik ni vklopljen. 

 

 

Vklopite vlažilnik, glej 4.7, stran 28 

 

 

Vlažilnik se ne 

segreva. 

  

Napaka v elektroniki. 

Pošljite vlažilnik skupaj s terapevtsko napravo proizvajalcu 

(Weinmann) ali pooblaščenemu posredniku v popravilo. 

 

Tesnilo grelnega 

elementa je okvarjeno. 

Zamenjajte tesnilo, glej stran 44. 

 

Tesnilo spodnjega dela 

ohišja je okvarjeno. 

Zamenjajte tesnilo, glej stran 45. 

 

Vlažilnik pušča.  

Razpoke v spodnjem 

delu. 

Zamenjajte spodnji del. 

 
7.3 Menjava tesnila grelnega elementa 
 

  1. Odvijte grelni element s spodnjega dela ohišja tako, da ga zavrtite v smeri   
                                                              nasproti urnega kazalca. 



 

  2. S pomočjo majhnega, čistega izvijača pazljivo dvignite tesnilni obroč. 

Pozor! 
Prepričajte se, da reža, ki zadržuje tesnilni obroč na mestu, ni poškodovana na noben način. 

 

 3. Potisnite nov tesnilni obroč pazljivo v režo na grelnem elementu. Pod 

nobenim pogojem ne uporabite nikakršnega orodja, da preprečite 

poškodovanje tesnila. 

4. Ponovno instalirajte nov grelni element. 

 

7.4 Menjava tesnila v spodnjem delu ohišja 

1. Odprite vlažilnik tako, da zgornji in spodnji del zavrtite v nasproti smeri enega 

proti drugemu. 

            2. Pazljivo dvignite tesnilni obroč iz reže v spodnjem delu naprave. 

Pozor! 

Prepričajte se, da reža, ki zadržuje tesnilni obroč na mestu, ni poškodovana na noben način. 

 

 3. Potisnite nov tesnilni obroč pazljivo v režo na grelnem elementu. Pod 

nobenim pogojem ne uporabite nikakršnega orodja, da preprečite 

poškodovanje tesnila. 

 

           4. Ponovno namestite zgornji in spodnji del. 



 

8. Servisiranje 
 
Kot preventivni ukrep je nujno, da se redno izvaja servisiranje naprave. Prosimo, da upoštevate navedene 

časovne intervale za posamezne postopke servisiranja. 

 

8.1 Intervali 
 

• Po preteku vsakih 10,000 delovnih ur (opomnik za servisiranje se prikaže na prikazovalniku). 
 
• Ne kasneje kot na vsaka 4 leta (glej nalepko servisiranja na hrbtni strani naprave) 

 
8.2 Obseg servisiranja 
 
• Menjava filtra Poglavje 5 

• Higienska priprava naprave Pošljite napravo Weinmannu ali pooblaščenemu 

posredniku 

• Menjava kakršnihkoli okvarjenih delov Pošljite napravo Weinmannu ali pooblaščenemu 

posredniku 

• Popoln test delovanja Poglavje 6 

 
9. Odstranitev odpada 
 

 
Naprave ne zavrzite z gospodinjskimi odpadki. Glede pravilnega odstranjevanja naprave, prosimo pokličite 

potrjenega trgovca, ki sprejema odpadne elektronske naprave. Ustrezni naslov dobite pri lokalni službi za 

varovanje okolja ali pristojnih lokalnih organih. Embalažo naprave (karton in vložki) lahko odvržete med papirni 

odpad. 



10. Obseg dobave 
 
10.1 Standardni obseg dobave 
 
   SOMNObalance e         WM 27420 

Deli Št. za naročilo 

SOMNObalance e  osnovna naprava WM 27421 

Dihalna cev WM 24445 

Napajalna enota WM 24480 

Električni priključni kabel WM 24133 

Navodila za uporabo SOMNObalance e /SOMNOaqua  WM 66205 

Kratka navodila SOMNObalance e WM 66211 

Nosilna torba WM 24449 

Čistilni čep WM 24451 

 
 
  SOMNObalance e s SOMNOaqua      WM 27460 

Deli Št. za naročilo 

SOMNObalance e   WM 27420 

SOMNOaqua WM 24403 

 
10.2 Dodatna oprema 
 
Spodaj navedeno dodatno opremo je po potrebi  možno naročiti posebej. 
 

Deli Št. za naročilo 

VlažilnikSOMNOaqua   WM 24403 

Daljinsko nastavljanje SOMNOadjust (samo za zdravniške in tehnične 

specialiste)  

WM 23930 

SOMNOsupport programska oprema za analizo 

(samo za zdravniške in tehnične specialiste) 

WM 23975 

SOMNOmask,velikost S  WM 25110 

SOMNOmask, velikost M  WM 25120 

SOMNOmask, velikost L  WM 25130 

SOMNOmask, velikost S, modra  WM 25210 

SOMNOmask, velikost M, modra  WM 25220 

SOMNOmask, velikost L, modra  Wn 25230 

 



 
Deli Št. za naročilo 

SOMNOplus, velikost S WM 25710 

SOMNOplus, velikost M WM 25720 

SOMNOplus, velikost L WM 25730 

Silentflow WM 23600 

Zvočna izolacija, kompletna (alternativni sistem izdiha) WM 23685 

SOMNOcap, velikost M, modra WM 23673 

SOMNOcap, velikost L, modra WM 23674 

SOMNOcap, velikost M, bela WM 23686 

SOMNOcap, velikost L, bela WM 23687 

SOMNOstrap, modra WM 23695 

SOMNOstrap, bela WM 23177 

SOMNOstrap, extra WM 25250 

JOYCEstrap WM 26290 

JOYCEstrap EXTRA, 3-točkovni WM 26291 

JOYCEstrap EXTRA, 4-točkovni WM 26292 

JOYCEcap WM 26293 

JOYCE odzračevana, velikost S WM 26110 

JOYCE odzračevana, velikost M WM 26120 

JOYCE odzračevana, velikost L WM 26130 

JOYCE odzračevana, velikost XL WM 26140 

JOYCE odzračevana 40 hPa, velikost S WM 26111 

JOYCE odzračevana 40 hPa, velikost M WM 26121 

JOYCE odzračevana 40 hPa, velikost L WM 26131 

JOYCE odzračevana 40 hPa, velikost XL WM 26141 

JOYCE GEL odzračevana, velikost S WM 26112 

JOYCE GEL odzračevana, velikost M WM 26122 

JOYCE GEL odzračevana, velikost L WM 26132 

JOYCE neodzračevana, velikost S WM 26160 

JOYCE neodzračevana, velikost M WM 26170 

JOYCE neodzračevana, velikost L WM 26180 

JOYCE neodzračevana, velikost XL WM 26190 

JOYCE neodzračevana 40 hPa, velikost S WM 26161 

JOYCE neodzračevana 40 hPa, velikost M WM 26171 

JOYCE neodzračevana 40 hPa, velikost L WM 26181 

JOYCE neodzračevana 40 hPa, velikost XL WM 26191 

JOYCE GEL neodzračevana, velikost S WM 26162 

JOYCE GEL neodzračevana, velikost M WM 26172 



 
Deli Št. za naročilo 

JOYCE GEL neodzračevana, velikost L  WM 26182 

JOYCE Full Face odzračevana, velikost S  WM 26410 

JOYCE Full Face odzračevana, velikost M  WM 26420 

JOYCE Full Face odzračevana, velikost L  WM 26430 

JOYCE Full Face odzračevana, velikost XL  WM 26440 

JOYCE Full Face odzračevana 40 hPa, velikost S WM 26411 

JOYCE Full Face odzračevana 40 hPa, velikost M  WM 26421 

JOYCE Full Face odzračevana 40 hPa, velikost L  WM 26431 

JOYCE Full Face odzračevana 40 hPa, velikost XL WM 26441 

JOYCE Full Face GEL odzračevana, velikost S  WM 26412 

JOYCE Full Face GEL odzračevana, velikost M  WM 26422 

JOYCE Full Face GEL odzračevana, velikost L  WM 26432 

JOYCE Full Faceplus odzračevana 40 hPa, velikost S  WM 26413 

JOYCE Full Faceplus odzračevana 40 hPa, velikost M  WM 26423 

JOYCE Full Faceplus odzračevana 40 hPa, velikost L  WM 26433 

JOYCE Full Faceplus odzračevana 40 hPa, velikost XL  WM 26443 

JOYCE Full Face neodzračevana 40 hPa, velikost S  WM 26461 

JOYCE Full Face neodzračevana 40 hPa, velikost M WM 26471 

JOYCE Full Face neodzračevana 40 hPa, velikost L  WM 26481 

JOYCE Full Face neodzračevana 40 hPa, velikost XL  WM 26491 

JOYCE Full Face GEL neodzračevana, velikost S  WM 26462 

JOYCE Full Face GEL neodzračevana, velikost M  WM 26472 

JOYCE Full Face GEL neodzračevana, velikost L  WM 26482 

Dovodni ventil kisika  WM 24042 

Adapter za enosmerni tok (12-24 V)  WM 24469 

Bakterijski filter  WM 24476 

Konverterski kabel RS485-USB WM 93318 

PSG priključna vrvica za Weinmann  WM 24037 

PSG priključna vrvica za Respironics / H+L  WM 23904 

PSG priključna vrvica za Viasys (Jaeger)  WM 23908 

PSG priključna vrvica za MAP  WM 23929 

PSG priključna vrvica za Stomotron  WM 23941 

Univerzalna PSG priključna vrvica  WM 23976 

Y-razdelilnik  WM 24972 

 
 
Pozor! 
 
Upoštevati morate ustrezna navodila za uporabo, ko uporabljate druge sisteme mask. 
  



 

10.3 Nadomestni deli za SOMNObalance e 
 

Deli Št. za naročilo 

Filter za grob prah  WM 24481 

Fin filter, pakiran  WM 24401 

Komplet finih filtrov (12 x)  WM 15668 

Komplet filtrov za grob prah (2 x)  WM 15321 

Nosilna torba  WM 24449 

SOMNOaqua vlažilnik  WM 24403 

Napajalna enota  WM 24480 

Električni priključni kabeč  WM 24133 

Pokrov, ležišče vlažilnika, bela  WM 24424 

Pokrov, zadnji del naprave, bela  WM 24424 

Adapter, izhod naprave, bela  WM 24452 

Pokrov, ležišče vlažilnika, antracitna  WM 24489 

Pokrov, zadnji del naprave, antracitna  WM 24470 

Adapter, izhod naprave, antracitna  WM 24493 

Čistilni čep WM 24451 
 
 
10.4 Nadomestni deli za SOMNOaqua 
 

Deli Št. za naročilo 

Zgornji del ohišja  WM 24411 

Spodnji del ohišja  WM 24412 

Grelni element, kompleten  WM 24202 

Tesnilni čep WM 24414 

Tesnilo, zgornji del ohišja WM 1145/158 

Tesnilo, grelni element  WM 1145/19 

Čistilni čep WM 24451 



11. Tehnične specifikacije 
11.1 Specifikacije 
 
  

SOMNObalance 
 

SOMNObalance s 

SOMNOaqua 

 

Razred proizvoda po ES Direktivi 

93/42/EGS 

 

 

II a 

 

Dimenzije Š x V x G v cm 

 

21 x 9 x 27 

 

21 x 14 x 27 

 

Teža 

 

ca. 1,7 kg 

 

ca. 1,9 kg (brez vode) 

 

Temperaturni razpon 

 

Delovanje 

 

Skladiščenje 

 

+5 °C do +35 °C 

 

–40 °C do +70 °C 

 

Če naprava delluje pri +40°C, se lahko oddajani zrak segreje vse do 42°C  

 

 

Dovoljena vlažnost za delovanje in 

skladiščenje 

 

≤ 95 % rH (brez nastajanja kondenzata) 

 

Razpon zračnega pritiska 

 

600 – 1100 hPa (dopušča delovanje na nadmorskih višinah do 4000 m) 

avtomatska prilagoditev na nadmorsko višino 

 

 

Premer priključka dihalne cevi (na 

strani maske) v mm 

 

19,5 (prilega se 22 mm standardnemu koničastemu spojniku) 

 

Električni priključek 

 

115 – 230 V izmenični tok, 50–60 Hz z napajalno enoto WM 24480 

ali 12-24 V enosmerni tok -15/+25% z adapterjem za enos. to 

k WM 24469 

Poraba energije med: 

 

-delovanjem 

 

-stanjem pripravljenosti 

230 V     115 V       24 V       12V 

 

  0.1 A      0.2A         0.9 A       1.8A  

 

 0.02A     0.04A        0.2A        0.4A   

230 V     115 V       24 V       12V 

 

  0.23A      0.45A      2.0A         4.0A 

 

   0.02A     0.04A      0.2A         0.4A 

 



 
  

SOMNObalance 
 

SOMNObalance s 
SOMNOaqua 

 
Klasifikacija po prEN 60601-1:2005 
 
Vrsta zaščite pred električnim 
udarom 
 
Nivo zaščite pred električnim 
udarom 
 
Zaščita pred škodljivim vdorom 
vode 
 
Način delovanja 

 
 
 

Zaščitni razred II 
 
 

Vrsta B 
 
 

IPX1 
 
 

Kontinuirano obratovanje 
 
Elektromagnetna združljivost 
(EMC) po EN 60601-1-2 
 
- preprečevanje radijskih motenj 
 
- imunost na interference 

 
Testni parametri in mejne vrednosti se po potrebi pridobi pri proizvajalcu. 

 
  

EN 55011 
 

EN 61000-4 deli 2 do 6, del 11 
 
Srednji nivo zvočnega pritiska/ 
delovanje na razdalji 1 m od enote 
v položaju pacienta 

 
ca. 27 dB (A) pri 10 hPa 

(ustreza ravni zvočne moči 35 dB (A)) 

 
Razpon delovnega pritiska CPAP 
 
Natančnost pritiska 

 
4 do 20 hPa 

 
± 0.6 hPa ( 1 mbar 0 1 hPa ≈ 1 cm H2O) 

 
Max. CPAP pritisk v primeru 
napake 

 
< 40 hPa 

 
Pretok ob max. hitrosti pri: 
 
20 hPa 
 
15 hPa 
 
10 hPa 
 
5 hPa 
 
0 hPa 
 
Toleranca 

 
 
 

115 l/min 
 

125 l/min 
 

145 l/min 
 

160 l/min 
 

175 l/min 
 

± 15 l/min 
 
Nivo zvočnega pritiska, alarm 

 
ca. 62 dB (A) 

 
 



 
  

SOMNObalance 
 

SOMNObalance s 
SOMNOaqua 

 
Segrevanje dihalnega zraka   
 

 
2.5 °C 

 
odvisno od stopnje vlažilnika 

 
Kratkoročna konstanta pritiska, 
merjena po  
prEN ISO 17510:2005 
pri: 
 
20 hPA 
 
15 hPa 
 
10 hPa 
 
5 hPa 
 
Dolgoročna konstanta pritiska po 
prEN 17510-1:2005 

 
 
 
 
 
 

Δp = 0.7 hPa 
 

Δp  = 0.6 hPa 
 

Δp = 0.5 hPa 
 

Δp = 0.4 hPa 
 

Δp = 0.1 hPa 

 
Nivo ločevanja finega filtra 
 
do 1 µm  
 
do 0.3 µm 

 
 
 

≥ 99.5 % 
 

≥ 85 % 
 
Doba uporabnosti finega filtra 

 
približno 250 ur pri normalnem sobnem zraku 

 

                            Pridržana je pravica do spreminjanja dizajna. 
 
 
  

SOMNOaqua 
 
Razred proizvoda po 93/42/EGS 

IIa 

 
Dimenzije ŠxVxG v mm 

 
140 x 100 x 121 

 
Teža (brez vode) 

 
300 g 

 
Razpon temperature 
 
Delovanje 
 
Skladiščenje 

 
 
 

+5 °C do +35 °C 
 

–40 °C do +70 °C 
 
Delovanje in skladiščenje v vlažnem ozračju 

 
≤ 95 % relativne vlažnosti 

 
Razpon pritiska okolja 

 
700 do 1060 hPa 

 
Električni podatki 

 
30 V DC 

 
Električni učinek 

 
15 VA 

 



 
  

SOMNOaqua 
 
Klasifikacija po EN 60601-1 
Stopnja zaščite pred električnim udarom 

 
Naprava tipa B 

 
Elektromagnetna združljivost (EMC) po EN 60601-1-2 
 
Preprečevanje radijskih motenj 
 
Imunost na interference 

 
 
  

EN 55011 B 
 

IEC 61000-4 deli 2 do 6, del 11 
 
Max. dovoljena količina polnjenja 

 
300 ml 

 
Max. dovoljen delovni pritisk 

 
20 hPa 

 
Max. dovoljen pretok (prosto pretakanje) 

 
190 l/min 

 
Max. temperatura maske 

 
37°C 

 
Puščanje plina pri 30 hPa 

 
ni merljivo 

 
Učinek vlažilnika pri stopnji 6 vlažilnika 
 
stopnja pretoka = 20 l/min 
 
stopna pretoka = 30 l/min 
 
stopnja pretoka = 40 l/min 
 
pri 23°C in 65% relativne vlažnosti 

 
 
 

6.3 mg/l 
 

6.8 mg/l 
 

9.0 mg/l 

 

                            Pridržana je pravica do spreminjanja dizajna. 
 
Vse vrednosti določene pri ATPD pogojih (sobna temperatura in pritisk, suho)  

 
11.2 Pnevmatska shema 
 

 
O2 pressure source = Vir pritiska O2 
Flow adjuster up to max. 4 l/min = Regulator pretoka 
do max. 4 l/min 
Optional O2 valve = Opcijski ventil O2 
Inlet ambient air = Vhod sobnega zraka 
Filter = Filter 
Fan = Ventilator 
Optional humidifier = Opcijski vlažilnik 

Pressure sensor for 
patient pressure = Senzor pacientovega pritiska 
Optional bacteria filter = Opcijski bakterijski filter 
Breathing tube = Dihalna cev 
Exhalation system = Sistem izdiha 
Patient mask (nasal or full-face mask) = Pacientova 
maska (nosna alli celoobrazna maska)  
 



11.3 Krivulja pritisk/volumen 
 

 
 
 
 
11.4 Varnostne razdalje 
 

 
Priporočene varnostne razdalje med prenosnimi in mobilnimi  

visokofrekvenčnimi telekomunikacijskimi napravami (npr. mobilni telefon) in  

SOMNObalance e ali SOMNOaqua 

 
Varnostna razdalja kot funkcija frekvence prenosa 

v m 

 
Nazivni učinek HF 

naprave 

 
v W 

 
150 kHz – 80 MHz 

 
80 MHz – 800 MHz 

 
800 MHz – 2,5 GHz 

0.01 0.04 0.04 0.08 

0.1 0.11 0.11 0.22 

1 0.35 0.35 0.70 

10 1.10 1.11 2.20 

100 3.50 3.50 7.00 

 



 
12. Garancija 
 
• Weinmann zagotavlja, da bo proizvod ob uporabi, skladni z navodili, brezhibno deloval za dobo dveh let od 

datuma nakupa. V primeru proizvodov, pri katerih je jasno navedeno krajše trajanje od dveh let, garancijska 

doba preteče na datum, naveden na embalaži ali v priročniku za uporabnika.   

 
• Garancijski zahtevki so veljavni le, če jih spremlja račun, na katerem mora biti naveden prodajalec in datum 

nakupa.  

 
• Garancija ne velja v primeru:  
 

– Neupoštevanja navodil za uporabo  
 

– Napak v upravljanju naprave  
 

– Neprimerne uporabe ali rokovanja  
 

– Posegov tretjih, nepooblaščenih oseb z namenom popravila naprave  
 

– Višje sile, npr. udar strele, itd.  
 

– Škode med prevozom zaradi nepravilnega pakiranja vrnjenih artiklov  
 

– Neizvajanja vzdrževanja  
 

– Normalne obrabe, ki zajema naslednje sestavne dele, vendar ne zgolj te: 
 

– Filtri  
 

– Baterije  
 

– Artikle za enkratno uporabo, itd.  
 

– Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov  
 
•  Weinmann ni odgovoren za posledično škodo, ki jo povzroči okvara, če ta ne temelji na namernem dejanju 

ali grobi nemarnosti. Weinmann prav tako ni odgovoren za manjše fizične poškodbe iz nepazljivosti.  

 
• Weinmann si pridrži pravico, da odloči, ali okvaro odstrani, dostavi artikel brez okvare ali zniža nabavno ceno 

za primeren znesek.  

 
• Če Weinmann zavrne zahtevek iz garancije, ne prevzema nobenih stroškov prevoza med stranko in 

proizvajalcem.  

 
• Ta določila ne vplivajo na zakonsko predvidene garancijske zahtevke. 



13. Izjava o skladnosti 
 
 
Izjava ES o skladnosti 
medicinskih naprav 
 
 
 
Proizvajalec   Weinmann 
    Geräte für Medizin GmbH & Co.KG 
    Kronsaalweg 40 – D – 22525 Hamburg 
 
izjavljamo pod izključno 
lastno odgovornostjo, 
da je    Ime proizvoda: auto CPAP terapevtska naprava 
    Tip / model:  SOMNObalance e 
             SOMNObalance e s SOMNOaqua 
 
skladen s predpisi  
naslednjih direktiv 
    Direktiva o medicinskih napravah 93/42/EGS 
 
Klasifikacija:   II a 
 
Uporabljeni standardi:  posebej: 
    EN 60601-1:2005 
    EN 60601-1-2: 2001 + A1:2006 
    prEN ISO 17510-1:2005 
    prEN ISO 8185-1:2005 
 
Oznaka:   Proizvod ima oznako, 

ki jo je izdal TÜV Rheinland Product Safety GmbH 

51105 Cologne - Nemčija  
 
 
 
Hamburg, 02/08/2007 
 
nečitljiv podpis 
Dr.K.A. Feldhahn 
Predsednik 
Vodja tehnološkega urada 



 

14. Glosar 
 
90 % percentilni pritisk 

Pritisk, ki ga določa autoCPAP za 90% terapijskega časa, je bil nižji ali 

enak temu pritisku. 

AHI 
AHI pomeni Apnea/Hypopnea Index (indeks apneje/hipopneje) in 

označuje število prekinitev dihanja in obdobij  z znatno znižano globino 

dihanja z znižanim kisikom v eni uri. Primer: če je 20 apnej in 10 

hipopnej v roku ene ure, je AHI = 30. 

Apneja 
Prekinitev dihanja, ki traja vsaj 10 sekund, se imenuje apneja. 

Apneja se običajno zaključi tako, da telo reagira s prebujanjem. To 

prekine spanje in zmanjša njegovo funkcijo počitka in obnovitve. 

Razlikujemo med obstruktivnimi apnejami, pri katerih je dihanje 

preprečeno zaradi ovire v zgornjih dihalnih poteh in centralnimi 

apnejami, pri katerih so moteni dihalni impulzi. 

 

autoCPAP 
AutoCPAP terapija predstavlja posebno obliko CPAP terapije. Ta 

avtomatsko določi terapevtski pritisk, potreben v vsakem primeru, ter 

ga dovaja pacientu. Ugodje pacienta se izboljša, zmanjšani so stranski 

učinki, povezani s pritiskom.   

 

CPAP 
CPAP terapija je primerna za zdravljenje sindroma obstruktivne spalne 

apneje. CPAP pomeni for Continuous Positive Airway 

Pressure (kontinuiran pozitiven pritisk v dihalnih poteh), t.j., pacientu je 

stalno dovajan zrak za dihanje s konstantnim rahlim pritiskom med 

spanjem. Običajno se izvaja s pomočjo nosne ali celoobrazne maske.  

Takšna "pnevmatska podpora" se uporablja z namenom ohranjati 

dihalne poti odprte in preprečiti nastop apnej, hipopnej, omejitev 

pretoka in smrčanja. 



Hipopneja 
Zmanjšanje dihalnega pretoka za vsaj 50% se imenuje hipopneja. 

Poznamo obstruktivne in centralne hipopneje. 

 

RDI 
Respiratory Disturbance Index (RDI) (Indeks motenj dihanja) 

Pri SOMNObalance e, RDI ustreza AHI (glej definicijo zgoraj). 



15. Indeks 
 
 

 % percentilni pritisk 31 

A 

Avtomatski način vklopa/izklopa 10, 25, 26, 43 

 

B 

Bakterijski filter 2, 13, 21, 40, 49 

 

Č 

Čiščenje 34 

 

D 

Delovne ure 31 

Dezinfekcija 

- dodatne opreme 40 

- naprave 39 

- vlažilnika 40 

Dezinfekcija 34 

Dihalna cev 2, 3, 47 

- čiščenje 35 

- dezinfekcija 40 

- sušenje 35 

Dihanje 35 

Dnevni terapevtski čas 30, 31 

Dodatna oprema 13, 47 

- dezinfekcija 40 

Dovod kisika 14, 21 

 

E 

Električno napajanje 16 

 

F 

Filter 43, 44, 49, 53 

Funkcija postopnega zagona 11 

Funkcija začetnega pritiska 11 

 

 

G 

Garancija 56 

 

I 

Info menu 31 

Izdihovanje 41 

 

L 
Lokacija 16 

 

M 
Maska 20, 26, 30 

Menjava pacienta 40 

Motnje delovanja 43 

 

N 

Nadomestni deli 13, 49 

 

O 

Olajšanje izdiha 10, 23 

Oznake 5 

 

P 

Pacientov meni 22 

Popravilo 14 

Postopni zagon 11, 27, 41 

Potovanje 33 

Prekinitev električnega toka 11 

Preverjanje delovanja 41 

Prevoz 13 

Prihranek energije 30 

 

R 
Razdalja 12 

RDI 31 

 

S 

Servisiranje 14 

Sistem izdiha 20, 30, 35, 41, 48 

Skupen terapijski čas 26, 31 

SoftPAP 10, 23 

- dezaktiviranje 23 

-izbor stopnje 23 

SoftPAP način 10 

SOMNOaqua 28, 51, 55 

Standby  (pripravljen) 16, 22, 30 

Stanje pripravljenosti 30 

Stranski učinki 15 

Sušenje 35 



T 

Terapijski čas 31 

Test maske 11 

 

V 

Varnostna navodila 12, 14 

Vlažilnik 2, 4, 9, 11, 13, 39, 47, 49, 51, 55 

- namestitev 19 

- avtomatski izklop 29 

- čiščenje 37 

- odstranitev kamna 39 

- dezinfekcija 40 

- polnjenje 18 

- prevejanje delovanja 42 

- menjava tesnila 45 

- izklop 29 

- vklop 28 

 

Vtičnica 12 

 


