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Personlig PAP-behandling designet til en bedre 
start og bedre behandling på langt sigt



En nemmere start på behandlingen

Blid fysisk akklimatisering 
Med AirSense 11 kan dine patienter få adgang til Personal Therapy Assistant (PTA), en vigtig funktion i myAir™-
appen, som skal fremme patienternes engagement.† Fra påmindelser om opsætningsinstruktioner til trykakklimatisering og 
masketilpasning - PTA er designet til at hjælpe patienter med obstruktiv søvnapnø med deres CPAP-behandling fra dag ét og på den 
lange bane. Med 24/7-vejledning fra PTA kan du bedre målrette ressourcerne til dem, der har mest brug for dem.

Det kan være svært for patienter at fordøje så meget ny information efter opsætning.  Det kan føre til en tøvende start på 
behandlingen og pres på dig for at fejlfinde. Vores myAir coaching-app understøtter patienterne i deres behandling ved hjælp af 
personlige coachingtips, e-mails og et videobibliotek, der hjælper med at etablere tillid tidligt i behandlingsforløbet.

Personlig behandlingscoaching 

9 419 419 419 41

AirSense 11-apparatet inkluderer proprietær ResMed-software, som er licenseret (og ikke solgt) af ResMed. De vilkår og betingelser, der gælder for licensen til softwaren, er inkluderet i brugervejledningen og/eller den gældende aftale 
med ResMed. For detaljerede instruktioner om opsætning af apparatet henvises til apparatets brugervejledning.

1   Download myAir-appen 5   Følg dine søvn- og 
behandlingsfremskridt

3   Se videoer om 
opsætning af masker

2   Se videoer til 
opsætning af 
apparatet

4   Prøv en 
testbehandling 
med Test Drive



Tilslutningsmuligheder, der fungerer for dig  
og dine patienter

Skift indstillinger fra distancen‡

Sådan fungerer det:

Manglende compliance, forureningshændelser og lækager kan 
påvirke CPAP-behandlingen3, men med fjernmonitorering af de 
kliniske fremskridt i AirView kan dine patienter drage fordel af 
din ekspertise, uden at I behøver at mødes fysisk.

AirView giver dig mulighed for at identificere og påpege 
problemer, kort tid efter at de kan registreres, hvilket giver 
dig mulighed for at ændre CPAP-apparatets indstillinger fra 
distancen, så dine patienter får den behandling, de har brug for.

Patient-Check-In
Hvordan har dine patienter det med 
at bruge deres CPAP-udstyr?
Tilpasning til PAP-behandling kan være 
en stor udfordring for de patienter, der 
til at begynde med oplever frustration 
og ubehag.1 Få adgang til subjektiv 
feedback via AirSense 11 Care Check-In-
funktionen, som er designet til at hjælpe 
dig med at komme tættere på din patients 
CPAP-behandlingsoplevelse, så du kan se, 
hvordan den udvikler sig

Patientnavn og -data er fiktive.

Når dine patienter tænder for deres 
AirSense 11, vil funktionen Care Check-
In stille et par spørgsmål via apparatet 
om deres søvnkvalitet. De vil derefter 
få persontilpassede oplysninger om, 
hvordan behandlingen kan gavne dem.

Når dine patienter downloader myAir-
appen, vises praktiske, tidsbaserede 
check-ins og fejlfindingstips i appen.  
Hvis de ikke bruger appen, vil Care 
Check-In fortsætte med at tjekke ind 
direkte på apparatet.

AirView indsamler denne feedback for 
at hjælpe dig med at prioritere sager og 
forbedre behandlingsstyring2 på tværs 
af din patientpopulation. I mellemtiden 
sender AirSense 11 dem opmuntrende 
beskeder for at sætte gang i motivationen 
fra dag ét og på længere sigt.

Regelmæssige 
check-in i løbet af 

den første måned af 
behandlingen

Patientsvar er 
tilgængelige i 

AirView™



Adaptiv pleje for at fremme langsigtet 
adherence 

Patient-Check-In

Det er ikke usædvanligt, at dine patienters behov og 
forventninger ændrer sig over tid. Derfor er Air Solutions 
designet til at følge og tilpasse sig patienterne.

Persontilpassede værktøjer hjælper dem med at 
opbygge tillid til deres behandling og hjælper dig 
med at holde et vågent øje i baggrunden. Adaptive 
algoritmer og fjernmonitoreringsværktøjer kan bruges 
til at identificere skiftende behov og levere 
rettidig respons. Efterhånden som PAP-teknologien 
udvikler sig, kan trådløse opdateringer desuden 
sendes direkte til patienterne apparat, så de får en 
behandlingsoplevelse, der forbliver relevant og 
effektiv over tid.

Effektive behandlingsmodus4,5

AirSense 11 AutoSet-apparater* er udstyret med de samme effektive behandlingsmodus som AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 
AutoSet for Her**. Disse inkluderer:

Fjernopgraderinger giver apparatet 
længere levetid
AirSense 11 er et apparat, der er bygget til at følge med 
udviklingen. Du og dine patienter kan drage fordel af den seneste 
PAP-teknologi gennem softwareopgraderinger fra distancen, så du 
får adgang til de mest innovative behandlingsløsninger – både nu 
og i fremtiden - i ét og samme apparat.

ResMed AutoSet™-algoritme: 
overvåger løbende hver patients unikke 
åndedrætsmønster vejrtrækning for 
vejrtrækning og foretager automatisk 
justeringer for at opnå optimal klinisk 
effekt og komfortabel behandling natten 
igennem.4

AutoSet Soft Response: patienter kan 
drage fordel af en mildere trykstigning 
under visse respiratoriske hændelser (fra 
et behandlingstrykniveau på 10 cm H

2
O).

AutoSet for Her (fAPAP): den 
første algoritme, der leverer 
behandlingsrespons, som er 
skræddersyet til kvindelige OSA-
patienter.5

Vær tryg ved apparatets kvalitet
For at overholde MDR-forpligtelser har ResMed et strengt post-market 
overvågningssystem (PMSS), der er designet til at overvåge apparatets 
sikkerhed, brugervenlighed og ydeevne. Derfor har AirSense 11 en innovativ 
Device Diagnostic-funktion, der analyserer korte lydklip fra motoren og turbinen 
for at verificere, om apparatets støjniveau lever op til vores kvalitetsstandarder.***



Opvarmede eller ikke-opvarmede slanger 
kan tilsluttes. Opvarmede slanger, såsom 
ClimateLineAir™ 11, har integreret varme og 
er designet til at begrænse kondens i slangen. Engangsluftfiltre 

er lavet af et fint net, der 
filtrerer miljøpartikler fra.

Indbygget Device Diagnostic, 
hvor der optages en 
10-sekunders intern lydbid 
for at kontrollere og overvåge 
motorens støjniveau med henblik 
på at sikre, at apparatet lever op 
til vores kvalitetsstandard.** 

AirSense 11 overblik

Integreret opvarmet luftfugter 
kan styres automatisk gennem 
Climate Control-funktionen eller 
indstilles manuelt af brugeren

Integreret telekommunikation 
muliggør sikker og automatiseret 
overførsel af data til skyen, så du 
får adgang til AirView, myAir-
appen og webplatformen.

Brugervenlig touchscreen  
designet til at gøre 
navigationsindstillingerne  
enkle og intuitive.

Enkel Start-/Stop-knap 
giver patienterne mulighed for at tænde 
og slukke for behandlingen med et 
enkelt tryk

Care Check-In 
engagerer patienterne i deres behandling fra 
det øjeblik, de tænder for deres apparat, stiller 
check-in-spørgsmål regelmæssigt og leverer 
selvhjælpsværktøjer og coaching efter behov.

AirSense 11 AutoSet/Elite-apparat
Dimensioner (H x B x D) med 
fugterkammer: 
Vægt med integreret fugter: 
Kassens konstruktion:

94,5 mm x 259,4 mm x 138,5 mm 
 
1130 g  
Fremstillet i flammehæmmende termoplast

HumidAir™ 11 luftfugter med 
varmefunktion 
Vandkapacitet:
Materiale:

 
380 ml 
Sprøjtestøbt plast, rustfrit stål og 
silikoneforsegling

Modus 

Driftstryk: 

Apparatets standardtryk:

AirSense 11 AutoSet: AutoSet, AutoSet for Her, 
CPAP
AirSense 11 Elite: CPAP
4-20 cm H2O (4-20 hPa) i modus AutoSet, AutoSet 
For Her og CPAP
Min. tryk: 4 cm H2O; maks. tryk: 20 cm H2O

Lydtryksniveau 
(apparat med SlimLine™-
luftslange og sidecover)

25 dBA med en usikkerhed på 2 dBA som målt i 
henhold til ISO 80601-2-70:2015

Bluetooth-teknologi Bluetooth Low Energy (BLE) 
65 W strømforsyning
AC-inputområde:

DC-output:
Normalt strømforbrug:
Maksimalt strømforbrug:
Udstyrsklasse:

100-240V, 50-60Hz, 2.0A
115V, 400Hz, 1,5A (ved brug på fly) 
24 V  2.71A
56,1W
73,2W
Klasse II

Supplerende ilt Maksimal supplerende iltflow: 15 l/min
Slangesystem ClimateLineAir 11, SlimLine-luftslange

Luftudtag 22 mm konisk udgangsstik overholder EN ISO 
5356-1:2015

Dataoverførsel:
Dataopbevaring:

Integreret telemodul, SD-datakort
Detaljerede data på SD-kort og højopløsningsflow 
på SD-kort (begrænset af brug og SD-
kortlagringskapacitet), compliance- og 
oversigtsdata på SD-kort/apparat (365 sessioner)

Luftfiltermateriale
Standard: Polyester ikke-vævet-fiber

Miljøbetingelser
Driftstemperatur:
Driftsluftfugtighed:
Driftshøjde:

Opbevarings- og 
transporttemperatur:
Luftfugtighed under opbevaring 
og transport:

 
+5 °C til +35 °C
10-95 % relativ luftfugtighed, forebygger kondens
3.010 m fra havets overflade; lufttryksområde 1060 
hPa til 700 hPa
 
-25 °C til +70 °C
5-95 % relativ luftfugtighed, forebygger kondens

Ved brug på fly *ResMed bekræfter, at apparatet opfylder kravene 
fra Federal Aviation Administration (RTCA/DO-160, 
afsnit 21, kategori M; RTCA-DO-160, afsnit 20, 
kategori T) for alle faser på en flyrejse.

Elektromagnetisk 
kompatibilitet

AirSense 11 overholder alle gældende krav til 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i henhold 
til IEC 60601-1-2:2020 for beboelse-, erhvervs- og 
letindustrimiljøer

IEC 60601-1 (version 3.1) 
klassifikation

Klasse II (dobbelt isolering) Type BF, 
kapslingsklasse IP22

Tekniske specifikationer



ResMed.com/AirSense11

Kontakt din ResMed-produktspecialist for at få flere oplysninger om AirSense 11.

I brugervejledningen og den kliniske vejledning kan du finde flere oplysninger vedrørende eventuelle advarsler og forholdsregler, der skal tages 
højde for før og under brugen af produktet.

† Visse funktioner i ResMed myAir er kun tilgængelige i myAir-appen. 
‡  AirView-indstillingerne må kun ændres af en læge eller i overensstemmelse med en læges anbefalinger og efter analyse af behandlingsdata. Vær opmærksom på, at fjernstyring af behandlingsindstillinger ikke er tilladt i alle lande.
*ResMed PAP-apparater er kun beregnet til behandling af søvnapnø. 
** ResMed AirSense 10 AutoSet for Her er indiceret til behandling af OSA hos patienter (kvindelige patienter med mild til moderat OSA ved brug af AutoSet for Her behandlingsmodus), der vejer mere end 30 kg. 
*** For at beskytte personoplysninger konverterer apparatet auditiv information til kode før overførsel.

1  Luyster FS, Dunbar-Jacob J, Aloia MS, et al. Patient and partner experiences with obstructive sleep apnea and CPAP treatment: a qualitative analysis. Behav Sleep Med. 2016;14(1):67–84. doi:10.1080/15402002.2014.946597.
2  ResMed Air11 kundeundersøgelse af 95 sundhedsprofessionelle, udført fra 24. august til 10. september 2021. Q18: 75,79% af behandlerne sagde, at de brugte mindre tid på at løse problemer for patienter sammenlignet med andre 

PAP-apparater, når oplysninger fra Care Check-In var tilgængelige i AirView, N = 95 respondenter. Q19: De behandlere, der rapporterede, at de brugte mindre tid på at løse problemer for patienter, rapporterede gennemsnitlige tidsbespa-
relser på 3 til 5 minutter pr. opkald, når de brugte Care Check-In-data, der var tilgængelige i AirView, N = 72 respondenter. Data registreret; ID A5079159.

3  Ghadiri M, Grunstein RR. Clinical side effects of continuous positive airway pressure in patients with obstructive sleep apnoea. Respirology. 2020 Jun;25(6):593-602. doi: 10.1111/resp.13808. Epub 2020 Mar 24. PMID: 32212210.
4 Isetta, Valentina et al. Comparative assessment of several automatic CPAP devices’ responses: a bench test study.” ERJ Open Res. 1, no.1 (May 2015): 00031-2015.
5 McArdle N, King S, Shepherd K, Baker V, Ramanan D, Ketheeswaran S, et al. Study of a novel APAP algorithm for the treatment of obstructive sleep apnea in women. Sleep. 2015;38(11):1775-81.

Produktkoder
Produktnavn Modelnummer

AirSense 11 AutoSet 39180

AirSense 11 AutoSet med HumidAir 11 og 
ClimateLineAir 11 39181

AirSense 11 Elite 39179

ClimateLineAir 11
SlimLine-luftslange
Standard luftslange:

1,83 m udskiftningsslange, standard
2 m udskiftningsslange autoklaverbar, standard

ResMed SlimLine-slangebetræk
Standard slangebetræk

39104
36810

14994
14948
36811
33963

Produktnavn Modelnummer
HumidAir 11 39112
Air11-sidecover 39226
Air11 PSU 65W (Europa) 
Air11 DC/DC-konverter
Air11-luftudtag
Air11-rejsetaske

39211
39231
39220
39221

SD-kort 1-pak
SD-kort 10-pak

39228
39229

Air11 filter, Standard 1-pak
Air11 filter, Standard 2-pak
Air11 filter, Standard 12-pak 
Air11 filter, Standard 50-pak 

39300
39301
39302
39303

Air11, AirSense, AirView, AutoSet, ClimateLineAir, HumidAir, myAir og SlimLine er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende gruppen af  
ResMed-virksomheder. Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc., registreret i USA og andre lande. Specifikationer kan ændres uden varsel.  
Se ResMed.com/ip for oplysninger om patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. © 2022 ResMed. 10112903/1 2022-04


