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Prismavent 50C Verkorte handleiding 

1. Voorkant beademingsmachine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Achterkant beademingsmachine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bevochtiger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knop om 

beademings-

programma te kiezen 

Knop om bevochtiging 

in te stellen 

Aan/uit knop 

Aansluiting voor 

beademingsslang 

Knop om alarm te 

onderdrukken 

Navigatieknop 

Functieknoppen 

Scherm 

Luchtfilter (grijs) 

Pollenfilter (wit) 

Kabel t.b.v. 

netvoeding 
Aansluiting 

zuurstof 

Knop om 

waterreservoir los 

te koppelen (1) 

De bevochtiger is links aan de zijkant van de prismavent te klikken. 

Verwijder hiervoor eerst de witte afsluitklep door de drukknop aan 

de achterzijde in te drukken (zie foto boven (1). Vervolgens kan de 

bevochtiger worden aangesloten (zie foto onder) 
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4. Vullen van het waterbakje 

Het waterbakje kan op 2 manieren worden gevuld: 

1. Door het reservoir te openen 

    - Druk op ‘knop om watterreservoir los te koppelen’ (1), trek tegelijkertijd de bevochtiger 

      los van de beademingsmachine.  

   - Volg onderstaande stappen (afbeeldingen van links naar rechts) 

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Via bijvulopening aan de zijkant 

    - Druk op ‘knop om waterreservoir los te koppelen’ (1), trek tegelijkertijd de bevochtiger 

      los van de beademingsmachine.  

    - Draai de bevochtiger op de linker zijkant, zodanig dat de beide openingen (1, 2) en het  

      verwarmingselement (3) zichtbaar zijn (zie foto onder) 

    - Vul de bevochtiger onder 

       een kraan met koud  

       water tot max. 400 ml 

       (zie rode vierkant voor 

        markering) 

    - Sluit de bevochtiger weer 

       aan op het apparaat. 

   

 

 

 

 

 

 

 

5. Stand van bevochtiger aanpassen (hoger of lager zetten) 

Aanpassen van de luchtbevochtiging gaat het best tijdens de beademing.  

U drukt de bevochtigingstoets (foto pagina 1 ‘knop om bevochtiging in te stellen’) lang in.  

U kunt nu de “bevochtigingsstand” zelf wijzigen door te draaien aan de navigatieknop (1-5). 

Stel deze in op de gewenste stand en druk nogmaals op de navigatieknop om uw keuze te 

bevestigen.  Door op de hometoets  te drukken keert u weer terug naar het 

beginmenu. Hoe hoger de stand, hoe warmer en vochtiger de beademingslucht wordt.  

 

 

1. Klik het reservoir 

open 

2. Vul het reservoir 

met maximaal 400 ml 

koud kraanwater 

3. Sluit de 

bevochtiger weer aan 

op het apparaat 

1 2 

3 
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6. Beademing starten 

1. Vul het waterbakje zoals hierboven beschreven 

2. Sluit de beademingsslang aan op de aansluiting voorop de prismavent 

3. Plaats het masker op uw gezicht 

4. Start de beademing door de aan/uit knop kort in te drukken 

N.B. als het scherm zwart is, kort op de aan/uit knop drukken om toestel aan te zetten 

 

7. Beademing stoppen 

1. Zet het masker af 

2. Houdt de aan/uit knop ingedrukt tot het scherm 

    ‘therapie beëindigen’ uit beeld verdwijnt.  

3. De alarmbel/resettoets gaat knipperen en er klinkt 

    een piepje (alarm). In het scherm verschijnt de  

    een rode melding ‘therapie beëindigd’ 

4. Druk eenmaal op de alarmbel/resetknop om het 

    alarm uit te schakelen. 

5. Het apparaat staat weer in stand by modus, het 

    display valt na ca. 1 minuut weer uit. 

 

8. Instellingen 

Het menu met instellingen is vergrendeld, men kan de instellingen niet per ongeluk wijzigen. 

9. Alarmen 

Alarmen zijn ingedeel in 3 prioriteitsstanden: 

- Lage prioriteit:  

- Gemiddelde prioriteit:  

- Hoge prioriteit:  

U kunt het geluid van het alarm voor 120 sec onderdrukken door kort op de alarmbel/ reset 

toets te drukken. De alarmbevestigingstoets knippert totdat de storing verholpen is.  

Meest voorkomende alarmen: 

Hoge lekkage Controleer of slang en masker goed zijn 
aangesloten 

Lekkage laag Check slangensysteem en uitademingsgaatjes 
masker  

Apparaat werkt op accu Controleer of apparaat is aangesloten op 
netstroom 

Laadtoestand accu kritiek Accu leeg <10%. Sluit apparaat aan op 
netstroom 

Laadtoestand zeer kritiek Accu leeg < 5%. Sluit apparaat aan op 
netstroom 

Disconnectie. Ademslang en  
patiëntenaansluiting controleren 

Verbinding van het apparaat via de 
ademslang tot aan de 
beademingsingang bij de patiënt 
controleren. 

Aanzuiggebied verdekt. Houd het 
aanzuiggebied vrij 

Zorg dat het aanzuiggebied vrij is. Dit is het 
plaats op de achterkant, van het filter 
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10. Accu 

De Prismavent 50C beschik over een oplaadbare ingebouwde accu.  

Onder normale omstandigheden kan deze 12 uur stroom leveren. Het laadniveau van de 

accu wordt weergegeven links onderin het scherm (foto onder, blauw kader).  

N.B. bij gebruik van de machine op de accu werkt de bevochtiger niet. De machine maakt 

hiervan ook een melding (groen schermpje) 

 

11. Slangentest 

Bij gebruik van een ander masker, of als de beademing plotseling anders aanvoelt kunt u 

een slangentest doen: 

1. Klik op de functieknop onder de tekst ‘systeem’ (foto boven, rood kader) 

2. Draai met de navigatieknop (foto boven) naar ‘slangensysteem’ groen omkaderd is,  

    druk op de navigatieknop om te bevestigen 

3. Draai met de navigatieknop naar ‘slangentest’ en bevestig (navigatieknop indrukken) 

4. Klik nogmaals op de navigatieknop om te bevestigen 

 

12. Aansluiten van zuurstof op de Prismavent 50C 

De zuurstofconnector bevindt zich aan de achterzijde van de machine. 

Om een connector te kunnen plaatsen moet deze worden geopend.  

- Duw het metalen plaatje van rechts naar links, u hoort een klikje als dit gelukt is 

- Duw de achterkant van de zuurstofconnector, met het zwarte ringetje, in de aansluiting 

- Duw door tot u een klikje hoort en het beugeltje naar beneden springt 

- De connector zit vast, u kunt zuurstof aansluiten 

- Als u een nieuwe connector nodig hebt kunt u contact zoeken met het CTB (010 7032875) 

 

 

 

 

 

13. Afsluiten van zuurstof op de Prismavent 50C 

Als u geen zuurstof gebruikt is het van belang de connector te verwijderen en de aansluiting 

af te sluiten om te voorkomen dat er ongefilterde lucht de beademingsmachine in wordt 

gezogen.  

- Druk de metalen beugel aan de rechterkant van de aansluiting naar links.  

- De witte connector schiet automatisch uit de aansluiting en kunt u verwijderen. 

- U kunt het apparaat nu gebruiken zonder zuurstof. 

Navigatieknop 

Aansluiting open Aansluiting gesloten Zuurstofconnector 


