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Uniapnean hoidolla on merkittävä 
vaikutus energiatasoon ja terveyteen1. 
Käyttäessäsi ResMed AirSense 10 
-laitetta ja AirFit P10 -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 A

B

Pakkauksen sisältö

A   Laitteen kuljetuslaukku

B   AirFit P10 -sierainmaski

Laitteen kuljetuslaukku

C   AirSense 10 -laite

D   HumidAir™-kostuttimen vesisäiliö*

E   Ilmaletku

F   Muuntaja ja virtajohto

G   Käyttöohje

*Vain jos sinulle on määrätty kostutin.
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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

Sleep Report

My Options

Home

Sleep Report

My Options

Home
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A B

C

VAIHE 2

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. 

ClimateLineAir
connected

Complete

My Options

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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A B

C

VAIHE 3

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 liukuvan alaspäin ja 
lukittuvan paikalleen.

MAX

MAX

MAX

MAX

MAX

MAXMAX

MAX

MAX

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

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
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Maskin purkaminen 
pakkauksesta

VAIHE 5

A B

C

L

L R

S

L R

A   Maski

B   Lisätyynyt*

C   Poista maski pakkauksesta. 

D   P10-maski on valmiiksi koottu (osia ei 
tarvitse liittää yhteen). D

*Ei jälleenmyyntiin



9ResMed.com/RemoteSetUp

Maskin 
sovittaminen

A   Aloita asettamalla sieraintyynyt 
sieraimiisi (sieraintyynyt on tarkoitettu 
asetettaviksi mukavasi sierainten 
alareunaan, ei kokonaan sierainten 
sisään).

B   Vedä automaattisesti säätyvä 
pääremmi pääsi yli ja levitä 
kaksoishihnaa hieman vakauden 
parantamiseksi. Voit säätää 
kaksoishihnaa tuomalla hihnaosia 
lähemmäksi toisiaan tai kauemmaksi 
toisistaan, jotta istuvuus on tiivis 
muttei liian kireä.

C   Tältä näyttää oikein sovitettu maski.

A B

C

VAIHE 6



10 ResMed-laitteiston aloitusopas

A B

C

VAIHE 7

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.
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D E

GF

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

E   Säädä maski uudelleen vetämällä se 
irti kasvoiltasi ja anna maskin asettua 
varovasti takaisin ihoa vasten. 

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

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

START STOP

Sleep Report

My Options

Home

Sleep Report

My Options

Home

Sleep Report

My Options

Home
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Hoitoon totutteleminen

VAIHE 8

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.
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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  
ResMed.com/myAir. 
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Laitteistosta huolehtiminen
CPAP-hoidossa käytettävän laitteen ja maskin huolto ja hoito on tärkeää, jotta saat parhaan 
mahdollisen hyödyn hoidosta.

Maskin hoito

Ihosta irtoaa rasvaa, joka voi ajan mittaan heikentää maskin laatua ja tehoa, joten maskin 
päivittäinen puhdistaminen miedolla saippuavedellä on tärkeää. Vältä voimakkaita 
puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa maskia ja jättää siihen haitallisia jäämiä. 
Suosittelemme puhdistamaan maskin heti käytön jälkeen ja jättämään sen kuivumaan 
suoralta auringonvalolta suojattuna. 

Lisätietoja maskin puhdistamisesta ja hoidosta on AirFit P10 -sierainmaskin käyttöohjeessa.
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CPAP-laitteen hoito

Jotta CPAP-laite pystyy antamaan tasaisen laadukasta hoitoa, laite on puhdistettava. 
Tukkeutunut ilmansuodatin voi heikentää laitteen antamaa ylipainehoitoa. Siksi on 
tärkeää tarkistaa, ettei ilmansuodattimessa ole reikiä tai pölykertymiä. AirSense 10 
-sarjan käyttöohjeessa on tarkempia tietoja siitä, miten laitteen suorituskyky pidetään 
optimaalisena.

Kostuttimen hoito

Estät kertymät ja varmistat hoidon miellyttävyyden puhdistamalla HumidAir-kostuttimen 
vesisäiliön säännöllisesti.

Suosittelemme pesemään vesisäiliön miedolla lämpimällä pesuainevedellä aina käytön 
jälkeen. Huuhtele vesisäiliö huolellisesti ja anna sen kuivua suoralta auringonvalolta 
suojattuna. Vesisäiliö on tarkastettava kerran kuussa kulumisen ja vaurioiden varalta. Jos 
halkeamia, samentumia tai syöpymiä havaitaan, säiliö on vaihdettava uuteen.

Huomaa, että nämä ovat tiivistetyt puhdistusohjeet. Yksityiskohtaiset ResMedin CPAP-laitteistojen 
puhdistusohjeet ovat tuotekohtaisissa käyttöohjeissa.
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Uniapneahoidon hyödyt
Hoitamaton uniapnea voi heikentää päivittäistä virkeyttä, aktiivisuutta 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 



17ResMed.com/RemoteSetUp

Lisätietoja ResMedin CPAP-laitteista ja maskeista on 
osoitteessa ResMed.com/RemoteSetUp

Jos sinulla on kysyttävää laitteesta tai maskista, ota 
yhteyttä hoitavaan yksikköösi.



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. 10112136/1 2020-11

Viitteet: 

1 Memon J, Manganaro SN. Obstructive Sleep-disordered Breathing (SDB). In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 20202 American Academy of Sleep Medicine (AASM). ”CPAP – Benefits.” Sleep Education. 2018. 

2 Schwartz DJ & al. For individuals with obstructive sleep apnea, institution of CPAP therapy is associated with an amelioration of symptoms of depression which is sustained long term. J Clint Sleep Med. 2007;3(6):631-635.

3 M Farrell PC, Richards G. Recognition and treatment of sleep-disordered breathing: an important component of chronic disease management. J Transl Med. 2017;15(1):114. Published 2017 May 25. doi:10.1186/s12967-017-1211-y


