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Gepersonaliseerde PAP-therapie, ontworpen 
voor een beter resultaat zowel bij start als op 
lange termijn



Een eenvoudig te starten therapie

 
AirSense 11 geeft uw patiënten de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Persoonlijke Therapie Assistent (PTA), een 
belangrijke functie van de myAir™om patiënt betrokkenheid te vergroten.* Van herinneringen voor de instellingsinstructies, tot 
gewenning aan de luchtdruk en assistentie bij het passend maken van het masker, de PTA is ontworpen om patiënten met obstructief 
slaapapneu te vergezellen op hun PAP-reis vanaf dag één tot op lange termijn. PTA biedt 24/7 coaching, zodat u zich kunt richten op 
de patiënten die het nodig hebben.

Het kan overweldigend zijn voor patiënten om tijdens het instellen veel informatie op te nemen. Dit kan leiden tot een twijfelachtige 
start voor patiënten en verhoogde druk op u om problemen op te lossen. Onze myAir-coachingapp ondersteunt patiënten in 
hun therapie met gepersonaliseerde therapiecoaching, tips, e-mails en een videobibliotheek om al vroeg in de behandeling voor 
vertrouwen te zorgen.

Gepersonaliseerde therapiecoaching 

9 419 419 419 41

Het AirSense 11-apparaat bevat beschermde ResMed-software die door ResMed wordt gelicentieerd (en niet verkocht). De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de software zijn opgenomen in de gebruikershandleiding en/
of de van toepassing zijnde overeenkomst met ResMed. Voor gedetailleerde instructies voor het instellen van het apparaat kunt u de gebruikershandleiding raadplegen.

1   Download de 
myAir-app

5   De patiënt kan zijn/
haar slaap- en 
therapievoortgang 
volgen

3   Bekijk interactieve 
video’s voor het 
instellen van het 
masker

2   Bekijk de video’s 
voor het instellen 
van het apparaat

4   Probeer de 
therapie met Test 
Drive



Verbondenheid die werkt, voor U en uw patiënten

Wijzig instellingen op afstand**

Zo werkt het:

Niet-naleving3, residuale gebeurtenissen en lekkage kunnen 
de PAP-behandeling beïnvloeden. Door klinische inzichten uit 
AirView te gebruiken, kunnen uw patiënten begeleid worden 
zonder een persoonlijke afspraak te maken. 

Met AirView kunt u problemen identificeren, direct nadat deze 
plaats hebben gevonden en door instellingen van het toestel 
op afstand te kunnen wijzigen, zorgt u ervoor dat uw patiënten 
de juiste therapie krijgen.

Patiëntcontrole
Hoe voelen uw patiënten zich bij het 
gebruik van hun PAP-apparatuur? 
Het wennen aan PAP-therapie kan 
een significante uitdaging zijn voor 
patiënten die in het begin frustratie en 
ongemak ervaren.1 Raadpleeg subjectieve 
feedback via de Care Check-In-functie 
van AirSense 11, ontworpen om U 
dichter bij de therapie-ervaring van uw 
patiënt te brengen en hoe zich deze kan 
ontwikkelen.

Patiëntnaam en gegevens zijn 
fictioneel.

Als patiënten hun AirSense11 
uitschakelen, stelt Care Check-In een 
aantal vragen via het apparaat over 
hun slaapkwaliteit. Daarna biedt het 
gepersonaliseerde informatie over hoe 
zij voordeel kunnen hebben van hun 
therapie.

Als uw patiënten de myAir-app 
downloaden, verschijnen er handige op 
tijd gebaseerde controles en tips voor 
probleemoplossing in de app. Als ze de 
app niet gebruiken, voert Care Check-in 
controles direct op het apparaat uit.

AirView verzamelt deze feedback om 
u te helpen patiënten te prioriteren 
en het therapiebeheer2 te verbeteren. 
AirSense 11 stuurt hen vanaf dag één 
bemoedigende berichten om de motivatie 
te vergroten.

Regelmatige 
controles tijdens de 
eerste maand van 

de therapie

Patiëntreacties zijn 
toegankelijk via 

AirView™



Gepersonaliseerde zorg om therapietrouw te 
stimuleren 

Patiëntcontrole
Het is normaal dat de behoeften en verwachtingen van 
uw patiënten in de loop der tijd veranderen. 

Gepersonaliseerde coaching zorgt voor een goede 
therapietrouw. Airview helpt u een toeziend oog 
te houden op afstand. Verschillende algoritmes en 
telemonitoring maken tijdige aanpassing van de 
therapie op veranderende behoeften mogelijk.  
En omdat PAP-technologie evolueert, kunnen over-the 
air updates direct naar hun apparaat worden gestuurd, 
zodat hun therapie-ervaring relevant en effectief blijft, 
ook na verloop van tijd.

Effectieve therapiemodi4,5

AirSense 11 AutoSet-apparaten zijn uitgerust met dezelfde AirSense 10 AutoSet en 
AirSense 10 AutoSet for Her. 

Upgrades op afstand om de 
levensduur van het apparaat te 
verlengen
AirSense 11 is een toestel dat is gebouwd om doorontwikkeld 
te worden. U en uw patiënten profiteren van up-to-date PAP-
technologie door middel van software-updates via de cloud, wat 
toegang biedt tot de nieuwste behandelingsinnovaties.

ResMed AutoSet™-algoritme: volgt 
continu het unieke ademhalingspatroon 
van de patiënt en maakt automatische 
aanpassingen voor klinische efficiëntie 
en een comfortabele therapie tijdens de 
nacht.4

AutoSet Soft Response: Sommige 
patiënten kunnen voordeel hebben van 
een langzamere druktoename tijdens 
ademhalingsgebeurtenissen bij een 
therapiedruk boven 10 cm H2O.

AutoSet for Her (fAPAP):  het eerste 
algoritme dat therapeutische reacties 
afstemt op de symptomen van 
vrouwelijke OSA-patiënten.5

Vertrouwen in de kwaliteit van de apparatuur
Om de MDR-verplichtingen na te leven heeft ResMed een rigoureus 
bewakingssysteem voor producten op de markt (PMSS, post-market surveillance 
system), of ontworpen is om de veiligheid, bruikbaarheid en prestaties te 
bewaken. Daarom heeft de AirSense 11 een innovatieve, diagnostische functie 
die korte akoestische signalen van de motor en turbine analyseert om te 
verifiëren of het geluidsniveau van het apparaat aan onze kwaliteitsstandaarden 
voldoet.***



Er kan zowel een verwarmde als 
onverwarmde slang 
worden aangesloten. De verwarmde 
slang, ClimateLineAirTM 11, biedt 
geautomatiseerde verwarming en 
is ontwikkeld om condensatie te 
beperken.

Wegwerp luchtfilters 
zijn gemaakt van een fijn 
gaas om stofdeeltjes uit de 
lucht te filteren.

Ingebouwde 
apparaatdiagnositiek 
maakt een korte interne 
geluidsopname van 
10 seconden om het 
geluidsniveau van de 
motor te monitoren voor 
kwaliteitsdoeleinden.***

AirSense 11 hoogtepunten

Geïntegreerde verwarmde 
bevochtiger 
kan automatisch gecontroleerd 
worden door de Climate 
Control-functie of handmatig 
worden ingesteld door de 
gebruiker.

Geïntegreerde cellulaire 
communicatie 
maakt een veilige en 
geautomatiseerde overdracht van 
gegevens mogelijk via de cloud, 
zichtbaar in AirView, in de myAir-
app en het webplatform.

Gebruikersvriendelijk 
touchscreen 
ontworpen om het gebruik van 
de instellingen eenvoudig en 
intuïtief te maken.

Eenvoudige start-/stopknop  
waarmee patiënten met één druk op 
de knop hun therapie aan en uit kunnen 
zetten.

Care Check-In 
betrekt patiënten bij hun therapie vanaf het 
moment dat zij hun apparaat in gebruik nemen, 
stelt controlevragen en biedt middelen voor 
zelfondersteuning en coaching.

AirSense 11 AutoSet/Elite-apparaat
Afmetingen (H x B x D) met bak: 
Gewicht met geïntegreerde 
bevochtiger: 
Behuizingsconstructie:

94,5 mm x 259,4 mm x 138,5 mm 
1130 g  
Brandvertragende thermoplastische producten

HumidAir™ 11 bevochtiger 
Watercapaciteit:
Materiaal:

380 ml 
Gegoten plastic, roestvrijstaal en sililconen 
afdichting

Therapiemodi 

Operationeel drukbereik: 

Standaard druk van het apparaat:

AirSense 11 AutoSet: AutoSet, AutoSet For Her, 
CPAP
AirSense 11 Elite: CPAP
4 tot 20 cm H2O (4 tot 20 hPa) in AutoSet, AutoSet 
For Her en CPAP-modi
Min. druk: 4 cm H2O; max. druk: 20 cm H2O

Geluidsdrukniveau  
(apparaat meth SlimLine™-slangen 
en zijkap)

25 dBA met een marge van 2 dBA zoals gemeten 
volgens ISO 80601-2-70:2015.

Bluetooth technologie Bluetooth Low Energy (BLE) 
65 W voedingseenheid
AC invoerbereik:

DC uitvoer:
Typisch stroomverbruik:
Piek stroomverbruik:
Apparatuurklasse:

100-240 V, 50-60 Hz, 2,0 A
115 V, 400 Hz, 1,5A (voor gebruik in vliegtuig) 
24 V  2,71 A
56,1 W
73,2 W
Klasse II

Aanvullende zuurstof Maximale aanvullende zuurstofstroom: 15 l/min
Luchtslangen ClimateLineAir 11, SlimLine-slangen
Luchtuitlaat 22 mm conische stroomstekker voldoet aan 

EN ISO 5356-1:2015

Gegevensoverdracht:

Gegevensopslag:

Geïntegreerde cellulaire module, SD-
gegevenskaart 
Gedetailleerde gegevens op de SD-kaart en een 
hoge resolutiestroom op de SD-kaart (beperkt 
door gebruik en opslagcapaciteit van de SD kaart), 
nalevings- en samenvattingsgegevens op SD-
kaart/apparaat (365 sessies)

Luchtfiltermateriaal
Standaard: Polyester niet-geweven vezel

 
Omgevingsomstandigheden
Operationele temperatuur:
Operationele vochtigheid:

Operationele hoogte:

Opslag- en transporttemperatuur:
Opslag- en transportvochtigheid:

 
+5°C tot +35°C
10 to 95% relatieve vochtigheid, niet-
condenserend
Zeeniveau tot 3.010 m (9.870 ft); luchtdrukbereik 
1060 hPa tot 700 hPa
-25°C tot +70°C
5 to 95% relatieve vochtigheid, niet-condenserend

Gebruik in vliegtuig *ResMed bevestigt dat het apparaat voldoet aan 
de eisen van de Federal Aviation Administration 
(FAA) (RTCA/DO-160, sectie 21, categorie M, 
RTCA-DO-160, sectie 20) voor alle fases van het 
vliegen.

Elektromagnetische 
compatibiliteit

De AirSense 11voldoet aan alle van toepassing 
zijnde compatibiliteitseisen in overeenstemming 
met IEC 60601-1-2:2020, voor residentiële, 
commerciële en licht industriële omgevingen

IEC 60601-1 (Editie 3.1) 
klassificatie

Klasse II (dubbele isolatie) Type BF, 
Ingangsbescherming IP22

Technische specificaties



ResMed.com/AirSense11

Neem contact op met uw ResMed-vertegenwoordiger 
voor meer informatie over de AirSense 11.

Raadpleeg de gebruikers- en klinische handleidingen voor relevante informatie betreffende waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die moeten 
worden overwogen voor en tijdens gebruik van het product.

* Sommige functies van ResMed myAir zijn alleen beschikbaar in de myAir app. 
**  AirView-instellingen mogen alleen worden gewijzigd door een arts of in lijn met de aanbevelingen van de arts, volgend op analyse van de therapiegegevens. Wees ervan bewust dat instellingenbeheer op afstand niet in ieder land is 

toegestaan.
*** Om de privacy te bewaren, zet het apparaat geluidsinformatie om in code voor het verzenden.
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Productcodes:
Productnaam Productcode
AirSense 11 AutoSet 39140
AirSense 11 AutoSet met HumidAir 11 39141

AirSense 11 Elite 39142

AirSense 11 Elite met HumidAir 11 39143
ClimateLineAir 11
SlimLine-slangen

Standaard reserveslang van 1,83 m
Hoes voor SlimLine-slangen
Hoes voor standaard slangen

39104
36810
14994 
36811
33963

Productnaam Productcode
HumidAir 11 39112
Air11™ zijkap 39226
Air11 PSU 65W (Europa) 
Air11 luchtuitlaat
Air11 reistas

39211
39220
39221

SD-kaart 1 stuk
SD-kaart 10 stuks

39228
39229

Air11 filter, Standaard 1 stuk
Air11 filter, Standaard 2 stuks
Air11 filter, Standaard 12 stuks 
Air11 filter, Standaard 50 stuks 

39300
39301
39302
39303

Air11, AirSense, AirView, AutoSet, ClimateLineAir, HumidAir, myAir en SlimLine zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de ResMed bedrijven-
groep. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc., geregistreerd in de VS en andere landen Specificaties kunnen zonder kennisgeving plaatsvinden. Voor 
informatie over octrooi en andere intellectuele eigendommen, zie ResMed.com/ip © 2022 ResMed. 10112591/1 2022-04


