
Min søvnbehandling:  
Kom godt i gang med  
AirSense™ 11
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Kom godt i gang med 
dit nye udstyr 

Vil du hellere se en video?
Scan QR-koden, eller besøg  
ResMed.com/RemoteSetUp  
for at se installationsprocessen blive udført
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Behandling af din obstruktive søvnapnø 
kan give dig mere energi og et bedre 
helbred. Når du konfigurerer en 
ResMed AirSense 11, tager du et 
vigtigt skridt i den rigtige retning. 
Denne installationsvejledning forklarer, hvordan du bruger dit nye udstyr. 
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Hvad er 
der indeni?

A Rejsetaske til apparatet

B  Quick start-guide

C AirSense 11-apparat

D HumidAir™ 11 luftfugter med 
vandbeholder*

E Luftslange

F Strømforsyning og ledning

G  Brugervejledning

H 2 standardfiltre

A

D

C

E F

G H

AirSense™ 11 AUTOSET

AUTOSET FOR HER

ELITE

CPAP

User Guide
English I Francais I Español I Português

*kun hvis du har fået ordineret en 
luftfugter sammen med dit apparat.

B
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Konfiguration 
af din 
AirSense 11
Lad os begynde med at konfigurere din 
AirSense 11.

A   Placer apparatet på en stabil, plan 
overflade, og tilslut strømkablet til 
strømstikket på bagsiden af apparatet.

B   Tilslut den ene ende af ledningen til 
vekselstrømsadapteren og den anden 
ende til stikkontakten. 

C   Apparatet tændes og velkomstskærmen 
vises. Du skal muligvis vælge dit sprog. 
På velkomstskærmen skal du vælge 
"BRUGER".

D   Du bliver bedt om at besvare nogle 
enkle spørgsmål og bliver opfordret til 
at fortsætte konfigurationen med eller 
uden myAir-appen. 

A B

Velkommen

KLINIKER BRUGER

Velkommen til AirSense 11. 
For at hjælpe os med at 

guide din oplevelse: Er du 
kliniker eller bruger? 

C

TRIN 1
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Konfiguration af myAir-appen
Du får mest ud af din AirSense 11, hvis du downloader myAir-appen. Den indeholder 
personlig støtte, når du skal lære at bruge PAP, og styrker din selvtillid. Den guider dig 
gennem opsætning af apparatet og masken med klare, trinvise instruktionsvideoer.

TRIN 2

A   Download myAir™-appen 
Søg efter "myAir" i App Store eller 
på Google Play for at downloade 
appen til din telefon. Du kan også 
scanne QR-koden ovenfor med 
kameraet på din smartphone.

B   Log ind eller opret en konto  
Hvis du allerede har en  
myAir-konto, kan du logge ind 
direkte med dit brugernavn og 
din adgangskode. Hvis du er 
ny bruger, skal du klikke på 
"Opret konto" og udfylde de 
obligatoriske felter.

C   Aktiver din konto 
Tjek din indbakke - du modtager 
en e-mail fra myAir, hvor du bliver 
bedt om at aktivere din konto. 
Klik på linket i e-mailen, og følg 
derefter anvisningerne for at 
oprette din adgangskode. 
 
Hvis du ikke kan se en aktiverings-e-mail 
i din indbakke, skal du se i din  
spam-mappe.
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D   2-trinsverifikation 
For at få adgang til myAir skal du 
indtaste dine login-oplysninger 
(trin 1) og derefter indtaste en 
engangskode, der sendes på 
e-mail (trin 2). 
 
Bemærk: Hvis du vil slå engangskoden 
fra og logge direkte ind i fremtiden, 
skal du markere "Husk denne enhed".

E   Tilføj dit udstyr 
1. Tilføj CPAP-apparat 
Indtast den 4-cifrede nøgle, 
der vises på touchskærmen på 
AirSense 11 for at fuldføre 
Bluetooth™-parring* 
2. Tilføj maske 
Vælg mærke og model.

F   Fortsæt 
konfigurationsprocessen 
myAir-appen foreslår, at du 
bruger funktionen Personal 
Therapy Assistant, som vil 
guide dig gennem resten af 
konfigurationsprocessen.  
Klik på "Kom i gang".
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Fastgørelse af  
din luftslange 

Følg de trinvise instruktioner i myAir-appen 
eller følg nedenstående trin:

A  Find din luftslange i lommen på din 
AirSense 11 rejsetaske. 

B   Tilslut luftslangen ved at holde 
manchetten og rette den mod 
tilslutningsporten på bagsiden 
af apparatet. 

C   Sæt stiften på slangens manchet 
i den tilsvarende åbning på 
tilslutningsporten.

D  Tryk til, indtil manchetten klikker 
på plads. 

A B

C

TRIN 3

Bemærk: Den luftslange, 
der følger med dit apparat, 
har muligvis ikke den 
tilslutningsport, der er vist 
i billederne B og C.

Hvis det er tilfældet, skal du 
blot sætte luftslangen fast 
til luftudtaget på bagsiden 
af apparatet. 
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Klargøring af 
HumidAir™ 11 
fugterkammer*

Følg de trinvise instruktioner i myAir-appen 
eller følg nedenstående trin:

A  Åbn låget på vandbeholderen.

B  Fyld den med drikkevand op til 
mærket for maksimal vandstand.

C   Luk låget, så det klikker i.

D   Skub forsigtigt vandbeholderen ind 
i siden af apparatet, indtil du kan 
mærke, at den låses på plads.

D

A & B

C

TRIN 4

*Hvis dit apparat ikke har en luftfugter, må du ikke komme vand i apparatet. 
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Mere

Opvarmning 

Masketilp. 

myAir-app 

BEHANDLING 

TILSLUTNING 

MERE 

MIN SØVNOVERSIGTINDSTILLINGER

Hjem 

Tilpasning af 
din maske
myAir-appen indeholder trinvise 
instruktioner, der hjælper dig med at 
tilpasse masken og kontrollere tætheden. 
Du kan også følge nedenstående trin:

A   Når du har masken på, skal du tilslutte 
slangen fra apparatet til din maske.

B   På velkomstskærmen skal du vælge 
"BRUGER".

C   Tryk på indstillingen Masketilpasning 
under "BEHANDLING", og vælg 
"START". 
Apparatet begynder at blæse luft, og 
der vises automatisk et grønt flueben 
på skærmen. Vent et par sekunder, 
mens apparatet kontrollerer maskens 
tilpasning.

A B

C

TRIN 5

Masketilp.

God maskeforsegling! Du er
klar til at starte behandling.

STOP
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Masketilp.

God maskeforsegling! Du er
klar til at starte behandling.

STOP

Masketilp.

Juster din maske for at
forbedre tilpasningen

STOP

D   Hvis det grønne flueben ændres til et 
orange udråbstegn, kan det være, at 
din maske er utæt, og du skal måske 
foretage små justeringer af maskens 
pasform. 

E   Juster de øverste og nederste 
stropper på headgearet, så masken 
sidder godt til, men ikke strammer. 
Du kan også trække masken væk fra 
ansigtet og forsigtigt lade den falde 
tilbage mod huden. 

F   Vent et par sekunder mere, mens 
apparatet kontrollerer maskens 
tilpasning. Når masken er korrekt 
tilpasset, vises det grønne flueben 
igen på skærmen.

G  Når du er klar til at starte 
behandlingen, skal du trykke på 
knappen START/STOP.

D E

GF
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Indstillinger

Rampetid

Tryklettelse 

Climate Control

KOMFORT 

YHDISTETTÄVYYS

MERE 

MIN SØVNOVERSIGTINDSTILLINGER

Hjem

Sådan navigerer 
du i din 
AirSense 11 

A   START/STOP-knappen oven på 
apparatet bruges til at starte og 
stoppe behandlingen.

B   På startskærmen skal du trykke på 
INDSTILLINGER for at justere dine 
komfortindstillinger og trykke på MIN 
SØVNOVERSIGT for at se dine data 
for søvnbehandling. 

C  Du kan til enhver tid trykke på ikonet 
HJEM øverst til venstre for at vende 
tilbage til startskærmen. 

Bemærk: Du kan justere dine komfortindstillinger, 
hvis du ønsker det. Alle apparatets andre 
indstillinger er forudindstillet i overensstemmelse 
med din recept og kan kun ændres af en 
kvalificeret sundhedsperson. 

A B

C

TRIN 6
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myAir-score
Et dagligt øjebliksbillede af, 
hvordan du har sovet

Coaching-tips
Se, hvordan du kan gøre din 
behandling mere behagelig.

Advarsler
Få besked, hvis der er noget 
galt med din maske eller dit 
apparat, og find ud af, hvordan 
du ordner det 

Personlige søvnværktøjer
Vejledninger, videoer og 
personlige oplysninger.

TRIN 7

Overvågning af din behandling med myAir-appen

ResMeds myAir en gratis app, 
der indeholder oplysninger om, 
hvordan du har sovet om natten, 
og som hjælper dig med at 
sikre, at din behandling forløber 
planmæssigt.
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Fordele ved behandling af obstruktiv søvnapnø
At finde en OSA-behandling, der virker for dig - og holde fast i den - kan have en reel og positiv indflydelse 
på din hverdag. Her er nogle af de vigtigste fordele, som folk kan opnå, hvis de starter på - og holder fast i - 
behandling med PAP. 

Færre risici og symptomer:

•  64 % lavere risiko for hjerte-kar-sygdom blandt patienter, der får CPAP-behandling, sammenlignet med 
patienter, der ikke får behandling.

•  Lavere risiko for ulykker med motorkøretøjer. Personer med søvnapnø har op til 2,5 gange større risiko 
for at blive involveret i en trafikulykke end personer med et normalt søvnmønster

• Lavere blodtryk i dagtimerne og om natten.

Bedre livskvalitet:

• Reduceret træthed.

• Bedre kognitiv funktion.

• Færre depressive symptomer hos personer med komorbid depression.
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Du kan få flere oplysninger om konfiguration af ResMed-udstyr 
på ResMed.com/RemoteSetUp

Hvis du har specifikke spørgsmål om dit udstyr,  
kan du kontakte din udstyrsleverandør eller  
ResMed kundesupport på info@resmed.dk



På www.resmed.com kan du se, hvor ResMed findes andre steder i verden. AirSense, HumidAir and myAir are trademarks and/or registered trademarks of the ResMed family of companies. Specifikationer kan ændres uden varsel. Se ResMed.com/ip for oplysninger om patenter og andre 
intellektuelle ejendomsrettigheder.
© 2022 ResMed. 10113012/1 2022-07

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


