
Uw gids voor het reizen met uw therapie.

Op pad met 
PAP
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Wist u dat?

De meeste ResMed PAP-
apparaten kunnen overal ter 
wereld gebruikt worden.
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Neem uw 
PAP-apparaat 
mee waar u 
ook heen gaat
U verdient het om het meeste uit 
uw vakantie of zakenreizen te halen, 
en daarom moet u uw PAP-therapie 
blijven volgen, ook als u niet thuis bent. 
Slaapapneu neemt natuurlijk geen 
vakantie!

De meeste ResMed PAP-apparaten kunnen overal ter 
wereld gebruikt worden, buiten, en zelfs in de lucht. 
Ze zijn ook ontworpen om licht en draagbaar te zijn. 

Als u vaak reist, is het wellicht raadzaam om 
te investeren in een draagbaar PAP-apparaat in 
zakformaat, ontworpen met reizen en gemak 
in gedachten. Er zijn ook veel andere producten 
en accessoires die zijn ontworpen om het leven 
onderweg gemakkelijker te maken.

We kijken nu hoe u uw PAP-apparaat onderweg kan 
gebruiken, waar en op welke manier u ook reist.
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Vliegen met uw 
CPAP
U wilt uw PAP-apparaat in het 
vliegtuig gebruiken, vooral bij een 
langeafstandsvlucht. En er is geen  
reden waarom niet!  
 
Dit is wat u moet doen:

Als de luchtvaartmaatschappij om 
aanvullende informatie verzoekt

Stuur de luchtvaart maatschappij 
een kopie van de FAA Air Travel 
Compliance Letter voor ResMed 
devices. Deze brief, die u kunt vinden op 
de website van ResMed, is een formele 
verklaring van de luchtvaartautoriteit dat 
de apparaten geschikt zijn voor gebruik 
aan boord van een vliegtuig. 

Neem minstens twee weken 
van te voren contact op met de 
luchtvaartmaatschappij 

Neem contact op met de 
luchtvaartmaatschappij om 
toestemming te vragen om uw CPAP-
apparaat tijdens de vlucht te gebruiken. 
Als u schriftelijke toestemming ontvangt, 
vergeet dan niet de brief of e-mail 
mee te nemen als u gaat vliegen. Bij 
binnenlandse vluchten telt uw apparaat 
waarschijnlijk mee bij het toegestane 
gewicht voor handbagage en aantal 
items. Neem van te voren contact op 
met de luchtvaartmaatschappij om het 
beleid inzake medische apparatuur en 
bagage te bevestigen.
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*ResMed bevestigt dat het apparaat voldoet aan de eisen van de Federal Aviation 
Administration (FAA) (RTCA/DO-160, sectie 21, categorie M) voor alle fases van 
het vliegen.

Vraag voor uw vlucht om een stoel 
bij een stopcontact

Vraag welke type stekker of adapter 
u nodig hebt om het apparaat in het 
vliegtuig op te laden (vergeet deze niet 
in te pakken voordat u gaat reizen!). 

Op de dag van reizen neemt u  
uw therapie-apparaat als 
handbagage mee

Het is een medisch apparaat met 
mechanisch werkende onderdelen en 
moet dus niet in het vrachtruim van 
het vliegtuig worden meegenomen, 
waar het beschadigd kan raken door 
de bagageafhandeling op het vliegveld. 
Neem een kopie van ResMed’s 
FAA Air Travel Compliance Letter 
mee zodat uw apparaat door de 
vliegveldbeveiliging komt en mee het 
vliegtuig in kan. 

Wist u dat?

U kunt uw 
therapieapparaat 
meenemen door de 
veiligheidscontrole op 
het vliegveld.*



Wist u dat?

U kunt ook een 
DC/DC-omzetter 
gebruiken om uw 
therapie-apparaat aan te 
sluiten op een auto, boot 
of ander voertuig.
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Bent u van plan om per cruiseschip, trein 
of bus te reizen? Of misschien op een 
boot of jacht? Veel van deze manieren 
van transport hebben een geschikte 
stroomvoorziening voor uw PAP-apparaat. 
U moet van te voren contact opnemen 
met uw touroperator of het reisbureau om 
te controleren of u uw therapie-apparaat 
kunt aansluiten. 

Als er geen geschikte stroomvoorziening aanwezig is, 
overweeg dan een accu te gebruiken  
die aanbevolen wordt door de fabrikant  
van uw CPAP-apparaat.

U kunt ook een DC/DC-omzetter gebruiken om 
uw therapie-apparaat aan een auto, boot of ander 
voertuig met een 12 V of 24 V DC krachtbron of 
een geschikte batterij. DC/DC zijn verkrijgbaar in de 
officiële online winkel van een ResMed partner.

Andere 
manieren  
van transport

Caravan/ 
Camper

BusTrein

Cruiseschip Boot & jacht
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Trein

 
Neem van te voren contact op met de 
spoorwegmaatschappij om te vragen of er een 
geschikte krachtbron aanwezig is. Als er geen 
vaste stroomvoorziening is, kunt u een accu gebruiken 
die door uw CPAP-fabrikant wordt aangeraden. 
Neem contact op met uw zorgleverancier voor meer 
informatie over externe/draagbare krachtbronnen voor 
CPAP-apparaten.

Caravan/Camper

Indien de accu voldoende capaciteit heeft, kan uw 
ResMed-apparaat functioneren op de batterij 
van een caravan of camper. U hebt een geschikte 
omzetter nodig om het apparaat op de batterij aan 
te sluiten.
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Bus

Bussen hebben wellicht geen geschikte 
stroomvoorziening. Neem van te voren contact op 
met het bedrijf om dit na te vragen en overweeg het 
gebruik van een accu daarvoor in plaats.  
 

Cruiseschip

De meeste cruiseschepen hebben een krachtbron. 
Uw CPAP-apparaat werkt zolang de de 
stroomvoorziening tussen de 100-240 V en 
50-60 Hz is. Stopcontacten kunnen verschillen 
tussen landen, dus zorg dat u een geschikte 
adapter meeneemt. Adapters kunnen in de meeste 
elektronica en reiswinkels gekocht worden. Neem 
van te voren contact op met de touroperator om dit 
te controleren. 

Boot & jacht
Neem van te voren contact op met de haven of het 
bootverhuurbedrijf om te vragen of er een geschikte 
krachtbron aanwezig is. U hebt misschien een DC/
DC-omzetter nodig om uw apparaat aan boord van 
een boot te gebruiken.



Waar verblijf je?

Buiten

Als u buiten verblijft of in een mobiele 
accommodatie, kunt u nog steeds uw CPAP-
apparaat gebruiken. Caravan-campings en havens 
hebben vaak toegang tot het vaste stroomnet. Een 
therapie-apparaat kan van stroom voorzien 
worden door een auto, boot of ander voertuig 
uitgerust met een 12 V of 24 V DC krachtbron, 
of een compatibele accu. Als u een apparaat 
van een andere fabrikant hebt, raadpleeg dan de 
gebruikershandleiding voor de relevante informatie. 
Tenzij u een externe batterij gebruikt, hebt u een 
DC/DC-omzetter nodig om deze krachtbronnen  
te gebruiken. U moet ook oppassen dat de batterij 
niet leegloopt!
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*Raadpleeg de gebruikershandleidingen van ResMed-apparaten.

Als u in een hotel of gehuurde accommodatie 
verblijft, heeft u eenvoudige toegang tot het 
vaste stroomnet. Het is een goed idee om een 
verlengkabel mee te nemen in het geval dat de 
stopcontacten te ver van het bed zijn. U moet ook 
een geschikte adapter meenemen als u naar het 
buitenland reist.

Binnen

Grote hoogte

ResMed-apparaten zijn ontworpen om te 
functioneren tot op 2.591 meter* boven 
zeeniveau. Veel Europese skibestemmingen en 
bergresorts liggen boven deze hoogte, dus als u gaat 
skiën, hiken of bergbeklimmen, neem dan contact op 
met uw zorgprofessional voordat u vertrekt zodat we 
u kunnen adviseren. 
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Onzeker over 
reizen met 
CPAP?

Gezondheid en reizen

Vraag uw gezondheidszorgprofessional om 
advies voordat u reist als u andere aandoening 
hebt, zoals een hart- of longziekte. Afhankelijk 
van waar u heen gaat, moet u wellicht extra 
voorzorgsmaatregelen nemen. 
Laat uw reisverzekering weten dat u slaapapneu 
hebt, omdat dit wellicht gevolgen heeft voor 
uw dekking. Ze stellen mogelijk vragen over uw 
aandoening, dus zorg dat u de gegevens bij  
de hand hebt als u ze belt.

14



15

Hygiëne*

Zorg er voor dat uw masker en CPAP-accessoires 
schoon houdt terwijl u reist.

Volg uw gebruikelijke schoonmaakroutine, maar 
neem extra zorg om de slang, het masker en de 
hoofdband goed te drogen voordat u ze gebruikt.

Gebruik altijd water uit flessen met uw 
bevochtiger als u reist in een gebied waar het 
kraanwater niet veilig is. Vergeet niet om uw 
bevochtiger voorzichtig schoon te maken.

We raden aan dat u extra schoonmaakdoekjes 
meeneemt voordat u vertrekt, naast een extra masker in 
het geval de eerste beschadigd raakt tijdens het reizen. 

*Voor schoonmaakinstructies, raadpleeg de gebruikershandleidingen van uw 
masker en apparaten.



Zorg voor goede 
bevochtiging

Gebruik GEEN standaard 
bevochtiger aan boord 
van een vliegtuig. Door 
turbulentie kan er water 
gemorst worden en uw 
apparaat beschadigen. 
Zorg dat er geen water in 
de bevochtigingskamer zit 
voordat u deze inpakt.
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1. Noteer handige 
informatie 

Reischecklist

2. Neem geschikte 
reserveonderdelen mee 

 Neem een reserve masker mee omdat het 
lastig kan zijn om hier onderweg vervanging voor 
te vinden.

 Neem schoonmaakdoekjes mee om uw 
masker en apparatuur schoon te houden terwijl  
u reist.

 Een brief van uw dokter die certificeert dat u een 
PAP-therapie nodig hebt.

 Een specificatie van uw instellingen, maskertype 
en maat. De contactgegevens van uw dokters, 
apparatuur en zorgverlener.

 Verzekeringsgegevens, waaronder uw 
polisnummer en de contactgegevens van de 
verzekeraar.

 De FAA Air Travel Compliance Letter van 
ResMed, zodat u uw apparaat onderweg bij u 
kunt houden.
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Wist u dat?

U kunt contact opnemen 
met uw zorgleverancier 
of naar de officiële 
online winkel van 
ResMed partners gaan 
voor meer informatie 
over reserveonderdelen 
en accessoires
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3. Controleer of u 
stroom heeft. 

 Indien u een lange reis gaat maken, verzoek 
dan de luchtvaartmaatschappij ten minste 
twee weken van tevoren om toestemming 
om het apparaat aan boord te gebruiken. Als 
zij schriftelijk toestemming verlenen, vergeet dan 
niet een kopie van de brief/e-mail mee te nemen.

 Als u ‘s nachts reist via andere vormen van 
vervoer (bv. trein, boot of bus), neem dan 
van te voren contact op met de touroperator 
of reisorganisatie om te vragen of er stroom 
aanwezig is voor uw apparaat.

 Controleer of u een speciale stroomadapter 
nodig heeft om uw apparaat in het vliegtuig of 
ander vervoersmiddel te gebruiken en vergeet 
niet deze mee te nemen!

 Neem een geschikte adapter voor het 
stroomnetwerk in het land van bestemming.

 Als er geen geschikte stroomvoorziening aanwezig 
is, overweeg dan een accu te gebruiken.

 Neem een verlengkabel mee zodat u uw apparaat 
comfortabel kunt gebruiken, ook al bevindt het 
stopcontact zich op een onhandige plaats.
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Veelgestelde 
vragen reizen

Hoe kan ik technische problemen repareren 
in het buitenland?

U kunt contact opnemen met uw 
zorgleverancier voor advies op het repareren van 
technische problemen met uw apparaat. ResMed 
teams staan ook klaar om te helpen.

Hoe beïnvloedt Vliegtuigmodus 
dataoverdracht?

Draadloze connectiviteit wordt uitgeschakeld in 
Vliegtuigmodus en dataoverdracht is daarom tijdelijk 
niet beschikbaar. Als u in het buitenland bent of de 
Vliegtuigmodus voor langere periode gebruikt, kan 
het handig zijn om uw slaapkliniek te informeren dat 
zij geen data van uw apparaat ontvangen terwijl u 
weg bent.
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Meestal, ja. De typeplaat op het therapie-apparaat 
kan 50-60 Hz specificeren, maar de stroomvoorziening 
in recente apparaten is meestal compatibel met de 110 
V of 400 Hz stroomvoorziening in vliegtuigen. Echter, 
u hebt wellicht een specifieke adapter nodig voor het 
stopcontact aan boord. Controleer dit altijd met de 
luchtvaartmaatschappij voordat u vertrekt.

Werkt mijn therapie-apparaat op de 
400 Hz stroomvoorziening op een vliegtuig?

Nee, de röntgenscanners brengen geen schade 
toe aan uw apparaat.1 Echter, de beveiliging kan 
vragen om een brief van uw dokter om te verifiëren 
dat uw een medisch apparaat draagt, dus het is een 
goed idee om deze bij de hand te houden.

Hebben röntgenscanners van de 
vliegveldbeveiliging invloed op mijn 
therapie-apparaat?

1 Compatibiliteit van röntgenscanners op het vliegveld met ResMed apparaten. 
Gegevens in dossier; ID A4726587.



22

Dit is niet aanbevolen omdat auto-accu’s niet 
ontworpen zijn om meer dan 30% leeg te lopen en de 
levensduur kan significant verminderd worden. 

Een auto-accu kan in een noodgeval gebruikt worden, 
maar vermijdt het gebruik van een bevochtiger omdat 
hierdoor de accu zodanig leeg kan lopen dat de auto 
niet meer gestart kan worden.

Kan ik mijn auto-accu gebruiken om mijn 
apparaat van stroom te voorzien?

Veel van de apparaten van ResMed werken 
op een geschikte externe accu of een DC/
DC-omzetter die aangesloten kan worden op de 
krachtbron van een voertuig. Neem contact op met 
uw zorgleverancier of ga naar de officiële online 
winkel van ResMed partners voor meer informatie.

Ik ga kamperen. Hoe groot moet de accu zijn 
die ik nodig heb?

Ja, uw CPAP, APAP of bi-level slaapapneu-
apparaat werkt in het buitenland. Echter, 
stopcontacten kunnen verschillen tussen landen, 
dus zorg dat u een geschikte adapter meeneemt. 
Adapters kunnen in de meeste elektronica en 
reiswinkels gekocht worden, en daarnaast vaak 
ook op vliegvelden. Als u in het buitenland bent 
voor langere periode, kan het handig zijn om uw 
slaapkliniek te informeren dat zij geen data van uw 
apparaat ontvangen terwijl u weg bent.

Werkt mijn apparaat in het buitenland?
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Nee. Echter, als u chirurgie ondergaat, is het heel 
belangrijk dat u zowel de chirurg en de anesthesist 
informeert dat u gediagnosticeerd bent met 
slaapapneu en dat u behandeld wordt met PAP-
therapie.

Moet ik mijn apparaat meenemen als ik 
opgenomen wordt tijdens het reizen?

We raden altijd aan om water uit flessen te 
gebruiken in landen waar het kraanwater niet veilig 
is. Gebruik bij twijfel water uit flessen.

Kan ik in ieder land kraanwater 
gebruiken voor mijn bevochtiger?

Het proces om vervangende apparatuur te 
vinden verschilt van land tot land. Sommige 
landen hebben meer fysieke en online winkels 
dan andere. Echter, het is belangrijk dat u contact 
opneemt met uw zorgleverancier of kliniek voor 
advies als uw apparaat stuk gaat of niet goed werkt.

Wat gebeurt er als mijn masker stuk gaat 
terwijl ik weg ben? Hoe vind ik een lokale 
leverancier?

Let op

Dit document is alleen voor informatie en is geen 
vervanging voor medisch advies. Als u zorgen heeft 
over het reizen met uw CPAP-apparaat, raadpleeg uw 
lokale slaapkliniek of dokter.
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