
Myönteisiin hoitotuloksiin 
myAir-sovelluksen avulla1 



Lisää luottamusta ja tukee hoitoon sitoutumista1

Uniapneahoidon aloittaminen voi tuntua potilaista vaikealta. myAir-sovelluksen antama tuki antaa 
heille varmuutta hoitoon. Tämä yksilöllistä opastusta antava sovellus rohkaisee potilaita kehittämään 

osaamistaan uniapnealaitehoidossa, ymmärtämään uniapneahoitoaan ja ratkaisemaan itse  
helposti korjattavia ongelmia. 

Rohkaisemalla potilaitasi rekisteröitymään ResMedin myAirin käyttäjäksi voit auttaa heitä aloittamaan  
hoidon onnistuneesti, sopeutumaan hoitoon nopeammin ja pysymään hoitoon sitoutuneena1,2. 



Rohkaise potilaita osallistumaan hoitoonsa
Auta potilaitasi sopeutumaan paremmin hoitoon ja pysymään siihen sitoutuneena interaktiivisen  

ja opastavan hoidon aloituksen, uniapneahoidon seurannan sekä ohjeiden ja vinkkien avulla*. 

Käyttöönoton opastus
myAirin henkilökohtaisen avustajatoiminnon interaktiiviset 
videot auttavat potilaita hoitolaitteiston käyttöönotossa ja 
yleisimpien hoitoon liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Säännölliset tarkistukset
Care Check-In -toiminto esittää potilaille  
helppoja kysymyksiä hoitokokemuksesta 
ja lähettää potilaan antamat omakohtaiset 
tiedot hoitavaan yksikköön AirView-
ohjelman välityksellä. Care Check-In auttaa 
sinua ymmärtämään paremmin potilaan 
hoitokokemusta ja antamaan oikeanlaista tukea. 

Hoitoon totuttelu
Testikäyttö on myAir-sovelluksen henkilökohtaisen avustajan 
uusi hoitoon totuttelutoiminto, joka tuo potilaalle 
varmuutta AirSense 11 -laitteen käytössä.

Yksilöllinen opastus
Sähköpostiviestien ja ilmoitusten kautta 
potilaat saavat yksilöllisiä opastavia vinkkejä 
ja muistutuksia tarvikkeiden vaihtamisesta. 
Nämä antavat varmuutta ja ylläpitävät 
hoitomotivaatiota.

myAirin unipisteet ja hoitoraportti
myAir-käyttäjät voivat seurata hoitonsa edistymistä 
päivittäisistä unipisteistä, joista näkyvät hoidon käyttötunnit, 
maskin ilmavuodot, hengityskatkokset tuntia kohti sekä 
kuinka monta kertaa maski on poistettu kasvoilta. Potilaat 
voivat myös tarkastella hoitoraportteja, joista voi seurata 
hoidon yhteenvetotietoja 30, 90 ja 365 päivän ajalta.

Unikirjasto
myAir-unikirjaston avulla potilaat voivat kehittää 
taitojaan uniapneahoidossa tai palauttaa mieleen 
haluamiaan hoitoon liittyviä seikkoja. He voivat 
katsoa ohjevideoita ja tarkastella ResMedin 
tuotekohtaisia opastusmateriaaleja aina 
tarvitessaan.



Yksilöllinen hoitotuki aina saatavilla
Henkilökohtainen avustaja on myAir-sovelluksen 
keskeinen ominaisuus. Se tukee uniapneapotilaita koko 
pitkäkestoisen hoidon ajan ensimmäisestä hoitopäivästä 
lähtien. Ympäri vuorokauden potilaan käytettävissä oleva 
henkilökohtainen avustaja palauttaa mieleen maskin 
ja laitteen käyttöönoton ja maskin sovituksen ohjeet 
ja sisältää ilmanpaineeseen totutteluun tarkoitetun 
toiminnon. Kun potilailla on käytössään henkilökohtainen 
avustaja, hoitavassa yksikössä voidaan keskittyä 
erityistukea tarvitseviin potilaisiin.



Todellinen vaikutus hoitoon 
sitoutumiseen ja hoidon 
käyttöaikaan
Maailmanlaajuinen Big Data -analyysi 
osoitti, että myAir-käyttäjät sitoutuivat 
ylipainehoitoon kaksi kertaa 
todennäköisemmin kuin muut 
ylipainehoidon käyttäjät** hoidon 90 
ensimmäisen päivän aikana. Lisäksi yli 
80 % tähän ryhmään kuuluneista käytti 
hoitoa edelleen vuoden kuluttua 
hoidon aloittamisesta.1**

Tämä havainnoiva tutkimus vahvisti 
aiemmin julkaistun kansainvälisen, Big 
Data -analyysin löydökset, jonka mukaan 
myAir-käyttäjillä, joiden seurantaan 
käytettiin ResMedin AirView™-ohjelmaa, 
keskimääräinen hoidon käyttöaika 
piteni, jäännös-AHI pieneni ja hoitoon 
sitoutuminen parani merkittävästi.3

87 %
potilaista oli sitoutunut 

hoitoon 90 päivän  
hoidon jälkeen3**
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Hoidon käyttöaika piteni 
yhdellä tunnilla3

Kun käytössä oli sekä myAir että AirView, hoitoon 
sitoutuminen parani 17 % verrattuna tilanteeseen, 
jossa vain AirView-etäseuranta oli käytössä  
(P < 0,0001).3



Osa kokonaisvaltaista hoitoratkaisuamme
myAir on osa ResMedin Air Solutions -ratkaisua, kokonaisvaltaista uniapnean hoitoratkaisua,  

joka koostuu ResMedin Air11™ -uniapnealaitteista, ResMedin AirFit™- tai AirTouch™ -maskeista  
ja potilaiden etäseurantaan käytettävästä AirView™-ohjelmasta. 



Suosittele myAirin käyttöä
Potilaiden on helppo ladata myAir-sovellus, joka on 

saatavana App Store®- ja Google Play™ -sovelluskaupasta. 



Air11, AirFit, AirSense, AirTouch, AirView ja myAir ovat ResMed-konsernin tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Android ja Google Play ovat Google, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Apple, App Store ja iPhone ovat 
Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Patentit ja muut immateriaalioikeuksia koskevat tiedot ovat osoitteessa ResMed.com/ip. © 2022 ResMed. 10113026 /1 2022-05

* Jotkin ResMedin myAir-ominaisuudet ovat käytettävissä vain myAir-sovelluksessa.
**  CMS:n hoitoon sitoutumisen kriteerit: Ylipainehoidon käyttö ≥ 4 h/yö vähintään 70 % öistä 30 peräkkäisen päivän jaksossa hoidon aloittamista seuraavien 90 päivän aikana.

Katso myAir-tuesta ja käyttöohjeesta tärkeät varoituksiin ja varotoimiin liittyvät tiedot, jotka on otettava huomioon ennen tuotteen  
käyttöä ja käytön aikana.
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