
ResMed.com/AirSense11

Personlig tilpasset PAP-behandling designet for 
bedre oppstart og langsiktig behandling



En lettere start på behandlingen

Skånsom fysisk tilpasning 
AirSense 11 gir pasientene tilgang til Personlig terapiassistent (PTA), som er en nøkkelfunksjon i myAir™-appen for 
pasientengasjement.† I alt fra påminnelser om oppsettanvisninger til lufttrykktilvenning og hjelp med masketilpasning er PTA utviklet 
for å ledsage pasienter med obstruktiv søvnapné på deres CPAP-behandlingsreise fra dag én til langsiktig bruk. Med døgnkontinuerlig 
veiledning tilgjengelig fra PTA kan du kanalisere ressurser mot behandling av dem som har størst behov for hjelp.

Det kan bli mye ny informasjon for pasientene å ta til seg etter klargjøringen. Det kan føre til en famlende start på behandlingen og 
mange forespørsler om problemløsning. Veiledningsappen myAir støtter pasienter i behandlingen med personlig tilpassede råd og 
veiledning, e-poster og et videobibliotek som bidrar til å skape tillit tidlig i behandlingen.

Personlig tilpasset veiledning 

9 419 419 419 41

AirSense 11-apparatet inkluderer proprietær ResMed-programvare som er lisensiert (ikke solgt) av ResMed. Lisensvilkårene for programvaren står i brukerveiledningen og/eller den gjeldende avtalen med ResMed. 
Detaljerte instruksjoner for klargjøring av apparatet finner du i brukerveiledningen.

1   Last ned myAir-appen 5   Følg med på søvnen og 
behandlingsprogresjonen

3   Følg interaktive videoer 
om maskeoppsett

2   Se videoer 
om oppsett av 
apparatet

4   Prøv behandling 
med Prøvekjøring



Nettbasert oppfølging som fungerer  
for deg og pasientene

Endre innstillinger på avstand‡

Slik fungerer det

Non-compliance, ubehandlede apneer og lekkasjer kan 
påvirke CPAP-behandling3, men ved hjelp av eksternt klinisk 
innsyn som er tilgjengelig i AirView, kan pasientene nyte godt 
av din ekspertise uten at det er nødvendig med en fysisk 
konsultasjon.

Med AirView kan du identifisere og flagge problemer kort tid 
etter at de gjør seg gjeldende, og du kan endre innstillinger 
på CPAP-apparatet eksternt for å sikre at pasientene får den 
behandlingen de trenger.

Tilbakemelding  
fra pasienter
Hvordan opplever pasientene bruk av 
CPAP-utstyr?
Å venne seg til PAP-behandlingen kan 
være en stor utfordring for de pasientene 
som opplever frustrasjon og ubehag i 
begynnelsen.1 Få tilgang til subjektive 
tilbakemeldinger via AirSense 11s Care 
Check-In-funksjon, som er designet for å 
ta deg nærmere pasientenes opplevelse 
av CPAP-behandlingen og hvordan den 
kan utvikle seg videre.

Pasientnavn og -data er fiktive.

Når pasientene slår på sin AirSense 11, 
stiller Care Check-In noen spørsmål, 
via apparatet, om kvaliteten på søvnen 
deres. De får deretter personlig tilpasset 
informasjon om hvordan behandlingen 
kan hjelpe dem.

Når pasientene laster ned myAir-appen, 
vises praktiske, tidstilpassede kontroller 
og råd om feilsøking i appen. Hvis de ikke 
bruker appen, fortsetter Care Check-In 
kontrollen direkte på apparatet.

AirView samler disse tilbakemeldingene 
og hjelper deg å prioritere pasienter 
med størst behov og administrere 
behandlingen på en bedre måte2 på tvers 
av pasientpopulasjonen. I mellomtiden 
sender AirSense 11 dem oppmuntrende 
meldinger for å styrke motivasjonen fra 
dag én og videre.

Jevnlige kontroller 
gjennom den første 

måneden med 
behandling

Pasienters 
reaksjoner er 
tilgjengelige i 

AirView™



Tilpasset for å fremme langsiktig behandling

Det er ikke uvanlig at pasientenes behov og 
forventninger endres over tid. Derfor er Air Solutions 
designet for å følge opp og tilpasses.

Personlig tilpassede verktøy hjelper pasientene å bygge 
et varig forhold til behandlingen, og hjelper deg å 
holde et våkent øye med dem i bakgrunnen. Adaptive 
algoritmer og verktøy for avstandsoppfølging kan 
brukes til å identifisere skiftende behov og reagere 
til riktig tid. Og etter hvert som PAP-teknologien 
utvikles, kan oppdateringer sendes elektronisk rett 
til apparatet og gi en behandlingsopplevelse som 
forblir relevant og effektiv over tid.

Effektive behandlingsmoduser4,5

AirSense 11 AutoSet-apparater* er utstyrt med de samme effektive behandlingsmodusene som AirSense 10 AutoSet og AirSense 
10 AutoSet for Her**. De omfatter:

Over-the-Air oppgraderinger for  
lengre apparatlevetid
AirSense 11 er et apparat som er bygget for å utvikles, både ut- og 
innvendig. Du og pasientene kan nyte godt av oppdatert PAP-
teknologi gjennom Over-the-Air systemoppgraderinger som gir 
tilgang til dagens behandlingsinnovasjoner – og morgendagens –  
i ett og samme apparat.

ResMed AutoSet™-algoritme: 
overvåker kontinuerlig den enkelte 
pasientens unike respirasjonsmønster 
pust for pust og foretar automatiske 
justeringer for klinisk effektivitet og 
komfortabel behandling gjennom natten.4

AutoSet Myk Respons: pasienter kan 
ha godt av en mer skånsom økning av 
trykket under noen respirasjonshendelser 
(fra et behandlingstrykk på 10 cm H

2
O).

AutoSet for Her (fAPAP): den første 
algoritmen som gir behandlingsrespons 
skreddersydd til kjennetegnene på 
kvinnelige OSA-pasienter.5

Kjenn deg trygg på apparatets kvalitet
For å overholde MDR-forpliktelsene sine har ResMed et solid oppfølgingssystem 
for ettermarkedet (PMSS), som er utviklet for å følge med på apparatsikkerhet, 
brukervennlighet og ytelse. AirSense 11 har derfor en innovativ funksjon 
for apparatdiagnostisering, som analyserer korte akustiske prøver fra 
motoren og turbinen for å kontrollere at apparatenes støynivå oppfyller våre 
kvalitetsstandarder.***



Slanger med eller uten varmetråder 
kan kobles til. Slanger med varmetråder, 
som ClimateLineAir™ 11, gir integrert 
varme og er utviklet for å begrense 
kondens i slangen.

Luftfiltre til engangsbruk  
laget av finmasket 
netting som filtrerer bort 
støvpartikler.

Innebygd apparatdiagnostikk 
registrerer en 10-sekunders 
intern akustikksnutt for å følge 
med på og overvåke motorens 
støynivå for kvalitetsformål.**

Høydepunkter ved AirSense 11

Integrert varmefukter 
kan styres automatisk ved hjelp 
av Climate Control-funksjonen 
eller stilles manuelt av brukeren.

Integrert mobilkommunikasjon  
som åpner for sikker og 
automatisk overføring av data 
til skyen, der de er tilgjengelige 
i AirView, i myAir-appen og på 
nettplattformen.

Brukervennlig  
berøringsskjerm  
designet for å gjøre det enkelt 
og intuitivt å navigere mellom 
innstillinger.

Enkel Start/stopp-knapp  
som lar pasientene slå behandlingen 
på og av med et lett trykk.

Care Check-In 
engasjerer pasientene i behandlingen fra det 
øyeblikket de slår på apparatet, stiller jevnlige 
kontrollspørsmål og gir dem selvhjelpsverktøy 
og veiledning ved behov.

AirSense 11 AutoSet-apparat
Mål (H x B x D) med beholder: 
Vekt med integrert fukter: 
Kabinettkonstruksjon:

94,5 x 259,4 x 138,5 mm 
1130 g  
Flammehemmende teknisk termoplast

HumidAir™ 11 fukter 
Vannkapasitet:
Materiale:

380 ml 
Formstøpt plast, rustfritt stål og silikonforsegling

Moduser 

Driftstrykkområde: 

Apparatets standardtrykk:

AirSense 11 AutoSet: AutoSet, AutoSet For Her, 
CPAP
 
4 til 20 cm H2O (4 til 20 hPa) i AutoSet-, AutoSet 
For Her- og CPAP-modus
Minimumstrykk: 4 cm H2O; Maksimumstrykk: 20 
cm H2O

Lydtrykknivå  
(apparat med SlimLine™-slange  
og sidedeksel)

25 dBA med usikkerhet på 2 dBA, målt i henhold til 
ISO 80601-2-70:2015

Bluetooth-teknologi Bluetooth Low Energy (BLE) 
65 W strømforsyningsenhet
Inngangsverdiområde for 
vekselstrøm:

Utgang for likestrøm:
Typisk strømforbruk:
Maksimalt strømforbruk:
Utstyrsklasse:

100–240 V, 50–60 Hz, 2,0 A
115 V, 400 Hz, 1,5 A (ved bruk om bord i fly) 
24 V  2,71 A
56,1W
73,2W
Klasse II

Tilleggsoksygen Maksimal tilleggsoksygenflow: 15 l/min
Slanger ClimateLineAir 11, SlimLine-slange
Luftuttak 22 mm konisk utgangskontakt i samsvar med 

ISO 5356-1:2015

Dataoverføring:
Datalagring:

Integrert mobilkommunikasjonsmodul, SD-datakort
Detaljerte data på SD-kort og høyoppløsningsflow 
på SD-kort (begrenset av bruk og SD-
kortets lagringskapasitet), compliance- og 
oppsummeringsdata på SD-kort/apparat  
(365 økter)

Luftfiltermateriale
Standard
Hypoallergenisk:

Uvevd polyesterfiber
Blandede syntetiske fibre i en polypropylenbærer 

Miljøbetingelser
Driftstemperatur:
Driftsfuktighet:
Driftshøyde over havet:

Temperatur under oppbevaring og 
transport:
Luftfuktighet under oppbevaring 
og transport:

 
+5 °C til +35°C
10 til 95 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende
Opptil 3 010 m over havet; lufttrykkområde  
1060 hPa til 700 hPa
-25°C til +70°C

5 til 95 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende

Bruk om bord i fly ResMed bekrefter at dette apparatet tilfredsstiller 
de amerikanske luftfartsmyndighetene FAAs krav 
(RTCA/DO-160, section 21, category M; RTCA-
DO-160, section 20, category T) for alle faser av 
flyreiser

Elektromagnetisk 
kompatibilitet

AirSense 11 oppfyller alle relevante krav til 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i henhold 
til standarden IEC 60601-1-2:2020 for bolig-, 
nærings- og lettindustrimiljøer.

Klassifisert etter IEC 60601-1 
(versjon 3.1)

Klasse II (dobbeltisolert), Type BF 
inntrengningsbeskyttelse IP22

Tekniske spesifikasjoner



ResMed.com/AirSense11

Kontakt din ResMed-salgsrepresentant hvis du vil vite mer om AirSense 11.

I brukerveiledningen og de kliniske veiledningene finner du relevant informasjon om advarsler og forholdsregler som må tas hensyn til før og under 
bruken av produktet.

† Enkelte funksjoner på ResMed myAir er bare tilgjengelige i myAir-appen. 
‡  AirView-innstillinger må bare endres av en lege eller i tråd med en leges anbefalinger, etter analyse av behandlingsdata. Vær oppmerksom på at medisinsk avstandsoppfølging av behandlingsinnstillinger ikke er tillatt i alle land.
*ResMed PAP-apparater er utelukkende tiltenkt for behandling av søvnapné. 
** ResMed AirSense 10 AutoSet for Her er indikert for behandling av OSA hos pasienter (kvinnelige pasienter med mild til moderat OSA som bruker behandlingsmodus AutoSet for Her) og veier mer enn 30 kg. 
*** Av personvernhensyn konverterer apparatet audiobasert informasjon til kode før overføring.
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Produktkoder
Produktnavn Modellnummer

AirSense 11 AutoSet 39180

AirSense 11 AutoSet med HumidAir 11 og 
ClimateLineAir 11 39181

ClimateLineAir 11
SlimLine-slange
Standardslange:

1,83 m slange, standard
2 m autoklaverbar slange, standard

SlimLine slangeomslag
Standard slangeomslag

39104
36810

14994
14948
36811
33963

Produktnavn Modellnummer
HumidAir 11 39112
Air11™ sidedeksel 39226

Air11 PSU 65W (Europa) 
Air11 DC/DC-omformer
Air11 luftuttak
Air11 reiseveske

39211
39231
39220
39221

SD-kort 1-pakning
SD-kort 10-pakning

39228
39229

Air11 filter, Standard 2-pakning
Air11 filter, Standard 12-pakning
Air11 filter, Standard 50-pakning 

39301
39302
39303

Air11, AirSense, AirView, AutoSet, ClimateLineAir, HumidAir, myAir and SlimLine er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører ResMed-konsernet. 
Bluetooth er et varemerke for Bluetooth SIG, Inc., registrert i USA og andre land. Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Patentinformasjon og annen immateriell 
informasjon finnes på ResMed.com/ip. © 2022 ResMed. 10112883/1 2022-03


