
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 
er 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.**

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

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

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

En enkel start/stopp-knapp  
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.
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Et skritt fremover 
innen søvnbehandling 
og nettbasert 
pasientoppfølging

AirSense 11 AutoSet er et apparat med automatisk 
trykkjustering til behandling av obstruktiv søvnapné. 
Det har integrert fukter, trådløs tilkobling, avansert 
hendelsesdeteksjon, Over-the-Air oppdateringer og 
forbedrede støttefunksjoner.



Avansert støtte for tilvenning til 
behandlingen
AirSense 11 er utstyrt med forbedret digital helse-
teknologi som er utviklet for å gjøre det enklere og mer 
praktisk for pasientene å begynne med, venne seg til og 
fortsette med behandlingen.1 Ved å kombinere effektive 
behandlingsmoduser2,3 med digitale støttefunksjoner har 
AirSense 11 som formål å gjøre tilpasning, tilvenning og 
compliance enklere. I mellomtiden kan pasientene nyte 
godt av skreddersydd ekstern oppfølging og veiledning.

Produktkoder

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:

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 

NS-EN 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: Uvevd polyesterfiber

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

Produktnavn Modellnummer

AirSense 11 AutoSet 39180

AirSense 11 AutoSet med HumidAir 11  
og ClimateLineAir 11 39181

ClimateLineAir 11
SlimLine-slange
Standardslange:

1,83 m reserveslange, standard
2 m autoklaverbar reserveslange, standard

SlimLine slangeomslag
Standard slangeomslag

39104
36810

14994 
14948
36811
33963

HumidAir 11 39112

Produktnavn Modellnummer

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

I de kliniske veiledningene og brukerveiledningene finner du relevant informasjon om advarsler og forholdsregler som må tas hensyn til før og under 
bruken av produktet.
*  AirView er utviklet for å være sikker og i samsvar med (EU) 2016/679 (personvernforordningen, GDPR) og nasjonal personvernlovgivning. Det bruker datakrypteringsteknologi for å sikre pasienters personopplysninger. ResMed søkte om og ble tilkjent 

HDS/ISO 27001-sertifisering for både AirView og myAir for å vise vår dedikasjon til sikker behandling og drifting av data, og for å sikre at våre team og systemer opererte etter de høyeste standarder, som bekreftet av uavhengige kontrollører.
** Av personvernhensyn konverterer apparatet audiobasert informasjon til kode før overføring.
1  ResMed Air11-undersøkelse av 146 pasienter, gjennomført fra 28. juni til 29. juli 2021. Q19: 62 % av pasientene rapporterte at de følte seg trygge på å begynne med PAP-behandling etter å ha fått tilpasset AirSense 11, N = 119 

respondenter. Q10: 63 % av pasientene sa at PTA ga dem tro på at de kunne sette opp PAP-apparatet riktig, N = 49 respondenter. Data på fil; ID A5043180. 
2  Isetta, Valentina mfl. Comparative assessment of several automatic CPAP devices’ responses: a bench test study. ERJ Open Res. 1, no.1 (mai 2015): 00031-2015.
3 McArdle N mfl. Study of a Novel APAP Algorithm for the Treatment of Obstructive Sleep Apnea in Women. Sleep. 2015;38(11):1775-1781.
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