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Tiesitkö, että...

Useimpia ResMedin 
hoitolaitteita voi 
käyttää kaikkialla 
maailmassa.
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Voit ottaa 
hoitolaitteen 
mukaan 
kaikkialle

Ansaitset saada parhaan mahdollisen 
hyödyn lomastasi tai työmatkastasi, joten 
sinun kannattaa jatkaa ylipainehoitoa myös 
matkustaessasi. Uniapnea ei pidä lomaa!

Useimpia ResMedin hoitolaitteita voi käyttää kaikkialla 
maailmassa, retkeillessä ja jopa lennolla. Laitteet on 
suunniteltu kevyiksi ja helposti mukaan otettaviksi. 

Jos matkustat usein, sinun kannattaa 
ehkä hankkia kätevästi mukana kulkeva ja 
pienikokoinen hoitolaite, joka on suunniteltu 
varta vasten matkakäyttöön. Saatavilla on myös 
muita tuotteita ja tarvikkeita, jotka on tarkoitettu 
helpottamaan elämää matkalla.

Seuraavaksi tarkastellaan hoitolaitteen käyttöä 
erilaisissa matkakohteissa ja matkustusvälineissä.
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CPAP-laitteen 
ottaminen 
mukaan lennolle
Saatat haluta käyttää hoitolaitetta 
lentokoneessa erityisesti pitkillä 
lennoilla. Eikä sille ole estettä! 

Toimi seuraavasti:

Jos lentoyhtiö pyytää lisätietoja

Lähetä lentoyhtiölle kopio 
ResMedin laitteiden FAA-
vaatimustenmukaisuuden 
vahvistavasta lausunnosta. 
Ilmailuviranomaisen antamassa 
lausunnossa vahvistetaan, että 
ResMedin laite täyttää Yhdysvaltain 
ilmailuhallinnon FAA:n vaatimukset. 

Ota yhteys lentoyhtiöön vähintään 
kaksi viikkoa ennen lähtöä 

Hanki lentoyhtiöltä lupa käyttää 
lääkinnällistä CPAP-laitetta lennolla. 
Jos lupa on kirjallinen, ota kopio 
kirjeestä tai sähköpostista mukaasi. 
Ota yhteyttä lentoyhtiöön ja tarkista 
yhtiön käytännöt lääkintälaitteille ja 
matkatavararajoituksille.
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*ResMed vahvistaa, että tämä laite täyttää Yhdysvaltojen ilmailuhallinnon (FAA) 
asettamat vaatimukset (RTCA/DO-160, osa 21, luokka M) lentomatkan kaikissa 
vaiheissa.

Varmista etukäteen, että 
istumapaikkasi on lähellä 
virtalähdettä

Kysy, millaisen virtajohdon tai adapterin 
tarvitset laitetta varten koneessa (muista 
pakata se mukaan käsimatkatavaroihin). 

Lähtöpäivänä ota hoitolaite lennolle 
mukaan käsimatkatavarana

Hoitolaite on lääkintälaite, jossa on 
mekaanisia osia. Laite voi vaurioitua 
matkatavaroiden käsittelyssä, joten älä 
laita sitä ruumaan. Ota mukaan kopio 
ResMedin laitteiden FAA-vaatimus-
tenmukaisuuden vahvistavasta 
lausunnosta, joka helpottaa laitteen 
kuljetusta turvatarkastuksen läpi ja 
lentokoneeseen. 

Tiesitkö, että...

Voit kuljettaa hoitolaitteen 
lentokentän turvatarkastuk-
sen läpi.*



Tiesitkö, että...

ResMedin konvertterin 
avulla voit käyttää 
hoitolaitettasi autossa, 
veneessä tai muussa 
kulkuneuvossa.
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Aiotko matkustaa risteilyaluksella, 
junalla tai linja-autolla? Tai kenties 
moottori- tai purjeveneellä? Monissa 
näistä matkustusvälineistä on hoito-
laitteelle sopiva virtalähde. Ota etukäteen 
yhteys matkanjärjestäjään tai juna-/linja-
autoyhtiöön hoitolaitteen virransaannin 
varmistamiseksi. 

Jos virtalähdettä ei ole käytettävissä, harkitse CPAP-
laitteen valmistajan suositteleman akun käyttämistä.

Voit käyttää myös konvertteria, jonka voit kytkeä 
12 V:n tai 24 V:n tasavirtalähteeseen autossa, 
veneessä tai muussa kulkuneuvossa, jossa on 
tarkoitukseen sopiva akku. ResMedin verkkokaupasta 
voit hankkia laitteeseesi sopivan konvertterin.

Muut 
matkustustavat

Asuntovaunu/
matkailuauto

Linja-autoJuna

Risteilyalus Moottori- tai 
purjevene
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Juna

Ota yhteys junayhtiöön ja varmista, onko 
soveltuva virtalähde käytettävissä. Jos kiinteää 
virtalähdettä ei ole, voit käyttää CPAP-laitteen 
valmistajan suosittelemaa akkua. Lisätietoa 
CPAP-laitteiden ulkoisista virtalähteistä ja akuista 
saat hoidostasi vastaavasta yksiköstä tai ResMedin 
verkkokaupasta.

Asuntovaunu/
matkailuauto

Kun asuntovaunun tai matkailuauton akun 
kapasiteetti on riittävä, voit käyttää ResMedin 
laitetta akkuvirralla. Tarvitset konvertterin 
laitteen liittämiseksi akkuvirtaan.
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Linja-auto

Linja-autoissa ei ehkä ole sopivaa virtalähdettä. 
Varmista tilanne linja-autoyhtiöstä tai harkitse 
akun käyttämistä. 

Risteilyalus

Useimmissa risteilyaluksissa on soveltuva virtalähde. 
CPAP-laite toimii 100–240 V:n ja 50–60 Hz:n virralla. 
Pistorasiat ovat erilaisia eri maissa, joten varmista, että 
pakkaat mukaan sopivan adapterin. Adaptereita voi 
ostaa useimmista elektroniikka- ja matkatavaraliikkeistä. 
Tarkista adapterin tarve etukäteen matkanjärjestäjältä. 

Moottori- tai purjevene

Ota yhteys satamaan tai venevuokraamoon ja 
varmista virransaanti. Tarvitset mahdollisesti 
konvertterin hoitolaitteen käyttämiseen veneessä.



Missä yövyt?

Ulkona

Nukuitpa teltassa tai matkailuvaunussa, sinulla pitää 
olla mahdollisuus käyttää hoitolaitetta. Leirintäalueilla 
ja satamissa on yleensä mahdollisuus käyttää 
verkkovirtaa. ResMedin hoitolaitetta voi käyttää 
12 V:n tai 24 V:n tasavirtalähteellä autossa, 
veneessä tai muussa kulkuneuvossa, jossa 
on tarkoitukseen sopiva akku. Jos sinulla on 
muun valmistajan laite, varmista laitteen tiedot 
käyttöohjeesta. Jos et käytä ulkoista akkua, tarvitset 
konvertterin tasavirtalähteen käyttämistä varten. Varo 
kuitenkin, ettei auton akku tyhjene!
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*Lisätietoja on ResMedin laitteiden käyttöohjeissa.

Sisätiloissa

Jos asut hotellissa tai vuokrakiinteistössä, verkkovirta 
on vaivattomasti käytettävissä On kuitenkin hyvä 
ottaa mukaan jatkojohto siltä varalta, että pistorasia 
on kaukana vuoteesta. Mukaan kannattaa ottaa myös 
kohdemaahan sopiva adapteri, kun matkustat 
ulkomaille.

Korkealla merenpinnasta

ResMed in laitteet on suunniteltu käytettäviksi 
enintään 2 591 metrin* korkeudella meren-
pinnasta. Monet eurooppalaiset hiihtokeskukset 
ja kesäkauden vuoristokohteet sijaitsevat tätä 
korkeammalla, joten kun lomailet hiihto- laskettelu-, 
vaellus- tai vuorikiipeilykohteissa, ota meihin yhteyttä 
lisäohjeita varten. 
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Epäilyttääkö 
CPAP-laitteen 
kanssa matkus-
taminen?

Terveys ja 
matkustaminen

Jos sinulla on muu samanaikainen sairaus, 
kuten sydän- tai keuhkosairaus, pyydä 
lääkäriltäsi lisäohjeita ennen matkalle lähtöä. 
Matkustaminen saattaa matkakohteesta riippuen 
edellyttää varotoimia. 

Kerro matkavakuutusyhtiöön uniapneastasi, sillä 
se saattaa vaikuttaa vakuutusturvaan. Vakuutusyhtiö 
voi esittää sairautta koskevia kysymyksiä, joten ota 
tiedot esiin, ennen kuin otat yhteyttä.
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Hygienia*

Puhdista maski ja CPAP-lisävarusteet erittäin 
huolellisesti ulkomailla.

Voit noudattaa tavanomaista puhdistusmenettelyä, 
mutta varmista erityisesti, että letku, maski ja 
pääremmit ovat kuivat ennen niiden käyttämistä.

Jos matkustat maahan, jossa vesijohtoveden 
käyttö ei ole turvallista, käytä kostuttimessa 
pullotettua vettä. Puhdista kostutin huolellisesti.

Suosittelemme varaamaan matkalle mukaan riittävästi 
puhdistuspyyhkeitä sekä ylimääräisen maskityynyn 
siltä varalta, että maskityyny vaurioituu matkan 
aikana. ResMedin verkkokaupasta löydät kaikki 
tarvitsemasi tarvikkeet ja varaosat.

*Katso puhdistusohjeet maskin ja laitteen käyttöohjeista.



Huomioitavaa 
kostuttimen käytössä

Tavallista kostutinta EI VOI 
käyttää lentokoneessa. 
Turbulenssi voi aiheuttaa 
veden läikkymisen ja laitteen 
vahingoittumisen. Varmista 
ennen pakkaamista, että 
kostuttimen säiliössä ei 
ole vettä.
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1. Ota mukaan tärkeät 
tiedot 

  Lääkärin kirjoittama todistus siitä, että tarvitset 
hengitysteiden ylipainehoitoa.

  Tiedot hoitopaineestasi sekä maskisi tyypistä 
ja koosta. Hoitavan yksikkösi yhteystiedot.

  Matkavakuutuksesi tiedot, mukaan lukien 
vakuutuskirjan numero ja vakuutuksenantajan 
yhteystiedot.

  Kopio ResMedin laitteiden FAA-vaatimusten-
mukaisuudesta, joka helpottaa laitteen kuljetusta 
turvatarkastuksen läpi ja lentokoneeseen.

Matkustajan 
muistilista

2. Ota mukaan 
tarvittavat varaosat 

  Pakkaa mukaan varamaskityyny, sillä 
sopivan maskityynyn löytäminen ulkomailla 
matkustettaessa voi olla vaikeaa.

  Pakkaa mukaan puhdistusliinoja, joilla 
on kätevä puhdistaa maski ja laitteisto 
matkan aikana.



18

Tiesitkö, että...

Voit ottaa yhteyttä 
hoitoyksikköösi tai 
käydä ResMedin 
verkkokaupassa, 
kun tarvitset lisätietoja 
varaosista ja tarvikkeista.
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3. Varmista virransaanti 

  Pyydä lentoyhtiöltä vähintään kaksi 
viikkoa ennen lentoa lupa käyttää laitetta 
lentokoneessa. Jos lupa on kirjallinen, ota 
kopio kirjeestä tai sähköpostista mukaasi.

  Jos matkustat yöaikaan muissa kulkuvälineissä 
(esim. junassa, veneessä tai linja-autossa), ota 
etukäteen yhteys matkanjärjestäjään ja varmista 
hoitolaitteen virransaanti.

  Tarkista, tarvitsetko adapterin, jotta voit 
käyttää hoitolaitetta lentokoneessa tai muussa 
kulkuvälineessä, ja muista pakata adapteri 
laitteen mukaan.

  Ota mukaan kohdemaahan sopiva verkkovirta-
adapteri.

  Jos virtalähdettä ei ole käytettävissä, harkitse 
akun käyttämistä.

  Pakkaa mukaan jatkojohto, jotta pystyt 
käyttämään hoitolaitettasi myös, jos pistorasia 
on hankalassa paikassa.
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Matkustamisen 
usein kysytyt 
kysymykset

Miten ratkaisen tekniset ongelmat 
ulkomailla ollessani?

Ota yhteyttä hoitoyksikköösi, kun tarvitset ohjeita 
laitteen teknisten ongelmien ratkaisemiseen. Apua 
saat myös ResMediltä info@resmed.fi.

Miten lentokonetila vaikuttaa tiedonsiirtoon?

Langaton yhteys ei ole käytössä lentokonetilassa, 
joten tiedonsiirto on tilapäisesti poissa käytöstä. 
Jos olet ulkomailla tai käytät lentokonetilaa pidemmän 
aikaan, sinun kannattaa kertoa hoitavaan yksikköön, 
ettei laitteesi lähetä tietoja matkasi aikana.
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Kyllä, yleensä. Vaikka hoitolaitteen arvokilvessä 
saattaa lukea 50–60 Hz, uusien laitteiden virtalähde 
on yleensä yhteensopiva lentokoneen 110 V:n tai 
400 Hz:n virtalähteen kanssa. Voit kuitenkin tarvita 
adapterin lentokoneen virtapistokkeeseen. Tarkista 
asia aina ennen matkaa lentoyhtiöstä.

Voinko käyttää hoitolaitteen virtalähteenä 
lentokoneen 400 Hz:n virtalähdettä?

Eivät. Röntgenlaitteet eivät vahingoita laitetta.1 
Turvatarkastuksessa saatetaan kuitenkin pyytää 
nähdä lääkärin kirjoittama todistus siitä, että tarvitset 
hengitysteiden ylipainehoitoa, joten todistus on hyvä 
pitää esillä.

Voivatko lentokentän turvatarkastuksen 
röntgenlaitteet vahingoittaa hoitolaitetta?

1 Compatibility of airport x-ray scanners with ResMed devices. Tiedostomuodossa 
olevat tiedot, ID A4726587.
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Se ei ole suositeltavaa, sillä auton akun varaus ei 
saisi laskea yli 30 prosenttia ja akun käyttöikä saattaa 
lyhentyä huomattavasti. 

Auton akkua voi käyttää hätätapauksessa. Kostutti-
men käyttö ei ole siinä tapauksessa suositeltavaa. 
Kostuttimen käyttö tyhjentää akun niin, että auto ei 
välttämättä enää käynnisty.

Voiko auton akkua käyttää laitteen 
virtalähteenä?

Useimmissa ResMedin laitteissa voi käyttää 
ulkoista akkua tai konvertteria, joka kytketään 
auton virtalähteeseen. Lisätietoja saat hoitavasta 
yksiköstä tai ResMedin verkkokaupasta.

Olen lähdössä telttailemaan. Miten 
tehokkaan akun tarvitsen?

Toimii. Uniapnean hoitoon tarkoitetut CPAP-, 
APAP- tai kaksoispainelaitteet toimivat myös 
ulkomailla. Pistorasiat ovat kuitenkin erilaisia 
eri maissa, joten varmista, että pakkaat mukaan 
kohdemaahan sopivan adapterin. Adaptereita voi ostaa 
useimmista elektroniikka- ja matkatavaraliikkeistä sekä 
lentokentiltä. Jos olet ulkomailla pidemmän aikaan, 
sinun kannattaa kertoa hoitavaan yksikköön, ettei 
laitteesi lähetä tietoja matkasi aikana.

Toimiiko laite ulkomailla?
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Ei, mutta jos joudut leikkaukseen, on erittäin tärkeää 
kertoa sekä kirurgille että anestesialääkärille, että 
sinulla on diagnosoitu uniapnea ja saat ylipainehoitoa

Onko minun otettava laite mukaan, jos 
joudun sairaalaan matkan aikana?

Suosittelemme aina käyttämään pullotettua 
vettä maissa, joissa vesijohtoveden käyttö ei 
ole turvallista. Käytä epävarmoissa tapauksissa 
juomakelpoista pullotettua vettä.

Voinko käyttää kostuttimessa vesijohtovettä 
ulkomailla?

Korvaavan maskin hankkiminen vaihtelee 
maasta toiseen. Joissakin maissa on enemmän 
fyysisiä kauppoja ja verkkokauppoja. On tärkeää ottaa 
yhteyttä hoitavaan yksikköön ja pyytää neuvoja, jos 
hoitolaite rikkoutuu tai siinä on toimintahäiriö.

Mitä teen, jos maskini hajoaa ulkomailla? 
Miten löydän paikallisen toimittajan?

Huomioitavaa:

Tämä opas on vain suuntaa antava, eikä se korvaa 
lääketieteellisiä ohjeita. Jos sinulla on CPAP-laitteen 
kanssa matkustamiseen liittyviä huolenaiheita, ota 
yhteys ResMediin info@resmed.fi tai kysy neuvoa 
hoitavasta yksiköstäsi.
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