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ApneaLinkAir
ApneaLink PlusIndledning

Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret 
vejrtrækningsforstyrrelse. Apparatet indsamler information om, hvor meget og hvor godt du trækker vejret om natten. Læs denne 
vejledning grundigt igennem, inden du igangsætter optagelsen.

Tilsigtet anvendelse
ApneaLink Air-apparatet er indiceret til at blive anvendt af sundhedspersonale som hjælp til diagnosticering af søvnrelaterede 
vejrtrækningsforstyrrelser hos voksne patienter. ApneaLink Air registrerer følgende data: Lufthastigheden for patientens vejrtrækning 
gennem næsen, snorken, iltmætningsgrad i blodet, puls og respiratorisk anstrengelse under søvnen. Ud fra disse registreringer 
producerer apparatet en rapport til behandleren, der kan bidrage til diagnosticering af søvnrelaterede vejrtrækningsforstyrrelser eller 
anvendes til nærmere klinisk undersøgelse. Enheden er beregnet til brug i hjemmet og på hospitalet i henhold til plejepersonalets 
anvisninger.

Kontraindikationer
 • ApneaLink Air-systemet må ikke bruges i nærheden af MR-apparatur.

 • Eksplosionsfare: Brug ikke ApneaLink Air-systemet i områder med eksplosionsfare eller i nærheden af brændbare anæstetiske midler 
eller luftarter.

Almindelige advarsler og forsigtighedsregler

 ADVARSEL

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i 
stykker.

 FORSIGTIG

 • I henhold til føderal lovgivning i USA må dette system kun sælges af læger eller efter lægeordination.

 • ApneaLink Air-systemet må ikke opsættes, mens det er koblet til en PC via et USB-stik.

Patientvejledning

Dansk
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Udstyr
ApneaLink Air-systemet omfatter:

1 ApneaLink Air-apparat 6 Engangsfingersensor til oximeter (ekstraudstyr)

2 Bevægelsessensor (ekstraudstyr) 7 Genanvendelig fingersensor til oximeter (ekstraudstyr)

3 Bælte 8 Næsekateter

4 Oximeter, bælteclips (ekstraudstyr) 9 Pose (ikke vist)

5 Oximeter (ekstraudstyr)
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ApneaLink Air-interface
ApneaLink Air-apparatet har følgende lamper, stik og knapper:

1 Undersøgelsens indikatorlampe 4 Oximeterstik og tilbehørslampe

2 Næsekateterstik og tilbehørslampe 5 Bevægelsessensorstik og tilbehørslampe

3 Afbryderknap
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Sådan sættes apparatet på bæltet
Før apparatet sættes på bæltet, skal det sikres, at batterierne er isat. Sæt batterierne i ved at åbne batteridækslet på bagsiden af 
apparatet og indsætte to nye AAA-batterier.

1

1. Stik enden af bæltet 
gennem rillerne på bagsiden 
af apparatet. Tjek, at 
apparatet sidder som vist.
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Følg disse trin, hvis du bruger bevægelsessensoren:

Test complete

2

Test complete

3

2. Vend apparatet. Stik den ende af bæltet, der er tættest på 
apparatet, gennem en af rillerne i bevægelsessensoren (hvis 
den er i brug). 

3. Fastgør tappen til bæltet. 
Skub apparatet ind på en 
position, der er tæt på 
bevægelsessensoren.

Tilslutning af tilbehøret til apparatet

 FORSIGTIG

Blæs ikke ind i stikkene til næsekateteret eller bevægelsessensoren.

Tilbehøret er måske allerede koblet til apparatet. Hvis det ikke allerede er koblet til, gøres dette som vist.

Tilslutning af næsekateteret

Test complete

Skru beskyttelseshætten helt af og sæt enden af næsekateteret i 
apparatets næsekateterstik. Drej med uret, til stikket sidder fast.

Bemærk: Gem beskyttelseshætterne til brug, når testen skal 
afsluttes.

Tilslutning af bevægelsessensoren (hvis den er i brug)

Test complete

Skru beskyttelseshætten helt af og sæt enden af 
bevægelsessensoren i apparatets bevægelsessensorstik. Drej 
med uret, til stikket sidder fast.
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Tilslutning af oximeteret (hvis det er i brug)
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Test complete

3

1. Fastgør oximeterets 
fingersensor til oximeteret.

2. Fastgør bælteclipsen på 
oximeteret.

3. Fastgør oximeteret til oximeterstikket på apparatet ved at 
skubbe det på plads.

Tilpasning af bæltet

 FORSIGTIG

For at undgå irritation eller allergiske reaktioner bør du bære bæltet og apparatet uden på en langærmet bluse.

1

Test complete

2 3

1. Træk bæltet rundt om 
kroppen. Stik enden af 
bæltet gennem rillen på 
bevægelsessensoren 
(hvis den er i brug), og 
fastgør tappen til bæltet. 
Hvis du ikke bruger 
bevægelsessensoren, 
skal du fastgøre tappen til 
bæltet.

2. Tjek, at bæltet er fastgjort 
og bekvem, og at apparatet 
er placeret midt på 
brystkassen.

3. Hvis du bruger oximeteret, 
skal du skubbe clipsen 
ind på bæltet. Clipsen skal 
bæres på samme side af 
kroppen som oximeterets 
fingersensor.
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Tilpasning af tilbehøret

 FORSIGTIG

Hvis du udvikler rødme, irritation eller udslæt forårsaget af næsekateteret eller fingersensoren, skal du afbryde behandlingen og 
kontakte lægen eller sundhedspersonalet. Der kan være tale om en allergisk reaktion.

Næsekateter

 ADVARSEL

Sørg for, at kateteret er tilpasset som beskrevet, så det ikke udgør en kvælningrisiko.

1 2 3

1. Sæt næsestudsene ind i dine næsebor. 
Sørg for, at den buede side peger mod 
bagsiden af din næse.

2. Sno plastikslangerne 
omkring ørerne.

3. Træk glidelåsen op mod hagen, til 
plastikslangen sidder godt og bekvemt.

Bemærk: Hvis næskateteret ikke bliver inde i næsen, kan du bruge medicinsk tape eller en klæbende forbinding på kinderne for at holde 
det på plads.

Engangsfingersensor (hvis den er i brug)

 ADVARSEL

Sørg for, at oximeterclipsen er placeret på samme side af kroppen som fingersensoren, så den ikke udgør en kvælningrisiko.

1 2 3 4

1. Fjern sensorens 
bagsidepapir.

2. Anbring sensoren på 
oversiden af fjerde finger 
på den ikke-dominerende 
hånd. Justér billedet 
af fingerneglen på 
fingersensoren efter din 
egen fingernegl.

3. Fold fligene omkring siderne 
på din finger.

4. Fold topfligen under din 
finger, og sno den omkring 
din finger.
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5. Sensoren skal placeres som 
vist.

Bemærk: Hvis fingersensoren er ubekvem, kan du flytte den til en anden finger eller den anden hånd.

Genanvendelig fingersensor (hvis den er i brug)

 ADVARSEL

Sørg for, at oximeterclipsen er placeret på samme side af kroppen som fingersensoren, så den ikke udgør en kvælningrisiko.

1. Tilpas den genanvendelige 
fingersensor ved at lade den glide 
over pegefingeren på din ikke-
dominerende hånd som vist.

Bemærk: Hvis fingersensoren er ubekvem, kan du flytte den til en anden finger eller den anden hånd.

Start af optagelsen

R

Test complete

Test complete

1

Test complete

2

Når hele systemet er korrekt 
opsat, ser det således ud.

1. Aktivér og hold 
afbryderknappen midt på 
apparatet inde i ca. tre 
sekunder, eller til lampen 
tænder.

2. Kontrollér, at lamperne ved 
siden af det tilbehør, der er i 
brug, lyser grønt. Hvis en af 
disse lamper lyser rødt eller 
blinker, er tilbehøret ikke 
fastgjort korrekt.

Når du har startet optagelsen, kan du gå i seng som normalt. Lamperne på apparatet bliver svagere efter 10 minutter. Hvis du af en eller 
anden grund skal op om natten, kan du beholde apparatet på, forudsat at du går i seng igen. Du kan fjerne oximeter-fingersensoren, hvis 
du skal på toilettet eller vaske hænder. Sæt oximeter-fingersensoren på igen, før du igen lægger dig til at sove.
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Sådan stoppes optagelsen

Test complete

1

Test complete

2

Test complete

3

1. Tryk på afbryderknappen i 
ca. tre sekunder.

2. Tjek, at undersøgelsens 
indikatorlampe lyser 
grønt. Det betyder, at 
optagelsen er færdig. 
Hvis undersøgelsens 
indikatorlampe lyser rødt, 
skal du udskifte batterierne 
og gentage optagelsen i 
morgen nat.

3. Aktivér og hold 
afbryderknappen inde i ca. 
tre sekunder for at afbryde 
apparatet.

Bemærk: 
• Tjek undersøgelsens indikatorlampe igen ved at trykke på afbryderknappen, til lampen tænder (ca. tre sekunder), og tryk derefter igen 

kortvarigt på afbryderknappen.
• Udskift batterierne ved at åbne batteridækslet på bagsiden af apparatet og indsætte to nye AAA-batterier.
• Der skal ikke udføres service eller vedligeholdelse på apparatet før optagelse.

Klargøring og returnering af apparatet
Når testen er udført:

1. Fjern bæltet fra kroppen.

2. Fjern alle stikkene fra apparatet.

3. Skru beskyttelseshætterne på bevægelsessensoren og næsekateterstikket igen.

4. Afbryd fingersensoren fra oximeteret.

5. Fjern apparatet fra bæltet.

6. Smid næsekateteret og engangsfingersensoren væk (se afsnittet Udstyr på første side).

7. Læg alle delene tilbage i posen, og returnér det til lægen eller sundhedspersonalet som anmodet.

Forsøg ikke at rengøre apparatet.



Fejlfinding
Problem/mulig årsag Mulig løsning

Undersøgelsesindikatorlampen tænder ikke, når jeg trykker på afbryderknappen

Batterierne er flade. Udskift batterierne ved at åbne batteridækslet og indsætte to nye 
AAA-batterier.

Der er fejl i apparatet. Hvis lampen ikke lyser, efter at batterierne er udskiftet, skal 
apparatet returneres til lægen eller sundhedspersonalet.

En af tilbehørslamperne bliver rød, efter at jeg er begyndt på optagelsen

Tilbehøret er ikke tilsluttet korrekt. Lad apparatet være tændt, og kobl tilbehøret på igen ifølge 
instruktionerne. Hvis du bruger oximeteret, skal fingersensoren 
kobles til oximeteret igen. Tjek, at lampen bliver grøn.

Tilbehøret er ikke tilpasset korrekt. Lad apparatet være tændt, og tilpas tilbehøret igen ifølge 
instruktionerne. Tjek, at lampen bliver grøn.

Der er fejl i tilbehøret eller apparatet. Hvis du ikke kan få lampen til at lyse grønt, skal du returnere 
apparatet og tilbehøret til lægen eller sundhedspersonalet.

Alle lamperne (inklusive undersøgelsens indikatorlampe) lyser rødt og blinker, når jeg tænder for apparatet

Der er fejl i apparatet. Returnér apparatet til lægen eller sundhedspersonalet.

Bevægelsestilbehørets lampe lyser rødt og blinker, når jeg vågner om morgenen

Bevægelsessensoren er blevet afmonteret i løbet af natten. Udskift batterierne, og brug apparatet igen i morgen nat.

En af de øvrige tilbehørslamper lyser rødt og blinker, når jeg vågner om morgenen

En af de øvrige tilbehørsdele er blevet afmonteret i løbet af natten. Tjek undersøgelsens indikatorlampe som beskrevet i afsnittet 
Sådan stoppes optagelsen. Hvis lampen bliver grøn, er optagelsen 
lykkedes. Hvis lampen bliver rød, skal du udskifte batterierne og 
prøve apparatet igen i morgen nat.

Undersøgelsens indikatorlampe lyser rødt, når jeg slukker for apparatet om morgenen

Apparatet har ikke indsamlet tilstrækkelig mange data. Udskift batterierne, og brug apparatet igen i morgen nat.

Undersøgelsens indikatorlampe er slukket, når jeg slukker for apparatet om morgenen

Batterierne er blevet flade i løbet af natten. Udskift batterierne, og brug apparatet igen i morgen nat.

Elektromagnetisk kompatibilitet
ApneaLink Air overholder alle gældende krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i henhold til IEC60601-1-2 for bopælsmiljø, 
kommercielt miljø og let industrimiljø. Trådløst kommunikationsudstyr som f.eks. trådløse hjemmenetværksenheder, mobiltelefoner, 
trådløse telefoner og deres basestationer, walkie-talkier osv. kan påvirke enheden og bør mindst holdes afstanden d væk fra enheden. 
Afstanden d er 3,3 m for en typisk mobiltelefon med en maksimal udgangseffekt på 2 W.

Yderligere oplysninger findes under ”Electromagnetic Emissions and Immunity” på www.resmed.com på produktsiden under Service & 
Support. Kontakt en ResMed-repræsentant, hvis du ikke har adgang til Internettet.

Symbolforklaring
IP22 Beskyttet mod fingerstore objekter og mod vanddryp, når det vippes op til 15 grader i forhold til den specificerede retning.

Producent: ResMed Pty Ltd,  1 Elizabeth MacArthur Drive Bella Vista NSW 2153, Australien. 
Besøg ResMed.com for at se andre ResMed forhandlere over hele verden. Oplysninger om patenter og anden intellektuel ejendomsret findes på ResMed.com/ip. ApneaLink og AirView er 
varemærker/registrerede varemærker tilhørende ResMed-gruppen.
© 2019 ResMed. 228699/2 2019-09
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