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Katso video
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käyttöönotosta on osoitteessa 
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Uniapnean hoidolla on merkittävä vaikutus 
energiatasoon1 ja terveyteen1. Käyttäessäsi 
ResMed AirSense 10 -laitetta ja AirFit F20 
-maskia hoitosi on hyvissä käsissä. 
Tämän aloitusoppaan avulla pääset hyvin alkuun uuden laitteistosi käytössä.

Lue huolellisesti pakkaukseen sisältyvä käyttöopas, joka sisältää yksityiskohtaisia 
tietoja tuotteen käytöstä ja käyttöön liittyvistä varotoimista.
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Sisältö

Pakkauksen sisältö

A  Laitteen kuljetuslaukku

B  AirFit F20 -kokokasvomaski 

Laitteen kuljetuslaukku

C  AirSense 10 -laite

D  HumidAir™-kostuttimen vesisäiliö*

E  Ilmaletku

F  Muuntaja ja virtajohto

G  Käyttöohje

A

B

*Vain jos sinulle on määrätty kostutin.
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Sleep Report

My Options

Home

Sleep Report

My Options

Home

AirSense 10 
-laitteen ottaminen 
käyttöön

Aluksi valmistellaan AirSense 10 -laite 
käyttöä varten.

A   Liitä virtajohto laitteen takaosassa 
sijaitsevaan pyöreään liitäntään.

B   Liitä virtajohto virtalähteeseen ja 
virtajohdon toinen pää pistorasiaan. 

C  Laite käynnistyy ja näyttöön tulee 
aloitusnäyttö. 

A B

C

VAIHE 1
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ClimateLineAir
connected

Complete

My Options

Ilmaletkun 
liittäminen 

A   Ilmaletku on AirSense 10 
-kuljetuslaukun vetoketjutaskussa. 

B   Liitä ilmaletku laitteeseen pitämällä 
kiinni holkista ja kohdistamalla se 
laitteen takaosassa sijaitsevaan 
liitinporttiin. 

C   Varmista, että kohdistat ilmaletkun 
holkissa olevan liitinnastan vastaavaan 
liitinportin aukkoon.

D   Paina kunnes holkki napsahtaa 
paikalleen. 

A B

C

VAIHE 2

ClimateLineAir
connected

Complete

My Options

Huomautus: Laitteesi 
ilmaletkussa ei välttämättä 
ole kuvissa B ja C esitetyn 
kaltaista liitintä.

Liitä silloin ilmaletku 
tiukasti laitteen 
takaosassa sijaitsevaan 
ilmantuloaukkoon 
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MAX

MAX

MAX

MAX

MAX

MAXMAX

MAX

MAX

HumidAir-
kostuttimen 
vesisäiliön* 
valmisteleminen

A   Napsauta vesisäiliön kansi auki.

B   Täytä vesisäiliö vedellä 
enimmäismäärän merkkiin asti.

C   Napsauta kansi kiinni. Paina vesisäiliö 
varovasti kiinni laitteen sivuun, kunnes 
tunnet sen lukittuvan paikalleen.

A B

C

VAIHE 3

*Jos laitteessasi ei ole kostutinta, älä laita vettä laitteeseen. Vesi ei saa päästä mustan kotelon sisään.
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START STOP

Sleep Report

My Options

Home

Sleep Report

My Options

Home

Sleep Report

My Options

Home

START STOP

Sleep Report

My Options

Home

Sleep Report

My Options

Home

Sleep Report

My Options

Home

AirSense 
10 -laitteen 
käyttäminen 

A   Hoito aloitetaan ja lopetetaan laitteen 
päällä sijaitsevalla käynnistys-/
pysäytyspainikkeella.

B   Edessä sijaitsevalla säätimellä 
muutetaan laitteen miellyttävyyttä 
parantavia asetuksia ja tarkastellaan 
hoitotietoja. Säädintä kääntämällä 
liikutaan valikoissa ja säädintä 
painamalla vahvistetaan valinta. 

C  Koti-painikkeella voit palata kaikista 
valikoista aloitusnäyttöön. 

Huomautus: Laitteen muut asetukset säädetään 
etukäteen hoitoyksikössä tarpeitasi vastaaviksi. 
Sinun ei tarvitse säätää näitä asetuksia.

A B

C

VAIHE 4
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A  Maski

B  Kulmakappale

C  Sovitusmalli

Maskin purkaminen 
pakkauksesta ja 
kokoaminen

VAIHE 5

A B

C
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A   Poista maski pakkauksestaan. Irrota 
pakkauksen tukimateriaali maskista.

B   Kokoa maski kiinnittämällä 
kulmakappale maskin etuosaan.

C   Tältä maski näyttää koottuna.

A B

C



10 ResMed-laitteiston aloitusopas

Maskin 
sovittaminen

A   Irrota pääremmien magneettiklipsit* 
maskista.

B   Aseta maskintyyny kasvojasi vasten ja 
vedä pääremmit pään yli. Kiinnitä 
magneettiklipsit uudelleen maskiin.

C   Säädä tarvittaessa pääremmien ylä- ja 
alahihnoja siten, että istuvuus on tiivis 
muttei liian kireä.

D   Tältä näyttää oikein sovitettu maski.

A B

DC

VAIHE 6

*Magneettisia osia sisältävien maskien käyttö on vasta-aiheista seuraavissa tilanteissa:  
- käyttäjällä on aneurysman korjaamiseen tarkoitettu pään sisään implantoitu metallinen hemostaattinen klipsi 
- toiseen tai molempiin silmiin on tunkeutunut metallisiruja silmävamman seurauksena.
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Maskin 
liittäminen 
laitteeseen

A   Kun maski on kasvoillasi, liitä 
laitteessa kiinni oleva ilmaletku 
maskiin.

B   Siirry säädintä kääntämällä 
aloitusnäytöstä Omat valinnat -kohtaan 
ja vahvista valinta säädintä painamalla.

C   Siirry Maskin sovitus -kohtaan ja paina 
säädintä. Laite alkaa puhaltaa ilmaa. 
Vihreä hymynaama tulee 
automaattisesti näyttöön. Odota 
vähintään 10 sekunnin ajan 
varmistaaksesi, ettei näyttö muutu. 
Vihreä hymynaama tarkoittaa, että 
maski on sovitettu oikein.

A B

C

VAIHE 7



12 ResMed-laitteiston aloitusopas

START STOP

Sleep Report

My Options

Home

Sleep Report

My Options

Home

Sleep Report

My Options

Home

D   Jos vihreä hymynaama muuttuu 
punaiseksi surunaamaksi, maskista 
saattaa vuotaa ilmaa. Maskin 
säätäminen saattaa olla tarpeen. 

E   Säädä uudelleen pääremmien ylä- ja 
alahihnoja siten, että istuvuus on tiivis 
muttei liian kireä. Voit myös vetää 
maskin irti kasvoiltasi ja antaa maskin 
asettua takaisin ihoa vasten. 

F   Kun maski on oikein sovitettu, 
näytössä näkyy jälleen vihreä 
hymynaama.

G  Kun olet valmis aloittamaan hoidon, 
paina käynnistys-/pysäytys-painiketta.

D E

GF
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Hoitoon totutteleminen

Hengitä normaalisti

Kun käytät laitetta ensimmäisen 
kerran, muista hengittää normaalisti. 
Keskity hengittämään sisään ja ulos 
vain nenän kautta.

Paine saattaa tuntua aluksi 
oudolta

Sisäänhengittäminen saattaa 
tuntua tavallista helpommalta 
ja uloshengittäminen tavallista 
vaikeammalta. Anna itsellesi aikaa 
– kun olet hengittänyt normaalisti 
laitteen kanssa muutaman minuutin 
ajan, alat jo rentoutua ja tottua 
hoitoon.

Jos sinun on vaikea tottua hoitoon 
ja olla ajattelematta hengittämistä, 
kokeile syvää meditaatiohengitystä, 
joka auttaa rentoutumaan. Muista, 
että voit lopettaa ja aloittaa hoidon 
milloin tahansa painamalla laitteen 
päällä sijaitsevaa käynnistys-/
pysäytyspainiketta.

Tarkista ilmavuodot

Tarkista, ettei maski vuoda, ja säädä 
maskin sovitusta tarvittaessa, ennen 
kuin nukahdat. Hoitoon tottuminen 
vie aikaa, joten ole kärsivällinen. 
Parhaiten totut hoitoon, kun käytät 
laitetta joka yö.

VAIHE 8
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myAir-pisteet
Päivittäiset pisteet kertovat, 
miten olet nukkunut edellisen 
yön.

Kannustusviestit
Saat onnitteluviestejä, kun 
saavutat tietyt hoidon tavoitteet.

Vinkkejä
Saat sähköpostin välityksellä 
opastusta siitä, miten voit 
tehdä hoidosta entistä 
miellyttävämpää ja nukkua 
paremmin.

Hälytykset
Tunnistat, jos maskissa tai 
laitteessa on jotakin vialla ja 
pystyt korjaamaan ongelman. 

Opastustyökalut
Ohjeita, videoita ja yksilöllistä 
opastusta.

!
!!

!
!

VAIHE 9

Rekisteröidy myAir-käyttäjäksi

ResMed myAir™ on ilmainen 
helppokäyttöinen ohjelma, jolla voit 
tarkistaa, miten nukuit edellisenä 
yönä. Se auttaa sinua pysymään 
hoitoon sitoutuneena koko 
uniapneahoidon ajan.

Rekisteröidy osoitteessa  
myAir.resmed.eu 
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Uniapneahoidon hyödyt
Hoitamaton uniapnea voi heikentää energiatasoa, tuottavuutta ja henkistä hyvinvointia. 
1 Sillä voi myös olla pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia sydämeen 1, aineenvaihduntaan ja 
terveydentilaan. 1 Kuka tahansa voi sairastua uniapneaan 1 – hyväkuntoinen tai ylipainoinen, 
vanha tai nuori, mies tai nainen. Tavallisimpia uniapnean oireita ovat:

• Äänekäs kuorsaus 1

• Jaksamattomuus 1

• Päiväaikainen uneliaisuus 1

• Aamupäänsäryt 1

• Kumppanin tai perheenjäsenen havaitsemat hengityskatkokset unen aikana 1

Tehokkaan uniapneahoidon on osoitettu vähentävän näitä oireita, jolloin psyykkinen ja 
fyysinen hyvinvointi paranevat. 2,3 
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Lisätietoja ResMedin laitteista ja maskeista on 
osoitteessa ResMed.com/RemoteSetUp

Jos sinulla on kysyttävää laitteesta tai maskista, ota 
yhteyttä hoitavaan yksikköösi. 
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Katso eri maiden ResMed-toimipaikat osoitteesta ResMed.com. Air10, AirFit, AirSense, HumidAir ja myAir ovat ResMed-konsernin tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Patentit ja muut immateriaalioikeuksia koskevat tiedot ovat 
osoitteessa ResMed.com/ip. © 2020 ResMed. 10112135/1 2020-11
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