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Parempi hoidon aloitus ja pitkäkestoinen 
sitoutuminen yksilöllisellä uniapneahoidolla



Helpompi hoidon aloitus

Vaiheittainen hoitoon sopeutuminen 
AirSense 11 -laitteen käyttäjät voivat hyödyntää Henkilökohtainen avustaja -toimintoa, joka on myAir™-sovelluksen 
keskeinen ominaisuus.† Henkilökohtainen avustaja on tarkoitettu uniapneapotilaiden tueksi hoidon ensimmäisestä päivästä alkaen 
ja koko pitkäkestoisen hoidon ajan. Potilas saa opastusta laitteen käyttöönottoon sekä apua maskin sovitukseen, ja hän voi totutella 
ylipainehoitoon vähitellen.

Potilaalle voi olla vaikeaa ottaa vastaan suurta määrää uutta tietoa ennen laitteen käyttöönottoa. Se voi aiheuttaa epävarmuutta 
hoidon aloituksessa ja hoitavalle yksikölle lisäpainetta ongelmien selvittämisen parissa. ResMedin myAir-sovellus opastaa ja rohkaisee 
potilaita yksilöllisillä hoitoa koskevilla vinkeillä, sähköpostiviesteillä ja videokirjaston videoilla, mikä parantaa alkuvaiheessa potilaiden 
luottamusta hoitoon.

Henkilökohtaista opastusta 

9 419 419 419 41

myAir pisteet

100 pistettä

AirSense 11 sisältää ResMedin oman ohjelmiston, jolle ResMed myöntää lisenssin (ja jota ei myydä). Ohjelmistolisenssin ehdot kerrotaan käyttöohjeessa ja/tai ResMedin kanssa tehdyssä sopimuksessa.  
Käyttöönoton tarkemmat ohjeet löytyvät laitteen käyttöohjeesta.

1   Lataa myAir-sovellus 5   Seuraa unen 
paranemista ja hoidon 
edistymistä

3   Katso interaktiivisia 
videoita maskin 
käyttöönotosta

2   Katso laitteen 
käyttöönoton 
ohjevideot

4   Kokeile hoitoa 
Testikäyttö-
toiminnolla.



Toimivaa etäseurantaa sinulle ja potilaillesi

Muuta asetuksia etäyhteydessä‡

Näin se toimii:

Vaikeus sopeutua hoitoon, laitteen käytöstä huolimatta 
esiintyvät tapahtumat ja ilmavuodot voivat heikentää 
CPAP-hoidon tehoa3, mutta AirView:n tarjoamien hoidon 
etäseurantaominaisuuksien ansiosta asiantuntemuksesi koituu 
potilaan hyödyksi ilman käyntiä hoitoyksikössä.

AirView-etäseurannan ansiosta voit tunnistaa ja ottaa esille 
ongelmia heti niiden ilmetessä, ja voit muuttaa CPAP-laitteen 
asetuksia etäyhteydessä ja varmistaa, että potilaasi saavat 
tarpeidensa mukaista hoitoa.

Hoidon edistymisen  
seuranta
Miltä potilaista tuntuu käyttää CPAP-
laitetta?
Hoitoon sopeutuminen voi olla 
haasteellista potilaille, jotka kokevat 
epämukavuutta ja turhautuvat hoidon 
alkuvaiheessa1. AirSense 11 -laitteen 
Care Check-In -toiminto antaa 
sinulle tarkempaa tietoa potilaan 
hoitokokemuksesta ja sen kehittymisestä

Potilaan nimi ja tiedot ovat 
kuvitteelliset.

Kun potilas käynnistää AirSense 11 
-laitteen, Care Check-In -toiminto esittää 
kysymyksiä unen laadusta. Sen jälkeen 
toiminto antaa potilaalle yksilöllistä tietoa 
siitä, millaista hyötyä hoidosta voi olla 
hänelle.

Kun potilas lataa puhelimeensa 
myAir-sovelluksen, sovellus alkaa 
antaa ajoitettuja tarkistusviestejä ja 
ongelmanratkaisuvinkkejä. Jos potilas ei 
käytä sovellusta puhelimella, Care Check-In 
jatkaa tarkistuksia laitteessa.

AirView kerää tämän palautteen ja 
auttaa sinua priorisoimaan potilaita ja 
parantamaan potilaidesi hoidon hallintaa2. 
AirSense 11 lähettää potilaille rohkaisevia 
viestejä motivaation parantamiseksi 
sekä hoidon alkuvaiheessa että 
myöhemminkin.

Säännöllisiä 
tarkistuksia hoidon 

ensimmäisen 
kuukauden aikana

Potilaan 
vastaukset ovat 

nähtävissä 
AirView™:ssa



Mukautuvaa hoitoa pitkäaikaisen hoitoon 
sitoutumisen ylläpitämiseksi 

Potilaiden tarpeet ja odotukset muuttuvat usein ajan 
myötä. Siksi Air Solutions -ratkaisut on suunniteltu 
kehitystä seuraaviksi ja siihen mukautuviksi.

Yksilöllisten työkalujen avulla potilaat voivat luoda 
jatkuvan hoitosuhteen ja auttaa sinua taustalla 
tapahtuvassa etäseurannassa. Mukautuvia algoritmeja 
ja etäseurantatyökaluja voidaan käyttää tunnistamaan 
muuttuvat tarpeet ja vastaamaan niihin nopeasti. 
Ylipainehoidon kehittyessä päivitykset voidaan lähettää 
langattomasti potilaiden laitteisiin, ja hoito pysyy 
tarkoituksenmukaisena ja tehokkaana.

Tehokkaat hoidon toimintamuodot4,5

AirSense 11 AutoSet -laitteissa* on samat tehokkaat hoitomuodot kuin AirSense 10 AutoSet- ja AirSense 10 AutoSet for Her 
laitteissa**. Ne ovat seuraavat:

Etäpäivitykset laitteen kestoiän 
pidentämiseksi
AirSense 11 on niin ulko- kuin sisäpuoleltakin kehittyväksi 
suunniteltu laite. Sinä ja potilaasi voitte hyödyntää ajantasaista 
hoitoteknologiaa etäpäivityksillä, jotka tuovat saataville hoidon 
nykyiset ja tulevat innovaatiot – yhteen ja samaan laitteeseen.

ResMed AutoSet™ -algoritmi:  
analysoi potilaan yksilöllistä hengitystapaa 
jatkuvasti hengenvetokohtaisesti ja 
säätää hoitopainetta automaattisesti 
hoidon tehokkuuden ja miellyttävän 
hoitokokemuksen varmistamiseksi.4

AutoSet pehmeä vaste: 
potilaat hyötyvät pehmeämmästä 
paineennoususta tiettyjen 
hengitystapahtumien aikana (alkaen 
hoitopainetasosta 10 cmH

2
O).

AutoSet for Her (fAPAP):  
ensimmäinen algoritmi, jonka 
antama hoitovaste on kehitetty 
naisten obstruktiivisen uniapnean 
erityispiirteisiin.5

Vakuuttavaa laatua
MDR:n asettamien velvoitteiden täyttämiseksi ResMed käyttää tiukkaa 
markkinoille saattamisen jälkeistä valvontaa koskevaa järjestelmää (PMSS)  
laitteen turvallisuuden, käytettävyyden ja suorituskyvyn valvomiseen.  
AirSense 11 -laitteen innovatiivinen toiminnantestaus analysoi moottorin ja 
turbiinin lyhyitä ääninäytteitä, joilla tarkistetaan, että laitteen äänitaso vastaa 
ResMedin laatustandardeja.***



Lämpöletku tai tavallinen letku 
liitettävissä laitteeseen. Lämpöletku, 
esimerkiksi ClimateLineAir™ 11, pitää 
ilman lämmön tasaisena ja ehkäisee 
kosteuden tiivistymistä letkuun.

Kertakäyttöiset 
ilmansuodattimet, 
joiden tiheä verkko 
suodattaa hiukkaset 
ilmasta.

Sisäänrakennettu 
toiminnantestaus tallentaa 10 
sekunnin sisäisen ääninäytteen 
moottorin äänitason 
seuraamiseksi ja valvomiseksi 
laaduntarkkailua varten.**

AirSense 11 -laitteen keskeiset ominaisuudet

Integroitu 
lämminvesikostutin, 
jota voi ohjata automaattisesti 
Climate Control -toiminnolla 
tai manuaalisesti käyttäjän 
tekemillä asetuksilla.

Integroitu matkapuhelinyhteys 
tietojen turvalliseen ja 
automaattiseen siirtämiseen 
pilveen, josta tietoja voidaan 
käyttää AirView:lla ja myAirilla.

Helppokäyttöinen 
kosketusnäyttö 
helppoon ja intuitiiviseen 
valikoissa siirtymiseen.

Yksi käynnistys/pysäytys-painike, 
jolla potilas voi käynnistää ja pysäyttää 
hoidon yhdellä painalluksella.

Care Check-In 
osallistaa potilaat omaan hoitoonsa laitteen 
käynnistämisestä lähtien, esittää säännöllisesti 
tarkistuskysymyksiä ja tarjoaa tarvittaessa 
itseavun työkaluja ja opastusta.

AirSense 11 AutoSet/Elite -laite
Mitat (K x L x S) vesisäiliö 
kiinnitettynä: 
Paino integroidun kostuttimen 
kanssa: 
Kotelon materiaali:

 
94,5 x 259,4 x 138,5 mm 
 
1 130 g 
Paloa hidastava kestomuovi

HumidAir™ 11 -kostutin 
Vesisäilöin tilavuus:
Materiaali:

380 ml 
Ruiskupuristettua muovia, ruostumatonta terästä 
ja silikonitiiviste

Toimintamuodot 
 
Käyttöpainealue: 

Laitteen oletuspaine:

AirSense 11 AutoSet: AutoSet, AutoSet for Her, CPAP
AirSense 11 Elite: CPAP
4–20 cmH2O (4–20 hPa) AutoSet-, AutoSet For 
Her- ja CPAP-toimintamuodoissa
Minimipaine: 4 cmH2O; maksimipaine: 20 cmH2O

Äänenpainetaso 
(laite, jossa SlimLine™-letku 
ja sivukansi)

25 dBA, epävarmuus 2 dBA, standardin ISO 80601-
2-70:2015 mukaisesti mitattuna

Bluetooth-teknologia Bluetooth Low Energy (BLE) 
65 W:n virtalähde
Vaihtovirran syöttörajat:

Tasavirran ulostulo:
Tyypillinen virrankulutus:
Virrankulutuksen huippu:
Laitteen luokka:

100–240 V, 50–60 Hz, 2,0 A
115 V, 400 Hz, 1,5 A (lentokonekäyttöön) 
24 V  2,71 A
56,1 W
73,2 W
Luokka II

Lisähappi Lisähapen maksimivirtaus: 15 l/min
Ilmaletku ClimateLineAir 11, SlimLine-letku
Ilmantuloaukko ISO 5356-1:2015 -standardia vastaava 22 mm:n 

kartioliitäntä

Tiedonsiirto:
Tietojen tallennus:

Integroitu matkapuhelinmoduuli, SD-datakortti
Yksityiskohtaiset tiedot SD-kortille, tarkat 
virtaustiedot SD-kortille (käytön ja SD-kortin 
kapasiteetin mukaiset rajoitukset), hoitotiedot 
ja yhteenvetotiedot SD-kortille/laitteeseen (365 
käyttökertaa)

Ilmansuodattimen materiaali
Vakiosuodatin: Polyesterikuitu

Ympäristöolosuhteet
Käyttölämpötila:
Käyttöympäristön ilmankosteus:
Käyttöalue (korkeus 
merenpinnasta):

Säilytys- ja kuljetuslämpötila:
Säilytys- ja kuljetusilmankosteus:

 
+5...+35 °C
10–95 %:n suhteellinen ilmankosteus, 
tiivistymätön
Merenpinnasta 3 010 metriin (9 870 jalkaan); 
ilmanpaine 1 060–700 hPa
-25...+70 °C
5–95 %:n suhteellinen ilmankosteus, tiivistymätön

Käyttö lentokoneessa ResMed vahvistaa, että tämä laite vastaa 
Yhdysvaltojen ilmailuhallinnon (FAA) asettamia 
vaatimuksia (RTCA/DO-160, osa 21, luokka M, 
RTCA-DO-160, alakohta 20, luokka T) lentomatkan 
kaikissa vaiheissa

Sähkömagneettinen 
yhteensopivuus

AirSense 11 vastaa kaikkia sovellettavissa olevia 
sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) 
koskevia määräyksiä standardin IEC 60601-1-
2:2020 mukaisesti asuin- ja liiketilaympäristössä 
sekä kevyen teollisuuden ympäristössä

Luokitus IEC 60601-1  
(painos 3.1)

Luokka II (kaksoiseristys), tyyppi BF 
kotelointiluokka IP22

Tekniset tiedot



ResMed.com/AirSense11

Ota yhteys ResMedin edustajaan, jos haluat lisätietoja AirSense 11 -laitteesta.

Lue potilaalle ja henkilökunnalle tarkoitetuista ohjeista tärkeät varoituksiin ja varotoimiin liittyvät tiedot, jotka on otettava huomioon ennen tuotteen 
käyttöä ja käytön aikana.

† Jotkin ResMedin myAir-ominaisuudet ovat käytettävissä vain myAir-sovelluksessa. 
‡  AirView-asetuksia saa muuttaa vain lääkäri tai lääkärin suosituksesta hoitotietojen analysoinnin jälkeen. Huomaathan, että hoitoasetusten muuttaminen etäyhteydessä ei ole sallittua kaikissa maissa.
*ResMedin hoitolaitteet on tarkoitettu vain uniapnean hoitoon. 
** ResMedin AirSense 10 AutoSet for Her on tarkoitettu obstruktiivisen uniapnean hoitoon potilaille (AutoSet for Her -hoitomuotoa käytettäessä naispotilaille, joilla on lievä tai keskivaikea obstruktiivinen uniapnea), jotka painavat yli 30 kg (66 lb). 
*** Yksityisyyden varmistamiseksi laite muuntaa äänen muodossa olevat tiedot koodiksi ennen tietojen lähettämistä.

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 -asiakaskysely 95 hoitoalan ammattilaiselle, toteutettu 24. elokuuta - 10. syyskuuta 2021. Q18: 75,79 % vastaajista kertoi käyttävänsä muihin hoitolaitteisiin verrattuna vähemmän aikaa potilaiden kanssa ongelmien selvit-

tämiseen, koska heillä oli Care Check-In -tiedot käytettävissään AirView:ssa, N=95 vastaajaa. Q19: Vastaajat, jotka kertoivat käyttävänsä vähemmän aikaa ongelmien selvittämiseen potilaiden kanssa, kertoivat säästäneensä keskimäärin 
3–5 minuuttia puhelua kohti, kun he käyttivät AirView:n kautta käytettävissä olevia Care Check-In -tietoja, N=72 vastaajaa. Tiedostomuodossa olevat tiedot, 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.

Tuotekoodit
Tuotteen nimi Mallin numero
AirSense 11 AutoSet 39180
AirSense 11 AutoSet, HumidAir 11 
ja ClimateLineAir 11 39181

AirSense 11 Elite 39179
ClimateLineAir 11
SlimLine-letku
2 metrin vaihtoletku, autoklaavoinnin kestävä
SlimLine-letkunsuojus
Standard-letkunsuojus

39104
36810
14948
36811
33963

HumidAir 11 39112

Tuotteen nimi Mallin numero

Air11™ -sivukansi 39226

Air11 PSU 65 W 
Air11-letkuliitin
Air11-kuljetuslaukku

39211
39220
39221

SD-kortti 1 kpl
SD-kortti 10 kpl

39228
39229

Air11-suodatin, vakio 2 kpl
Air11-suodatin, vakio 12 kpl 
Air11-suodatin, vakio 50 kpl 

39301
39302
39303

Air11, AirSense, AirView, AutoSet, ClimateLineAir, HumidAir, myAir ja SlimLine ovat ResMed-konsernin tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Blue-
tooth on Bluetooth SIG Inc:n tavaramerkki joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Patentit ja muut 
immateriaalioikeuksia koskevat tiedot ovat osoitteessa ResMed.com/ip. © 2022 ResMed. 10112884/1 2022-03


