
Uniapnean hoito:  
AirSense™ 11 -laitteen 
käytön aloittaminen



B ResMed-laitteiston aloitusopas

Uuden laitteiston käytön 
aloittaminen 

Katsotko mieluummin videon?
Skannaa QR-koodi tai siirry sivulle  
ResMed.com/RemoteSetUp  
ja katso käyttöönoton ohjevideo.



1ResMed.com/RemoteSetUp

Obstruktiivisen uniapnean hoito voi 
parantaa energiatasoasi ja terveyttäsi. 
Aloittamalla ResMedin AirSense 11 
-laitteen käytön otat tärkeän askeleen 
oikeaan suuntaan. 
Tämän käyttöönotto-oppaan avulla pääset hyvin alkuun uuden laitteistosi käytössä. 
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Mitä toimitus 
sisältää?

A Laitteen kuljetuslaukku

B  Pikaopas

C AirSense 11 -laite

D HumidAir™ 11 -kostuttimen vesisäiliö*

E Ilmaletku

F Virtalähde ja virtajohto

G  Käyttöohje

H  Kaksi vakiosuodatinta

A

D

C

E F

G H

AirSense™ 11 AUTOSET

AUTOSET FOR HER

ELITE

CPAP

User Guide
English I Francais I Español I Português

*Vain jos sinulle on määrätty kostutin.

B
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AirSense 11 
-laitteen ottaminen 
käyttöön
Aluksi valmistellaan AirSense 11 -laite 
käyttöä varten.

A   Aseta laite vakaalle vaakasuoralle 
pinnalle ja liitä virtajohto laitteen 
takana olevaan virtaliitäntään.

B   Liitä virtajohdon toinen pää 
vaihtovirtamuuntajaan ja toinen 
pää pistorasiaan. 

C   Laite käynnistyy ja Tervetuloa-näyttö 
avautuu. Sinun täytyy mahdollisesti 
valita näytön kieli. Valitse Tervetuloa-
näytössä ”KÄYTTÄJÄ”

D   Sinua pyydetään vastaamaan joihinkin 
helppoihin kysymyksiin ja jatkamaan 
käyttöä joko myAir-älypuhelinsovellusta 
käyttämällä tai ilman sitä. 

A B

Tervetuloa 

KLIINIKKO KÄYTTÄJÄ

Tervetuloa käyttämään 
AirSense 11 -laitetta. 

Oletko kliinikko vai potilas? 

C

VAIHE 1
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myAirin käyttöönotto
Jotta saisit parhaan hyödyn AirSense 11 -laitteella annettavasta hoidosta, lataa myAir-älypuhelinsovellus. 
Sen yksilöllisen tuen avulla voit parantaa CPAP-taitojasi ja luottamustasi hoitoon. Sen selkeät 
vaiheittaiset video-ohjeet opastavat sinua laitteen ja maskin käyttöönotossa.

VAIHE 2

A   Lataa myAir™-sovellus 
Hae ”myAir” App Store- tai 
Google Play -kaupasta ja 
lataa sovellus puhelimeesi. 
Voit myös skannata oheisen 
QR-koodin käyttämällä 
älypuhelimesi kameraa.

B   Kirjaudu tilillesi tai luo tili 
Jos sinulla on jo myAir-tili, voit 
kirjautua tilillesi käyttäjänimelläsi 
ja salasanallasi. Jos olet uusi 
käyttäjä, valitse ”Luo tili” ja 
täytä tiedot kenttiin.

C   Aktivoi tilisi 
Saat sähköpostiisi myAir-viestin, 
jossa sinua pyydetään 
aktivoimaan tilisi. Napsauta 
viestissä olevaa linkkiä ja luo 
salasana ohjeiden mukaisesti. 
 
Jos Saapuneet-kansiossa ei näy 
aktivointiviestiä, tarkista roskapostikansio.
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D   Kaksivaiheinen tunnistautuminen 
Sinun on annettava 
kirjautumistietosi (vaihe 1) ja 
sen jälkeen sähköpostiin 
saamasi kertakäyttöinen 
tunnuskoodi (vaihe 2), jotta 
voit käyttää myAir-sovellusta. 
 
Huomautus: Jos haluat poistaa 
kertakäyttöisen tunnuskoodin käytöstä, 
valitse ”Muista tämä laite”.

E   Lisää laitteesi 
1. Lisää CPAP-laite 
Anna lopuksi AirSense 11 
-laitteen kosketusnäytössä 
näkyvä nelinumeroinen 
koodi Bluetooth™-yhteyden 
muodostamiseksi* 
2. Lisää maski 
Valitse maskin merkki ja malli.

F   Jatka käyttöönottoa 
myAir ehdottaa sinulle 
henkilökohtaisen 
avustajatoiminnon käyttöä. 
Toiminto opastaa sinua 
käyttöönoton seuraavissa 
vaiheissa. Valitse ”Aloita”.
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Ilmaletkun 
liittäminen 

Noudata myAir-sovelluksen vaiheittaisia 
ohjeita tai toimi seuraavien ohjeiden 
mukaisesti:

A  Ota ilmaletku AirSense 11 
-kuljetuslaukun taskusta. 

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

C   Kohdista ilmaletkun holkissa oleva 
liitinnasta vastaavaan liitinportin 
aukkoon.

D  Paina, kunnes holkki napsahtaa 
paikalleen. 

A B

C

VAIHE 3

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

Liitä silloin ilmaletku 
tiukasti laitteen taakse 
ilmantuloaukkoon. 
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HumidAir 11 
-kostuttimen 
vesisäiliön* 
valmisteleminen

Noudata myAir-sovelluksen vaiheittaisia 
ohjeita tai toimi seuraavien ohjeiden 
mukaisesti:

A  Napsauta vesisäiliön kansi auki.

B  Täytä säiliö juomakelpoisella vedellä 
vedenpinnan ylärajan merkkiin asti.

C   Napsauta kansi kiinni.

D   Paina vesisäiliö varovasti kiinni 
laitteen sivuun, kunnes tunnet 
sen lukittuvan paikalleen.

D

A & B

C

VAIHE 4

*Jos laitteessasi ei ole kostutinta, älä laita vettä laitteeseen. 
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Lisää

Lämmitys

Maskin sopiv

myAir-sovellus

HOITO

YHDISTETTÄVYYS

LISÄÄ

UNINÄKYMÄOMAT VALINNAT

Koti

Maskin 
sovittaminen

myAir-sovelluksen vaiheittaiset 
ohjeet auttavat sinua sovittamaan 
maskin kasvoille ja tarkistamaan 
maskin tiiviyden. Voit noudattaa myös 
seuraavia ohjeita:

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

B   Valitse aloitusnäytössä ”Lisää”

C   Valitse ”HOITO”-kohdasta Maskin 
sovitus -vaihtoehto ja valitse 
sitten ”ALOITA”. 
Laite alkaa puhaltaa ilmaa. Vihreä 
valintamerkki tulee automaattisesti 
näyttöön. Laite tarkistaa maskin 
tiiviyden. Odota muutama sekunti.

A B

C

VAIHE 5

Maskin sopiv

Maski on tiivis! 
Voit aloittaa.

LOPETA
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Maskin sopiv

Maski on tiivis! 
Voit aloittaa.

LOPETA

Maskin sopiv

Paranna tiiviyttä
säätämällä maskia

LOPETA

D   Jos vihreä valintamerkki muuttuu 
oranssiksi huutomerkiksi, maskisi 
saattaa vuotaa ilmaa, jolloin sinun 
on säädettävä maskia hieman. 

E   Säädä uudelleen pääremmien ylä- ja 
alahihnoja, jotta maski istuu tiiviisti 
muttei ole liian kireä. Voit myös vetää 
maskin irti kasvoiltasi ja antaa maskin 
asettua takaisin ihoa vasten. 

F   Laite tarkistaa tiiviyden. Odota vielä 
muutama sekunti. Kun maski on 
oikein sovitettu, näytössä näkyy 
jälleen vihreä valintamerkki.

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

D E

GF
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Omat valinnat

Viiveaika

EPR

Climate Control

MUKAVUUS

YHDISTETTÄVYYS

LISÄÄ

UNINÄKYMÄOMAT VALINNAT

Koti

AirSense 
11 -laitteen 
käyttäminen 

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

B   Kun haluat säätää mukavuutta 
parantavia asetuksia, valitse 
aloitusnäytöstä OMAT VALINNAT. 
Kun haluat tarkastella hoitotietojasi, 
valitse UNINÄKYMÄ. 

C  Voit siirtyä aloitusnäyttöön milloin 
tahansa valitsemalla vasemman 
yläkulman KOTI-kuvakkeen. 

Huomautus: Voit halutessasi säätää mukavuutta 
parantavia asetuksia. Kaikki muut asetukset 
on määritetty valmiiksi hoitomääräyksesi 
mukaisesti. Vain hoitohenkilökunta saa 
muuttaa näitä asetuksia. 

A B

C

VAIHE 6
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myAir-pisteet
Päivittäiset pisteet kertovat, 
miten olet nukkunut 
edellisen yön.

Opastusta ja vinkkejä
Opit tekemään hoidostasi 
entistä miellyttävämpää.

Ilmoitukset
Tunnistat, jos maskissa tai 
laitteessa on jotakin vialla, 
ja opit korjaamaan ongelman. 

Opastustyökalut
Ohjeita, videoita ja yksilöllistä 
opastusta.

VAIHE 7

Hoidon edistymisen seuranta myAir-sovelluksella

ResMedin myAir on ilmainen 
sovellus, jolla voit tarkistaa, 
miten nukuit edellisenä yönä. 
Se auttaa sinua pysymään 
hoitoon sitoutuneena koko 
uniapneahoidon ajan.
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Obstruktiivisen uniapnean hoidon hyödyt
Tehokkaalla uniapneahoidolla ja hoitoon sitoutumisella on todellisia myönteisiä vaikutuksia jokapäiväiseen 
elämään. Ylipainehoidon aloittamisella ja säännöllisellä hoidolla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä1. 

Riskit ja oireet vähenevät:

•  Sydän- ja verisuonitautien riski pienenee 64 % CPAP-hoitoa saavilla hoitamattomiin potilaisiin verrattuna.2

•  Liikenneonnettomuuksien riski pienenee. Uniapneaa sairastavilla on normaalisti nukkuviin verrattuna 
2,5-kertainen riski joutua liikenneonnettomuuteen.3

• Verenpaineen päivä- ja yötasot laskevat.4

Parantunut elämänlaatu:

• Uneliaisuus vähenee.5

• Kognitiivinen toimintakyky paranee.5

• Masennusoireet lievittyvät samanaikaisesti masennusta potevilla.6,7
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Lisätietoa ResMed-laitteen käytön aloittamisesta saat osoitteesta 
ResMed.com/RemoteSetUp

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



Katso eri maiden ResMed-toimipaikat osoitteesta ResMed.com. 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.
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