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ApneaLink Air
ApneaLink Plus

Inleiding

U hebt het ApneaLink Air-apparaat van uw arts of gezondheidszorgleverancier ontvangen om te testen of u een verstoorde ademhaling
tijdens de slaap hebt. Dit apparaat verzamelt informatie over hoeveel en hoe goed u ‘s nachts ademt. Lees deze instructies grondig door
voordat u de test start.

Beoogd gebruik
Het ApneaLink Air-apparaat wordt geïndiceerd als hulpmiddel voor professionele zorgverleners om bij volwassen patiënten verstoorde
ademhaling tijdens de slaap te diagnosticeren. ApneaLink Air registreert de volgende gegevens: ademhalingsflow door de neus van de
patiënt, snurken, zuurstofverzadiging van het bloed, polsslag en ademhalingsinspanning tijdens de slaap. Het apparaat gebruikt deze
registratiegegevens om een rapport voor de zorgverlener op te stellen dat als hulpmiddel kan worden gebruikt voor het diagnosticeren
van verstoorde ademhaling tijdens de slaap of voor verder medisch onderzoek. Het apparaat is bedoeld voor gebruik in het ziekenhuis en
de thuisomgeving, volgens de aanwijzingen van een professionele zorgverlener.

Contra-indicaties
•• Het ApneaLink Air-systeem mag niet in de buurt van een MRI-apparaat worden gebruikt.
•• Gevaar voor explosie: gebruik het ApneaLink Air-systeem niet in een explosieve omgeving of in de aanwezigheid van brandbare
verdovingsmiddelen of gassen.

Algemene waarschuwingen en aandachtspunten
WAARSCHUWING
Gebruik het systeem niet als een van de accessoires is gescheurd, gebroken of verbogen, of als de behuizing van het ApneaLink
Air-apparaat kapot is.

VOORZICHTIG
•• In de VS is de verkoop van dit systeem door federale wetgeving beperkt tot de verkoop door of op voorschrift van een arts.
•• Monteer en plaats het ApneaLink Air-systeem niet terwijl het via een USB-aansluiting op een pc is aangesloten.
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Apparatuur
Het ApneaLink Air-systeem omvat de volgende onderdelen:
1

ApneaLink Air-apparaat

6

Wegwerpbare oxymetervingersensor (optioneel)

2

Inspanningssensor (optioneel)

7

Herbruikbare oxymetervingersensor (optioneel)

3

Riem

8

Neuscanule

4

Oxymeter-riemclip (optioneel)

9

Tas (niet afgebeeld)

5

Oxymeter (optioneel)

3

Test complete

4
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5
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ApneaLink Air-interface
Het ApneaLink Air-apparaat beschikt over de volgende lampjes, contrastekkers en knop:
1

Testindicatielampje

4

Oxymetercontrastekker en accessoirelampje

2

Neuscanulecontrastekker en accessoirelampje

5

Contrastekker voor inspanningssensor en accessoirelampje

3

Aan-uitknop

1

Test complete

4
3

2

5

Het apparaat aan de riem bevestigen
Controleer voordat u het apparaat aan de riem bevestigt of de batterijen zijn geplaatst. Voor het plaatsen van de batterijen opent u het
batterijdeksel aan de achterzijde van het apparaat en plaatst u twee nieuwe AAA-batterijen.

1

1. Leid een uiteinde van de
riem door de sleuven aan de
achterzijde van het apparaat.
Controleer of het apparaat is
geplaatst zoals afgebeeld.
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Volg deze stappen als u een inspanningssensor gebruikt:

2

3

Test complete

Test complete

2. Draai het apparaat om zodat de voorzijde naar u is gericht.
Leid het uiteinde dat zich het dichtst bij het apparaat bevindt
door een van de sleuven op de inspanningssensor (indien deze
wordt gebruikt).

3. Bevestig de
klittenbandsluiting aan
de riem. Schuif het
apparaat vlak naast de
inspanningssensor.

De accessoires op het apparaat aansluiten
VOORZICHTIG
Blaas niet in de contrastekkers voor de neuscanule of inspanningssensor.
Mogelijk zijn de accessoires al op het apparaat aangesloten. Zijn ze nog niet aangesloten, doe dit dan zoals hieronder aangegeven.

De neuscanule aansluiten

Test complete

Draai de beschermdop los en verwijder hem. Steek de stekker van
de neuscanule in de neuscanulecontrastekker op het apparaat.
Draai hem met de klok mee, totdat de stekkerverbinding stevig
vastzit.
NB Bewaar de beschermdoppen voor gebruik na voltooiing van de
test.

De inspanningssensor aansluiten (indien deze wordt gebruikt)
Test complete

Draai de beschermdop los en verwijder hem. Steek de
stekker van de inspanningssensor in de contrastekker voor de
inspanningssensor op het apparaat. Draai hem met de klok mee,
totdat de stekkerverbinding stevig vastzit.
3
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De oxymeter aansluiten (indien deze wordt gebruikt)
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1. Bevestig de
oxymetervingersensor aan
de oxymeter.

2. Bevestig de riemclip aan de
oxymeter.

3. Sluit de oxymeter op de oxymetercontrastekker op het
apparaat aan door hem erop te drukken.

De riem omdoen
VOORZICHTIG
Draag de riem met het apparaat over een T-shirt met lange mouwen om huidirritaties of allergische reacties te voorkomen.

1

2

3

Test complete

1. Doe de riem om uw
middel. Leid het uiteinde
van de riem door de sleuf
op de inspanningssensor
(indien deze wordt
gebruikt) en bevestig
de klittenbandsluiting
aan de riem. Gebruikt
u de inspanningsensor
niet, dan bevestigt u de
klittenbandsluiting meteen
aan de riem.

2. Controleer of de riem stevig
en comfortabel zit en of
het apparaat midden op uw
borst is geplaatst.

3. Als u een oxymeter
gebruikt, schuift u de clip
op de riem. Draag de clip
aan dezelfde kant van
uw lichaam als waar de
oxymetervingersensor zich
bevindt.

4
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De accessoires plaatsen
VOORZICHTIG
Als u rode plekken, huidirritaties of uitslag van de neuscanule of vingersensor krijgt, stop dan met het gebruik van het apparaat
en neem contact op met uw gezondheidszorgleverancier of arts. Het is namelijk mogelijk dat u een allergische reactie hebt.

Neuscanule
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat de canule volgens de beschrijving wordt geplaatst, om het risico op beknelling te voorkomen.

1

2

1. Plaats de buisjes in uw neusgaten.
Zorg ervoor dat de bolle kant richting
de achterzijde van uw neus wijst.

3

2. Hang de kunststofslangetjes
over uw oren.

3. Trek de schuif omhoog richting uw kin, totdat
de kunststofslangetjes stevig en comfortabel
om uw gezicht zitten.

NB Als de neuscanule niet in uw neus blijft zitten, gebruik dan medische tape of pleisters op uw wangen om hem op zijn plaats te
houden.

Wegwerpvingersensor (indien deze wordt gebruikt)
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat de oxymeterclip aan dezelfde kant van het lichaam wordt bevestigd als de vingersensor om het risico op
beknelling te vermijden.

1

1. Haal de beschermlaag van
de sensor af.

2

3

2. Plaats de sensor op
de ringvinger van uw
niet-dominante hand.
Breng de afbeelding van
de vingernagel op de
vingersensor op één lijn met
uw eigen vingernagel.

3. Vouw de lipjes om de
zijkanten van uw vinger.

4

4. Vouw de bovenste flap
onder uw vinger en wikkel
hem om uw vinger.

5
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5

5. Op de illustratie kunt u zien
hoe de sensor hoort te zitten.

NB Als de vingersensor niet comfortabel zit, kunt u hem naar een andere vinger of uw andere hand verplaatsen.

Herbruikbare vingersensor (indien deze wordt gebruikt)
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat de oxymeterclip aan dezelfde kant van het lichaam wordt bevestigd als de vingersensor om het risico op
beknelling te vermijden.

1. Plaats de herbruikbare
vingersensor door hem op
de wijsvinger van uw nietdominante hand te schuiven.

NB Als de vingersensor niet comfortabel zit, kunt u hem naar een andere vinger of uw andere hand verplaatsen.

De test starten
1

2
Test complete

Test complete

R

Test complete

In bovenstaande illustratie ziet
u hoe het volledige systeem
eruitziet indien het goed is
geplaatst.

1. Houd de aan-uitknop, die
zich midden op het apparaat
bevindt, gedurende circa
drie seconden ingedrukt of
totdat het lampje van de
aan-uitknop gaat branden.

2. Controleer of de lampjes
naast de accessoires die u
gebruikt groen branden. Als
een van deze lampjes rood
brandt en knippert, dan is
het betreffende accessoire
niet correct aangesloten.

6
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Na het starten van de test gaat u zoals gewoonlijk slapen. De lampjes op het apparaat gaan na tien minuten minder fel branden. Als u
gedurende de nacht om welke reden dan ook moet opstaan, laat u het apparaat zitten, tenzij u niet van plan bent om verder te slapen.
U kunt de oxymetervingersensor afnemen als u naar het toilet moet of uw handen wilt wassen. Vervang de oxymetervingersensor
voordat u terug naar bed gaat.

De test stoppen
1

2

Test complete

Test complete

Test complete

1. Druk de aan-uitknop
gedurende circa drie
seconden in.

3

2. Controleer of het
testindicatielampje brandt
en groen is. Dit betekent
dat de test is voltooid. Als
het testindicatielampje
rood brandt, vervangt u de
batterijen en herhaalt u de
test de komende nacht.

3. Druk de aan-uitknop
gedurende circa drie
seconden in om het
apparaat uit te schakelen.

NB
•

Als u het testindicatielampje opnieuw wilt controleren, houdt u de aan-uitknop ingedrukt totdat het lampje van de aan-uitknop gaat
branden (circa drie seconden) en drukt u vervolgens nogmaals kort op de aan-uitknop.

•

Voor het vervangen van de batterijen opent u het batterijdeksel aan de achterzijde van het apparaat en plaatst u twee nieuwe AAAbatterijen.

•

Het apparaat behoeft geen onderhoudsbeurt alvorens de registratie uit te voeren.

Het apparaat demonteren en retourneren
Wanneer de test is voltooid, doet u het volgende:
1. Haal de riem van uw middel af.
2. Trek alle stekkers uit het apparaat.
3. Draai de beschermdoppen terug op de stekkers van de inspanningssensor en neuscanule.
4. Koppel de vingersensor los van de oxymeter.
5. Haal het apparaat van de riem af.
6. Werp de neuscanule en wegwerpvingersensor weg (zie de paragraaf Apparatuur op de eerste pagina).
7. Plaats alle andere onderdelen terug in de tas en retourneer deze zoals verzocht naar uw arts of gezondheidszorgleverancier.

Probeer het apparaat niet te reinigen.

7
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Opsporen en oplossen van problemen
Probleem/mogelijke oorzaak

Mogelijk oplossing

Het testindicatielampje gaat niet branden wanneer ik op de aan-uitknop druk
De batterijen zijn leeg.

Vervang de batterijen door het batterijdeksel te openen en twee
nieuwe AAA-batterijen te plaatsen.

Het apparaat werkt niet.

Als het lampje niet gaat branden nadat u de batterijen hebt
vervangen, retourneer het apparaat dan naar uw arts of
gezondheidszorgleverancier.

Een van de accessoireslampjes brandt rood nadat ik de test heb gestart
Het betreffende accessoire is niet correct aangesloten.

Laat het apparaat ingeschakeld en sluit het accessoire opnieuw
aan volgens de instructies. Als u een oxymeter gebruikt, sluit u
de vingersensor opnieuw op de oxymeter aan. Controleer of het
lampje groen is geworden.

Het accessoire is niet correct geplaatst.

Laat het apparaat ingeschakeld en plaats het accessoire opnieuw
volgens de instructies. Controleer of het lampje groen is geworden.

Het accessoire of het apparaat werkt niet.

Als het u niet lukt om het lampje groen te laten branden,
retourneer het apparaat en de accessoires dan naar uw arts of
gezondheidszorgleverancier.

Alle lampjes (inclusief het testindicatielampje) branden rood en knipperen wanneer ik het apparaat inschakel
Het apparaat werkt niet.

Retourneer het apparaat naar uw arts of
gezondheidszorgleverancier.

Het lampje voor de inspanningssensor brandt rood en knippert wanneer ik 's ochtends wakker wordt
De inspanningssensor is gedurende de nacht losgekoppeld geraakt.

Vervang de batterijen en gebruik het apparaat komende nacht
opnieuw.

Een van de andere accessoireslampjes brandt rood en knippert wanneer ik 's ochtends wakker wordt
Een van de andere accessoires is gedurende de nacht losgekoppeld geraakt.

Controleer het testindicatielampje zoals beschreven in de paragraaf
De test stoppen. Als het lampje groen brandt, is de test geslaagd.
Als het lampje rood brandt, vervang dan de batterijen en gebruik
het apparaat komende nacht opnieuw.

Het testindicatielampje brandt rood wanneer ik het apparaat 's ochtends uitschakel
Het apparaat heeft niet genoeg gegevens verzameld.

Vervang de batterijen en gebruik het apparaat komende nacht
opnieuw.

Het testindicatielampje brandt niet wanneer ik het apparaat 's ochtends uitschakel
De batterijen zijn gedurende de nacht leeg geraakt.

Vervang de batterijen en gebruik het apparaat komende nacht
opnieuw.

Elektromagnetische compatibiliteit
De ApneaLink Air voldoet aan alle toepasselijke elektromagnetische compatibiliteitsvereisten (EMC) volgens IEC60601-1-2, voor gebruik
in woonwijken, bedrijven en lichte industrie. Draadloze communicatie-apparaten zoals draadloze apparaten uit een thuisnetwerk, mobiele
telefoons, draadloze telefoons en de bijbehorende basisstations, en walkietalkies, kunnen van invloed op het apparaat zijn en dienen
op minimaal ‘afstand d’ van het apparaat te worden gehouden. Voorbeeld: ‘afstand d’ voor een doorsnee mobiele telefoon met een
maximaal uitgangsvermogen van 2 W is 3,3 m.
Zie voor meer informatie “Elektromagnetische straling en immuniteit” op www.resmed.com op de pagina Products onder Service &
Support. Neem contact op met uw ResMed-vertegenwoordiger als u geen internettoegang hebt.

Symbolen
IP22 Beschermd tegen voorwerpen ter grootte van een vinger en tegen druppelend water bij een schuine stand tot 15 graden ten

opzichte van de gespecificeerde stand.

Fabrikant: ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australië.
Kijk op ResMed.com voor andere ResMed-vestigingen over de hele wereld. Zie ResMed.com/ip voor informatie over octrooien en ander intellectueel eigendom. ApneaLink en AirView zijn
handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van de ResMed-ondernemingsgroep.
© 2019 ResMed.
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