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1. Instellingen: dit is een menu waarin u (indien in-
gesteld door de behandelaar) kunt kiezen uit max. 
drie  vooringestelde modi. 

2. Menu knoppen: hiermee  kunnen enkele menuop-
ties opgeroepen worden. De INSTELLINGEN zijn 
hierin niet te wijzigen. 

3. Start “BEHANDELING”  (nadat u op knop 4 ge-
drukt hebt). 

4. AAN/UIT, STAND-BY knop. 
5. Schakelaar voor handmatige bediening: Scha-

kelaar naar Rechts (+) , inademing wordt geacti-
veerd. Schakelaar naar Links (-), uitademing 
wordt geactiveerd. Schakelaar in het midden, pau-
zetijd wordt geactiveerd.  

            Deze functie is UITGESCHAKELD als de modus  
            op “automatisch”  is ingesteld!                                                  

Voorpaneel 

Patientencircuit 

A. Masker (in uitzonderlijke gevallen kan de E-70 
ook op een tracheacanule gebruikt worden). 

B. Flexibele slang. 
C. Bacteriefilter. 

A B C 

Voorgeschreven Modi 

1. Handmatig: U kunt met schakelaar (5) zelf de 
therapie bepalen. Het apparaat dient de ingestelde 
inademingsdruk toe gedurende de tijd dat de scha-
kelaar in de inademingsstand wordt gehouden. Dit 
geldt idem voor de uitademingsdruk in de uitade-
mingsstand. Staat de schakelaar in het midden dan 
gebeurt er niets (pauzetijd).                                            

2. Automatisch: De in– en uitademingsdruk, de in– 
en uitademingstijd en de pauzetijd zijn vooraf 
voor u ingesteld. De behandeling start in de pauze-
tijd en zal volledig automatisch verlopen. In het 
display zal links boven “1:automatisch” getoond 
worden. 
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Het apparaat levert de volgende behandelingsfuncties, 
mits deze zijn voorgeschreven en ingesteld: 
1. Cough-Trak: De patient kan zelf aangeven wan-

neer de cyclus  start. Deze functie draagt bij aan 
de synchronisatie en het comfort. Deze functie is 
alleen beschikbaar in de automatisch modus. Daar 
de patient zelf mag “triggeren” is de pauzetijd in 
deze functie NIET ingeschakeld. 

2. Oscillatie: oftewel hoogfrequente trillingen. Deze 
functie kan ingeschakeld worden in zowel de in– 
als uitademingsfase of beide. Oscillatiebehande-
ling versterkt de mobilisatie van sputum en verbe-
tert de bronchiale drainage. 

(de rode curve laat de cyclus zien zonder oscillatie. De 
blauwe laat de cyclus zien met oscillatie, in dit geval zo-
wel de in– als de uitademing) 

Behandelingsfuncties 

Onderhoud 

Reinigen: 
U dient het buitenoppervlak regelmatig te reinigen met 
een zachte doek met een van de volgende reinigingsmid-
delen: 70% alcohol oplossing of een mild reinigingsmid-
del.  
GEEN schuurspons of andere agressieve artikelen gebrui-
ken daar het display anders ernstig beschadigt wordt! 
 
 Luchtfilter: Bij normaal gebruik dient u het luchtfilter 
eenmaal in de twee weken schoon te maken (wassen met 
mild reinigingsmiddel, uitspoelen en droog terugplaat-
sen). Zie hiernaast. 
Eenmaal per 6 maanden dient het filter vervangen te wor-
den. 
 
Patientencircuit: Masker en slangen dienen regelmatig 
(minimaal 1 x per week) schoongemaakt te worden met 
een mild reinigingsmiddel. Daarna grondig spoelen. De 
onderdelen dienen volledig droog te zijn voordat ze weer 
gebruikt worden. 
 
Bacteriefilter: het filter dat het apparaat beschermt tegen 
vanaf de patient meegevoerd materiaal (bv sputum), kan 
blijven zitten zolang het niet verstopt is of zichtbaar ver-
ontreinigt is. Probeer het filter niet te wassen. 
 
Preventief onderhoud: Het apparaat heeft technisch ge-
zien geen routineonderhoud nodig . Indien het apparaat 
desondanks toch mankementen vertoond dient u contact 
op te nemen met het CTBM. 

Inademing Uitademing Pauze 


