
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.**

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™-etäseurannassa 
ja myAir™-sovelluksella.

Helppokäyttöinen 
kosketusnäyttö  
vaivattomaan 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.
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Edistysaskel uniapnean 
hoidossa ja potilaiden 
etäseurannassa

AirSense 11 AutoSet on obstruktiivisen uniapnean 
hoitoon tarkoitettu automaattisääteinen laite, 
jossa on integroitu kostutin, langaton yhteys, 
edistyksellinen hengitystapahtumien tunnistus, 
langattomat päivitykset ja parannetut potilastuen 
ominaisuudet.



Edistykselliset hoitoon totuttelun 
ja potilastuen ominaisuudet
AirSense 11 sisältää edistyksellistä terveydenhuollon 
digitaalista teknologiaa, joka on tarkoitettu tekemään 
hoidon aloittamisesta, hoitoon tottumisesta ja hoitoon 
sitoutumisesta helpompaa ja miellyttävämpää potilaille1. 
Tehokkaat hoidon toimintamuodot2,3 ja digitaaliset 
tukitoiminnot yhdistävä AirSense 11 pyrkii helpottamaan 
hoidon käyttöönottoa sekä siihen sopeutumista ja 
sitoutumista. Samalla potilaat hyötyvät mukautetusta 
etätuesta ja opastuksesta.

Tuotekoodit

AirSense 11 AutoSet -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:

AutoSet, AutoSet for Her, 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
56,1W
73,2W
Luokka II

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

22 mm:n kartioliitäntä

Tiedonsiirto
Tietojen tallentaminen

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 3010 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

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

ClimateLineAir 11
SlimLine-letku
2 metrin Standard-letku, 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

Lue henkilökunnalle ja potilaalle tarkoitetuista ohjeista tärkeät varoituksiin ja varotoimiin liittyvät tiedot, jotka on otettava huomioon ennen tuotteen 
käyttöä ja käytön aikana.
*  AirView on turvallinen ja yleisen tietosuoja-asetuksen (EU)°2016/679 sekä yksityisyyden suojaa koskevien kansallisten lakien mukainen. Potilastiedot suojataan tietojensalaustekniikoilla. AirView:lle ja myAirille myönnettiin HDS- ja 

ISO 27001-kaksoissertifiointi, joka on osoitus sitoumuksestamme tietojen turvalliseen käsittelyyn ja isännöintiin. Se on myös riippumattomien auditoijien myöntämä vahvistus sille, että tiimimme ja järjestelmämme toimivat parhaalla 
mahdollisella tasolla.

** Yksityisyyden varmistamiseksi laite muuntaa äänen muodossa olevat tiedot koodiksi ennen tietojen lähettämistä.
1  ResMedin Air11-kysely, johon osallistui 146 potilasta, toteutettu 28. kesäkuuta - 29. heinäkuuta 2021. Q19: 62 % potilaista ilmoitti aloittavansa ylipainehoidon luottavaisina AirSense 11 -laitteen käyttöönoton jälkeen, N=119 

vastaajaa. Q10: 63 % potilaista kertoi henkilökohtaisen avustajan auttaneen heitä määrittämään ylipainelaitteen asetukset oikein, N=49 vastaajaa. Tiedostomuodossa olevat tiedot, ID A5043180. 
2  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.
3 McArdle N et al. Study of a Novel APAP Algorithm for the Treatment of Obstructive Sleep Apnea in Women. Sleep. 2015;38(11):1775-1781.
Air11, AirSense, AirView, ClimateLineAir, HumidAir, myAir and SlimLine are trademarks and/or registered trademarks of the ResMed family of companies.  
Patentit ja muut immateriaalioikeuksia koskevat tiedot ovat osoitteessa ResMed.com/ip. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.  
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