
Wylot powietrza do podłączenia rury przewodzącej powietrze 

Pokrętło do nawigacji i zmiany opcji

Przycisk Ekran główny do powrotu na  
Ekran główny w dowolnym momencie

Przycisk Start/Stop do rozpoczynania terapii

Skrócony przewodnik
Polski  



Przed użyciem urządzenia należy przeczytać cały podręcznik użytkownika urządzenia AirCurve™ 10.

Konfiguracja

1 2

Umieścić urządzenie na stabilnej, poziomej 
powierzchni.

Podłączyć złącze zasilania z tyłu urządzenia. 
Podłączyć jeden koniec kabla zasilania do 
zasilacza, a drugi do gniazda zasilania.
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Podłączyć dokładnie rurę przewodzącą 
powietrze do wylotu powietrza znajdującego 
się z tyłu urządzenia.

Podłączyć maskę z osprzętem do wolnego 
końca rury przewodzącej powietrze. 
Nacisnąć Start/Stop, aby rozpocząć/
zatrzymać terapię.

AirCurve 10 z HumidAir
W przypadku urządzenia AirCurve 10 z nawilżaczem HumidAir™, należy napełnić nawilżacz w 
następujący sposób:
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Otworzyć nawilżacz i napełnić go wodą do 
znacznika maksymalnego poziomu.

Zamknąć nawilżacz i włożyć go z boku do 
urządzenia.

Nawilżanie z podgrzewaniem zapewnia ulgę w przypadku suchości i przekrwienia błony śluzowej; 
zostało opracowane w celu zwiększenia komfortu terapii. Jeżeli urządzenie AirCurve 10 nie 
jest wyposażone w nawilżacz HumidAir, warto rozważyć zakup HumidAir i podgrzewanej rury 
przewodzącej powietrze ClimateLineAir™.



Przyzwyczajenie się do terapii
Osoby używające urządzenia po raz pierwszy mogą potrzebować pewnego czasu na przyzwyczajenie 
się do terapii. Jest to normalne, ponieważ u większości pacjentów przyzwyczajenie się do ciśnienia 
powietrza zajmuje od jednego do dwóch tygodni.
Zwalczanie objawów przez zmianę ustawień komfortu
W razie trudności z przyzwyczajeniem się do terapii, należy skorzystać z funkcji komfortu 
AirCurve 10, aby ułatwić osiągnięcie lepszej jakości snu.
 • Problemy z zasypianiem – W razie problemów z zasypianiem przy wysokim ciśnieniu należy 

włączyć funkcję narastania lub zwiększyć parametr Czas naras.
 • Uczucie wzdęcia – W przypadku odczuwania lekkiego wzdęcia wynikającego z połykania 

powietrza należy włączyć funkcję narastania lub zwiększyć parametr Czas naras.
 • Uczucie otrzymywania niedostatecznej ilości powietrza – W razie uczucia otrzymywania 

niedostatecznej ilości powietrza należy ustawić parametr Czas narastania na Wył.
Zmiana parametru Czas narastania:

3. Obrócić pokrętło 
w celu wybrania 
preferowanego 
ustawienia.

1. Wcisnąć pokrętło, 
aby wejść do 
menu Moje opcje.

2. Obrócić pokrętło, 
aby podświetlić 
parametr 
Czas naras., 
a następnie 
wcisnąć pokrętło, 
aby go wybrać.

4. Nacisnąć pokrętło, 
aby zapisać 
zmianę.

W przypadku urządzenia AirCurve 10 z nawilżaczem HumidAir, dostępnych jest więcej funkcji 
komfortu, pozwalających zwiększyć wygodę terapii.
 • Suchość nosa lub wyciek z nosa – W razie suchości nosa lub wycieku z nosa należy 

wyregulować Poziom wilgotności, zwiększając ustawienie.
 • Kropelki wody (kondensacja) – Jeśli kropelki wody pojawiają się na nosie, w masce lub w rurze 

przewodzącej powietrze, należy wyregulować Poziom wilgotności, zmniejszając ustawienie.



ResMed.com
378389

Czyszczenie
1. Rurę przewodzącą powietrze umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. 

Nie wolno myć w zmywarce ani w pralce.
2. Dokładnie wypłukać rurę przewodzącą powietrze i pozostawić do wyschnięcia w miejscu 

nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i/lub wysokiej temperatury.
3. Elementy zewnętrzne urządzenia należy przetrzeć za pomocą suchej ściereczki.
W przypadku urządzenia AirCurve 10 wyposażonego w HumidAir, należy wyczyścić nawilżacz 
zgodnie z etapami 1 i 2.
Szczegółowe informacje na temat czyszczenia maski znajdują się w podręczniku użytkownika maski.

Regularne sprawdzanie i wymiana części
Ze względu na wygodę i zdrowie istotne jest regularne sprawdzanie i wymiana części oraz 
materiałów. Regularna wymiana części i materiałów pomaga w zapewnieniu optymalnej terapii i 
ciągłego komfortu. 
Szczegółowe informacje na temat sprawdzania urządzenia znajdują się w podręczniku użytkownika 
urządzenia AirCurve 10. W celu uzyskania informacji na temat harmonogramu wymiany należy się 
skontaktować z dostawcą aparatury.

Numer seryjny Numer urządzenia

Typ i rozmiar maski Data konfiguracji

Uwagi
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