PATIËNTMENUGIDS

DRUKKEN om therapie te starten/stoppen
INGEDRUKT HOUDEN voor drukopbouw

INGEDRUKT HOUDEN
Boost

Vochtigheid
Aanpassen 1–7

Laag

(moet in beginstand staan)

Gem.

Hoog

Alarm aan/uit
Selecteer of en of
*EENMAAL DRUKKEN om alarm
uit te stellen
*TWEEMAAL DRUKKEN om alarm
uit te schakelen
(* vanuit beginstand)

Gebruikersvoorkeuren
Wektijd

START
Vluchtmodus
aan/uit

Alarmvolume

Drukweergave
Beginscherm
drukweergave aan/uit

INGEDRUKT
HOUDEN
Klikvolume
instellen

Kloktijd
Tijd instellen
uren/minuten/12 of 24 uur

Instellen hoogte
(Alleen Novo)

Helderheid
Helderheid
beginscherm
instellen

Gebruikersvoorkeurenmenu afsluiten

SensAwake™
aan/uit

SM
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™

(Alleen Auto)

SmartDial™ naar
links of rechts draaien
om instellingen aan te
passen

TIPS:
• De SmartDialTM werkt volgens het principe
van drukken, draaien en drukken.
• Na 10 minuten wordt de schermvergrendeling
• Na 30 seconden wordt het scherm gedimd.

www.fphcare.com

KNOP
(Drukken)

geactiveerd, snel draaien om te ontgrendelen.

INGEDRUKT
HOUDEN
Helderheid actief
scherm
aanpassen

Instelling
slaapgegevens

(zie volgende pagina)

SLAAPGEGEVENSMENUGIDS
Hierin wordt uitgelegd hoe u het slaapgegevensmenu doorloopt om telefonisch een gebruiksverslag voor de zorgverlener te
genereren (InfoSend™ weergave).
1. Instelling van
slaapgegevens
invoeren

2. Scherm Verslag voor
de zorgverlener
(wordt stilgezet als
aan de vereisten van
de zorgverlener is
voldaan)

Nachten
na eerste gebruik

3. Wanneer aan de
vereisten van de
zorgverlener is
voldaan, verschijnt
een lachend
gezichtemoticon op
het beginscherm
Lek

Controlesom

AHI

Gebruik

Gemiddeld
aantal gebruikte uren

90ste percentiel
druk

START

(Alleen Auto)

Ingestelde druk
wordt weergegeven

Totaal
aantal gebruikte
uren

(Premo/Novo)

SensAwake™
activeringen
(Alleen Auto)
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KNOP
(Drukken)

TIPS:
• In de standaardinstelling worden gegevens van 30 nachten getoond

.

• Indien van toepassing EENMAAL DRUKKEN om de gegevens van de laatste 7 nachten weer te geven
• Indien van toepassing TWEEMAAL DRUKKEN om de gegevens van de laatste nacht weer te geven .
OPMERKING: Gegevens van instellingen met een oranje stip

www.fphcare.com

• kunnen beperkt zijn door uw arts.

.

Slaapgegevensmenu
afsluiten

