
Veiledning for å reise med behandlingen.

Ut og reise 
med PAP
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Visste du dette?

De fleste av 
ResMeds PAP-
apparater kan brukes 
over hele verden.
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Ta med PAP-
apparatet overalt

Du fortjener å få størst mulig utbytte av 
feriene eller forretningsreisene dine, og det 
er grunnen til at du bør fortsette med PAP-
behandlingen også når du er hjemmefra. 
Søvnapneen tar tross alt ikke ferie!

De fleste ResMed-apparater kan brukes over hele 
verden, i villmarken og til og med i luften. De er også 
ment å være lette og bærbare. 

Hvis du reiser ofte, kan det lønne seg å investere 
i et bærbart PAP-apparat i lommeformat, som er 
designet for å være praktisk å ta med på reiser. 
Du finner også mange andre produkter og tilbehør 
som gjør livet lettere når du er ute og reiser.

Nå skal vi se hvordan du kan bruke PAP-apparatet 
uansett hvor du reiser og hvordan du kommer deg dit.
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Flyreiser med 
CPAP
Du kan få behov for å bruke PAP-apparatet 
om bord i et fly, spesielt hvis du flyr 
langdistanse. Og det er ingen grunn til at 
du ikke skal kunne det! 

Slik gjør du:

Hvis flyselskapet ber om mer 
informasjon

Send flyselskapet en kopi av  
FAA-samsvarserklæringen for 
ResMed-apparater. Dette brevet, som du 
finner på ResMeds nettsted, er en formell 
erklæring fra luftfartsmyndighetene om at 
apparatene er egnet til bruk om bord i fly. 

Kontakt flyselskapet minst to uker før 
du skal reise 

Kontakt flyselskapet og be om tillatelse til 
å bruke CPAP-utstyret på flyreisen. Hvis 
du får tillatelsen skriftlig, må du huske 
å ta med deg brevet/e-posten på flyet. 
På innenlandsflygninger vil apparatet 
sannsynligvis bli regnet med i hvor mye 
du har lov å ha med som håndbagasje. 
Kontakt flyselskapet på forhånd for å få 
bekreftet hvilke retningslinjer det har om 
medisinsk utstyr og bagasje.
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*ResMed bekrefter at dette apparatet tilfredsstiller de amerikanske 
luftfartsmyndighetene FAAs krav (RTCA/DO-160, section 21, category M) for alle 
faser av flyreiser.

Før reisen bør du bestille sete i 
nærheten av et strømuttak

Spør hvilken type strømledning eller 
adapter du trenger for å koble til 
apparatet på flyet (og husk å pakke den 
med før du reiser!). 

Ta med behandlingsapparatet som 
håndbagasje

Det er et medisinsk apparat med 
mekaniske deler, så det bør ikke 
plasseres i lasterommet på flyet 
der det kan bli skadet under 
bagasjehåndteringen på flyplassen.  
Ta med en kopi av ResMeds  
FAA-samsvarserklæring, slik at 
du får med deg apparatet gjennom 
sikkerhetskontrollen og inn på flyet. 

Visste du dette?

Du kan sende 
behandlingsapparatet 
gjennom sikkerhets-
kontrollen på flyplassen.*



Visste du dette?

Du kan også bruke en  
DC/DC-omformer for 
å koble behandlings-
apparatet til en 
bil, båt eller annet 
transportmiddel.
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Planlegger du å reise med cruiseskip, 
tog eller buss? Eller kanskje med båt? 
På mange av disse transportmidlene 
finnes det strømforsyning som egner 
seg for PAP-apparatet. Du bør kontakte 
turoperatøren eller reiseselskapet på 
forhånd for å kontrollere at det er mulig å 
koble til behandlingsapparatet. 

Hvis egnet strømforsyning ikke kommer til å  
være tilgjengelig, bør du heller vurdere å bruke  
en batteripakke som CPAP-produsenten har 
anbefalt.

Du kan også bruke en DC/DC-omformer for 
å koble behandlingsapparatet til en bil, båt eller 
andre transportmidler utstyrt med 12 V eller 24 V 
likestrømkilde eller egnet batteri. DC/DC-omformere 
er tilgjengelige i ResMeds offisielle nettbutikk.

Andre 
transportmidler

Campingvogn/
bobil

BussTog

Cruiseskip Båt
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Tog

Kontakt togselskapet på forhånd for å spørre 
om egnet strømkilde kommer til å være 
tilgjengelig. Hvis det ikke finnes fast strømforsyning, 
kan du i stedet bruke en batteripakke som CPAP-
produsenten har anbefalt. Kontakt behandlingsstedet 
eller besøk ResMeds offisielle nettbutikk. hvis 
du vil ha mer informasjon om eksterne/bærbare 
strømforsyninger og Power stations for CPAP-
apparater.

Campingvogn/bobil

Hvis batteriet har tilstrekkelig kapasitet, kan  
ResMed-apparatet kobles til batteriet i  
en campingvogn eller bobil. Du trenger en  
egnet omformer for å koble apparatet til 
batteristrøm.
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Buss

Det er ikke sikkert at alle busser har egnet 
strømforsyning. Forhør deg hos busselskapet på 
forhånd, og vurder å bruke en batteripakke i stedet.  

Cruiseskip

På de fleste cruiseskip vil det finnes en egnet 
strømkilde. CPAP-apparatet bør fungere så lenge 
strømforsyningen ligger mellom 100 og 240 V 
og 50–60 Hz. Stikkontakter kan være forskjellige fra 
land til land, så husk å ta med en egnet adapter. 
Adaptere kan kjøpes i de fleste elektronikk- og 
reisebutikker. Kontakt turoperatøren på forhånd for å 
sjekke. 

Båt

Kontakt marinaen eller båtutleieselskapet på forhånd 
og spør om egnet strømforsyning kommer til å være 
tilgjengelig. Det kan hende du trenger en DC/DC-
omformer for å bruke apparatet om bord i en båt.



Hvor skal du bo?

Utendørs

Hvis du skal sove utendørs eller mobilt, bør 
du fortsatt kunne bruke CPAP-apparatet ditt. 
Campingplasser og marinaer har ofte tilgang til 
nettstrøm. Et ResMed-behandlingsapparat kan 
kobles til bil, båt eller andre transportmidler 
utstyrt med en 12 V eller 24 V likestrømkilde 
eller kompatibel batteripakke. Hvis du har 
et apparat fra en annen produsent, må du lese 
brukerveiledningen for å finne den relevante 
informasjonen. Med mindre du bruker  
et eksternt batteri, vil du trenge en  
DC/DC-omformer for å bruke disse strømkildene. 
Du må også være forsiktig så du ikke tømmer 
batteriet!
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*Se i ResMeds brukerveiledning for hvert enkelt apparat.

Innendørs

Hvis du bor på hotell eller leier en bolig, bør du 
ha enkel tilgang til nettstrøm. Det er lurt å ta med 
skjøteledning hvis stikkontaktene ikke er i nærheten 
av sengen. Du bør også ta med  
en egnet støpseladapter hvis du reiser utenlands.

Stor høyde over havet

ResMeds apparater er beregnet for bruk opptil 
2591 m* over havet. Mange europeiske skisentre 
og høyfjellshoteller ligger enda høyere, så hvis du skal 
på skiferie, fottur i fjellet eller fjellklatring, ber vi deg 
rådføre deg med oss før du reiser. 
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Usikker på 
reising med 
CPAP?
Helse og reise

Spør helsepersonell til råds før du reiser hvis du 
har andre helseutfordringer, for eksempel hjerte- eller 
lungesykdom. Avhengig av hvor du skal, kan det 
hende du må ta særlige forholdsregler. 

Fortell reiseforsikringsleverandøren at du lider 
av søvnapné, siden det kan påvirke forsikringen. 
De kan kanskje stille spørsmål om tilstanden, så ha 
informasjonen klar når du ringer dem.
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Hygiene*

Vær ekstra nøye med å holde masken og CPAP-
tilbehøret rent når du er på reise.

Følg den vanlige rengjøringsrutinen, men vær 
ekstra nøye med å tørke slangen, masken og 
hodestroppene grundig før du bruker dem.

Bruk alltid flaskevann sammen med fukteren 
hvis du reiser i et område der springvannet er 
usikkert. Husk å rengjøre fukteren nøye.

Vi anbefaler deg å kjøpe inn reiseservietter før 
du drar, pluss en ekstra pute i tilfelle den første blir 
skadet på reisen. Du finner alt av nyttig tilbehør og 
reservedeler i ResMeds nettbutikk.

*Du finner rengjøringsanvisning i brukerveiledningen for masken og apparatene.



Vær forsiktig med 
fukting

Bruk IKKE standardfukter 
om bord i fly. Turbulens kan 
gjøre at vannet skvulper 
og skade apparatet. 
Påse at det ikke er vann 
i fuktekammeret før du 
pakker det ned.
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1.  Ta med nyttig 
informasjon 

  Bekreftelse fra legen på at du har behov for PAP-
behandling.

  Huskelapp med behandlingstrykk, masketype 
og maskestørrelse. Kontaktopplysninger til lege, 
utstyrsleverandør og behandlingssted.

  Opplysninger om helseforsikring, 
herunder polisenummer og leverandørens 
kontaktopplysninger.

  ResMeds FAA-samsvarserklæring, slik 
at du kan ta med deg apparatet gjennom 
sikkerhetskontrollen og inn på flyet.

Sjekkliste til  
reisen

2.  Ta med 
hensiktsmessige 
reservedeler 

  Pakk med en ekstra maskepute siden det 
kan være vanskelig å finne en egnet erstatning 
utenlands.

  Ta med reiseservietter for å holde masken og 
utstyret rent mens du er på reise.
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Visste du dette?

Du kan kontakte 
behandlingsstedet 
eller besøke ResMeds 
offisielle nettbutikk for 
å få mer informasjon om 
reservedeler og tilbehør.
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3.  Kontroller at du har 
nok strøm 

  Minst to uker før du skal fly, må du be 
flyselskapet om tillatelse til å bruke 
apparatet om bord i flyet. Hvis de gir tillatelsen 
skriftlig, må du huske å ta med deg en kopi av 
brevet/e-posten.

  Hvis du skal reise hele natten med andre 
transportmidler (f.eks. tog, båt eller buss), må 
du kontakte turoperatøren eller reiseselskapet på 
forhånd for å spørre om det er mulig å koble til 
apparatet.

  Finn ut om du vil trenge en egen adapter til fly 
eller andre transportmidler, og husk å pakke med 
en!

  Ta med en adapter, slik at du kan koble deg til 
stikkontakter i landet du reiser til.

  Hvis egnet strømforsyning ikke vil være 
tilgjengelig, bør du vurdere å bruke en 
batteripakke i stedet.

  Pakk med en skjøteledning, slik at du kan 
bruke apparatet enkelt selv om stikkontakten er 
upraktisk plassert.
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Vanlige spørsmål 
om reising

Hvordan får jeg løst tekniske problemer  
når jeg er i utlandet?

Du kan kontakte behandlingsstedet og be om 
råd for hvordan du kan løse tekniske problemer med 
apparatet..

Hvordan påvirker flymodus dataoverføring?

Trådløs forbindelse er deaktivert når apparater er i 
flymodus, så dataoverføring er derfor midlertidig 
utilgjengelig. Hvis du skal være utenlands eller 
bruke flymodus over en lengre periode, kan du 
fortelle søvnklinikken at den ikke bør forvente å  
motta data fra apparatet ditt mens du er borte.
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Vanligvis, ja. Typeskiltet på behandlingsapparatet 
kan angi 50–60 Hz, men strømforsyningen i nyere 
apparater er vanligvis kompatibel med 110 V- eller 
400 Hz-strømforsyningen på fly. Du må imidlertid 
kanskje bruke en egen adapter for å koble til 
strømuttaket om bord. Sjekk alltid med flyselskapet før 
du reiser.

Kan behandlingsapparatet kobles til 400 Hz-
strømforsyningen på flyet?

Nei, røntgenskannerne skader ikke apparatet.1 
Imidlertid kan det hende at sikkerhetskontrollørene 
må få se en bekreftelse fra legen på at du har med 
deg medisinsk utstyr, så det er lurt å ha den for 
hånden.

Vil røntgenskannerne i sikkerhetskontrollen  
på flyplassen påvirke behandlingsapparatet?

1 Røntgenskanneres kompatibilitet med ResMed-apparater. Data på fil ID 
A4726587.



22

Dette anbefales ikke ettersom bilbatterier ikke er 
beregnet på å lades ut mer enn 30 %. Batteriets 
levetid kan derfor bli vesentlig redusert. 

Et bilbatteri kan brukes i en nødsituasjon, men du bør 
unngå å bruke en fukter siden det ette kan tømme 
batteriet til et punkt der det kan bli umulig å starte 
bilen.

Kan jeg bruker bilbatteriet som strøm- 
forsyning til apparatet?

De fleste av ResMeds apparater fungerer med 
et eksternt batteri eller en DC/DC-omformer 
som kan kobles til en strømkilde i et kjøretøy. Kontakt 
behandlingsstedet eller besøk ResMeds offisielle 
nettbutikk hvis du vil ha mer informasjon.

Jeg skal på camping. Hvor stort batteri  
trenger jeg?

Ja, CPAP-, APAP- eller bi-level-
søvnapnéapparatet bør fungere i et annet 
land. Men stikkontakter kan være forskjellige fra 
land til land, så sørg for at du pakker med en egnet 
adapter. Adaptere kan kjøpes i de fleste elektronikk- 
og reisebutikker og på flyplasser. Hvis du skal 
være utenlands en lengre periode, kan du fortelle 
søvnklinikken at den ikke bør forvente å motta data 
fra apparatet ditt mens du er borte.

Kommer apparatet mitt til å fungere i  
utlandet?
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Nei. Hvis du imidlertid skal opereres, er det svært 
viktig at du forteller både kirurgen og anestesilegen 
at du har blitt diagnostisert med søvnapné og mottar 
positiv luftveistrykkbehandling.

Trenger jeg å ta med apparatet hvis jeg blir 
innlagt på sykehus mens jeg er på reise?

Vi anbefaler som regel å bruke flaskevann i land 
der vannet i springen kanskje ikke er trygt. Bruk 
drikkevann fra flaske hvis du er i tvil.

Kan jeg fylle fukteren med vann fra springen  
i alle land?

Prosessen med å finne erstatningsutstyr vil 
variere fra land til land. Noen har flere fysiske 
butikker og nettbutikker enn andre. Det er imidlertid 
viktig at du rådfører deg med behandlingsstedet eller 
klinikken dersom apparatet går i stykker eller ikke 
fungerer slik det skal.

Hva skjer hvis masken går i stykker mens jeg 
er på reise? Hvordan kan jeg finne en lokal 
leverandør?

Merk

Dette dokumentet er bare veiledende. Det erstatter 
ikke råd fra lege. Hvis du har spørsmål om det å reise 
med CPAP-utstyr, kan du rådføre deg med den lokale 
søvnklinikken eller legen.
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