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SLOVENČINA 

Vitajte 
AirCurve™ 10 VAuto a AirCurve 10 S sú dvojúrovňové zariadenia na vytváranie pretlaku v dýchacích 
cestách. 
 

 VAROVANIE 
• Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte celú príručku. 
• Zariadenie používajte v súlade s určeným účelom uvedeným v tejto príručke. 
• Odporúčania predpisujúceho lekára majú prednosť pred informáciami uvedenými v tejto 

príručke. 
 
 

Indikácie na použitie 

AirCurve 10 VAuto 

Zariadenie AirCurve 10 VAuto je určené na liečbu obštrukčnej spánkovej apnoe (OSA) u pacientov s 
hmotnosťou nad 30 kg alebo nad 13 kg v režimoch CPAP a S. Produkt je určený na domáce a 
nemocničné použitie. 
 

Zvlhčovač je určený pre jedného pacienta na použitie v domácnosti alebo na opakované použitie v 
nemocničnom/ústavnom prostredí. 
 

AirCurve 10 S 

Zariadenie AirCurve 10 S je určené na liečbu obštrukčného spánkového apnoe (OSA) u pacientov s 
hmotnosťou nad 13 kg. Produkt je určený na domáce a nemocničné použitie. 
 

Zvlhčovač je určený pre jedného pacienta na použitie v domácnosti alebo na opakované použitie v 
nemocničnom/ústavnom prostredí. 
 

Klinické prínosy 

Klinickým prínosom terapie CPAP a dvojúrovňovej terapie je zníženie apnoe, hypopnoe a ospalosti, 
ako aj zlepšenie kvality života.  

Klinickým prínosom zvlhčovania je zníženie vedľajších účinkov súvisiacich s pozitívnym pretlakom v 
dýchacích cestách. 
 

Kontraindikácie 
Terapia pretlakom v dýchacích cestách môže byť kontraindikovaná u niektorých pacientov s 
nasledujúcimi už existujúcimi stavmi: 

• ťažká bulózna choroba pľúc, 

• pneumotorax alebo pneumomediastínum, 

• patologicky nízky krvný tlak, najmä ak sa spája s vyčerpaním vnútrocievneho objemu, 

• dehydratácia, 

• presakovanie mozgovomiechového moku, nedávny chirurgický zákrok na lebke alebo trauma. 
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Nežiaduce účinky 
Predpisujúcemu lekárovi by ste mali oznámiť neobvyklé bolesti hrudníka, silné bolesti hlavy alebo 
zvýšenú dýchavičnosť. Akútna infekcia horných dýchacích ciest si môže vyžadovať dočasné 
prerušenie liečby. 
 

Počas priebehu terapie so zariadením sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky: 

• vysychanie nosa, úst alebo hrdla, 

• krvácanie z nosa, 

• opuchy, 

• nepríjemný pocit v ušiach alebo dutinách, 

• podráždenie očí, 

• kožné vyrážky. 
 
 

Stručný prehľad 
AirCurve 10 obsahuje nasledujúce položky: 

• Zariadenie 

• Zvlhčovač HumidAir™ 

• Vzduchová hadička 

• Zdroj napájania 

• Cestovná taška 

• Karta SD (nie je k dispozícii vo všetkých zariadeniach). 
 

Obráťte sa na poskytovateľa starostlivosti a vyžiadajte si sortiment príslušenstva k dispozícii na 
použitie s týmto zariadením, ako napríklad: 
 

• Vzduchová hadička (vyhrievaná a nevyhrievaná): ClimateLineAir™, SlimLine™, ClimateLineAir Oxy, 
Standard 

• Bočný kryt na použitie bez zvlhčovača 

• Filter: hypoalergénny filter, štandardný filter 

• Air10™ DC/DC menič (12 V/24 V) 

• Čítačka kariet SD 

• Adaptér oximetra Air10 

• USB adaptér Air10 

• Power Station II 

• Koleno hadičky Air10. 
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O zariadení 

  
 

1 Vývod vzduchu 5 Zvlhčovač HumidAir 

2 Kryt vzduchového filtra 6 Obrazovka 

3 Vstup napájania 7 Kryt adaptéra 

4 Sériové číslo a číslo zariadenia 8 Kryt karty SD 
 
 

O ovládacom paneli 

 
Tlačidlo Štart/Stop 

Stlačte na spustenie/zastavenie terapie. 
Stlačením a podržaním na tri sekundy prejdete do 
úsporného režimu. 

 

Ovládač 

Otáčaním sa pohybujte v ponuke a stlačením vyberte 
možnosť. 
Otáčaním upravte vybranú možnosť a stlačením uložte 
zmeny. 

 
Tlačidlo Domov Stlačením sa vráťte na obrazovku Home (Domov). 

 
 
 

V rôznych časoch sa na obrazovke môžu zobrazovať rôzne ikony, ako napríklad: 
 

 

Ramp Time (Čas regulácie 
tlaku)  

Sila bezdrôtového signálu (zelená) 

 
Vlhkosť 

 
Bezdrôtový prenos nie je aktivovaný (šedá) 

 

Ohrievanie zvlhčovača 
vzduchu  

Nie je bezdrôtové spojenie 

 

Chladenie zvlhčovača 
vzduchu  

Režim lietadla 
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Nastavenie 

  

  

  
 
 

 UPOZORNENIE 
Zvlhčovač neprepĺňajte, pretože voda môže vniknúť do zariadenia a vzduchovej hadičky. 
 

1. Zariadenie položte na pevný, rovný povrch. 

2. Konektor napájania zapojte do zadnej strany zariadenia. Jeden koniec sieťového kábla zapojte do 
zdroja napájania a druhý koniec do sieťovej zásuvky. 

3. Vzduchovú hadičku pevne zapojte do vývodu vzduchu na zadnej strane zariadenia. 

4. Otvorte zvlhčovač a naplňte ho vodou až po značku maximálnej hladiny. 
Zvlhčovač nenapĺňajte horúcou vodou. 

5. Zatvorte zvlhčovač a vložte ho zboku do zariadenia. 

6. Voľný koniec vzduchovej hadičky pevne pripojte na zostavenú masku. 
Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke k maske. 

Odporúčané masky sú k dispozícii na stránke www.resmed.com. 
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Začatie terapie 
1. Nasaďte si masku. 

2. Ak je aktivovaná funkcia SmartStart™, stlačte tlačidlo Start/Stop (Štart/Stop) alebo normálne 
dýchajte. 

 

Keď sa zobrazí obrazovka Sleep Report (Spánková správa), budete vedieť, že terapia je zapnutá. 
 

 

Tlaková lišta ukazuje zelenou tlak pri nádychu a výdychu. Zelená lišta sa 
rozťahuje a sťahuje s nádychom a výdychom. 

 
 

Obrazovka po krátkom čase automaticky zhasne. Stlačením tlačidla Domov alebo ovládača ju môžete 
znovu zapnúť. Ak počas liečby vypadne prúd, zariadenie sa automaticky reštartuje, keď sa obnoví 
napájanie. 
 

Zariadenie AirCurve 10 má svetelný senzor, ktorý upravuje jas obrazovky podľa osvetlenia 
miestnosti. 
 

Zastavenie terapie 
1. Zložte si masku. 

2. Stlačte tlačidlo Start/Stop (Štart/Stop), alebo ak je aktivovaná funkcia SmartStart, terapia sa o pár 
sekúnd automaticky vypne. 

 

Na obrazovke Sleep Report (Spánková správa) teraz uvidíte prehľad o vašej terapii. 
 

 

Usage hours (Počet hodín používania) – Označuje počet hodín terapie, ktorú 
ste prijímali pri poslednom použití. 

Mask Seal (Tesnenie masky) – označuje, ako dobre maska tesní: 

 Dobré tesnenie masky. 

 Potrebná úprava, pozri možnosť Mask Fit (Správne nasadenie masky) 

 
 

Humidifier (Zvlhčovač vzduchu) – Označuje, či zvlhčovač vzduchu funguje správne: 

 Zvlhčovač vzduchu funguje. 

 Zvlhčovač vzduchu môže byť chybný, obráťte sa na poskytovateľa starostlivosti. 
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Ak ich váš poskytovateľ starostlivosti nastavil, uvidíte aj nasledujúce položky: 

Events per hour (Udalosti za hodinu) – Označuje počet udalostí apnoe a hypopnoe, ktoré sa vyskytli 
za hodinu. 

More Info (Ďalšie informácie) – Otáčaním ovládača prejdite nadol a pozrite si podrobnejšie údaje o 
používaní. 
 

Power save mode (Úsporný režim) 
Zariadenie AirCurve 10 zaznamenáva vaše terapeutické údaje. Nesmiete ho odpojiť od zásuvky, aby 
mohlo prenášať tieto údaje vášmu poskytovateľovi starostlivosti. Zariadenie však môžete uviesť do 
úsporného režimu a šetriť elektrickú energiu. 

Prechod do úsporného režimu: 

• Tlačidlo Start/Stop (Štart/Stop) podržte na tri sekundy stlačené. 
Obrazovka zhasne. 

Ukončenie úsporného režimu: 

• Raz stlačte tlačidlo Start/Stop (Štart/Stop) 
Zobrazí sa obrazovka Home (Domov). 

 

My Options (Moje možnosti) 
Poskytovateľ starostlivosti nastavil zariadenie AirCurve 10 podľa vašich potrieb, môžu však byť 
potrebné menšie úpravy, aby bola vaša liečba pohodlnejšia. 
 

  

Zvýraznite ponuku My Options (Moje možnosti) a 
stlačením ovládača si pozrite aktuálne nastavenie. Tu si 
môžete prispôsobiť možnosti podľa seba. 

 
 

Ramp Time (Čas regulácie tlaku) 
Funkcia Ramp Time (Čas regulácie tlaku) má spríjemniť začiatok terapie. Ide o čas, počas ktorého sa 
tlak zvyšuje z nízkej počiatočnej hodnoty na predpísaný terapeutický tlak. 
 

Funkciu Ramp Time (Čas regulácie tlaku) môžete nastaviť na hodnotu Off (Vypnuté) alebo na 5 až 45 
minút. 
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Úprava funkcie Ramp Time (Čas regulácie tlaku): 

1. V ponuke My Options (Moje možnosti) otočením 
ovládača zvýraznite možnosť Ramp Time (Čas 
regulácie tlaku) a ovládač potom stlačte. 

2. Otočením ovládača upravte čas regulácie tlaku na 
uprednostňované nastavenie a stlačením ovládača 
uložte zmenu. 

 
 
 

Humidity Level (Úroveň vlhkosti) 
Zvlhčovač zvlhčuje vzduch a je určený na spríjemnenie terapie. Ak vám vysychá v nose alebo v 
ústach, zvýšte vlhkosť. Ak vám vlhne vnútro masky, znížte vlhkosť. 
 

Humidity Level (Úroveň vlhkosti) môžete nastaviť na Off (Vypnuté) alebo medzi 1 a 8, kde 1 je 
najnižšie nastavenie vlhkosti a 8 je najvyššie nastavenie vlhkosti. 
 

  

Úprava funkcie Humidity Level (Úroveň vlhkosti): 

1. V ponuke My Options (Moje možnosti) otočením 
ovládača zvýraznite možnosť Humidity Level 
(Úroveň vlhkosti) a ovládač potom stlačte. 

2. Otočením ovládača upravte úroveň vlhkosti a 
stlačením ovládača uložte zmenu. 

 
 

Ak máte aj naďalej suchý nos alebo ústa alebo vlhkosť v maske, zvážte použitie vyhrievanej 
vzduchovej hadičky ClimateLineAir. ClimateLineAir spolu s Climate Control poskytuje pohodlnejšiu 
terapiu. 
 

Mask Fit (Správne nasadenie masky) 
Funkcia Mask Fit (Správne nasadenie masky) má pomôcť posúdiť a zistiť možné úniky vzduchu okolo 
masky. 
 

 

Kontrola funkcie Mask Fit (Správne nasadenie masky): 

1. Nasaďte si masku podľa opisu v používateľskej príručke k maske. 

2. V ponuke My Options (Moje možnosti) otočením ovládača zvýraznite 
možnosť Run Mask Fit (Spustiť kontrolu správneho nasadenia masky) a 
ovládač potom stlačte. 
Do zariadenia začne prúdiť vzduch. 

3. Masku, vankúšik masky a pokrývku hlavy upravujte, kým nedosiahnete 
výsledok Good (Dobre). 
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Ak chcete zastaviť funkciu Mask Fit (Správne nasadenie masky), stlačte ovládač alebo tlačilo 
Start/Stop (Štart/Stop). Ak sa vám nedarí dosiahnuť dobré utesnenie masky, porozprávajte sa s 
poskytovateľom starostlivosti. 
 

Ďalšie možnosti 
Na vašom zariadení je viacero ďalších možností, ktoré si môžete prispôsobiť. 
 

Leak Alert 
(Varovanie pred 
únikom)* 

Keď je aktivovaná funkcia Leak Alert (Varovanie pred únikom), zariadenie 
pípne, ak z masky uniká príliš veľa vzduchu alebo ak si masku zložíte počas 
terapie. 

SmartStart* Keď je aktivovaná funkcia SmartStart, terapia sa spustí automaticky, keď 
vydýchnete do masky. Keď si masku zložíte, po pár sekundách sa 
automaticky zastaví. 

 
 
 

* Povolené vašim poskytovateľom starostlivosti. 

Starostlivosť o zariadenie 
Zariadenie AirCurve 10 je dôležité pravidelne čistiť, aby sa zaistilo, že dostávate optimálnu terapiu. 
Nasledujúce časti vám pomôžu pri rozoberaní, čistení, kontrole a opätovnom zložení zariadenia. 
 

 VAROVANIE 
Súpravu hadičiek, zvlhčovač vzduchu a masku pravidelne čistite, aby ste získali optimálnu 
terapiu a zabránili množeniu baktérií, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť vaše zdravie. 
 
 

Rozloženie 

  

  
 
 

1. Zvlhčovač podržte za vrch a spodok, jemne ho stlačte a vytiahnite zo zariadenia. 

2. Zvlhčovač otvorte a vylejte zvyšnú vodu. 

3. Chyťte manžetu vzduchovej hadičky a opatrne ju vytiahnite von zo zariadenia. 
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4. Chyťte manžetu vzduchovej hadičky a kĺb masky a opatrne ich odtiahnite. 
 
 

Čistenie 
Zariadenie je potrebné čistiť raz týždenne podľa popisu. Podrobné informácie týkajúce sa čistenia 
masky nájdete v používateľskej príručke. 
 

1. Zvlhčovač a vzduchovú hadičku umyte v teplej vode s jemným saponátom. 

2. Zvlhčovač a vzduchovú hadičku dôkladne vypláchnite a nechajte vyschnúť mimo priameho 
slnečného svetla alebo tepla.  

3. Vonkajší povrch zariadenia utrite suchou handričkou. 
 

Poznámky: 
 

• Zvlhčovač možno umývať v umývačke riadu na jemnom cykle alebo cykle na sklo (len na hornej 
priehradke). Nesmie sa umývať pri vyššej teplote než 65 °C. 

• Vzduchovú hadičku neumývajte v umývačke riadu ani neperte v práčke. 
 

• Zvlhčovač každý deň vyprázdnite a dôkladne ho poutierajte čistou jednorazovou handričkou. 
Nechajte uschnúť na vzduchu mimo priameho slnečného svetla alebo tepla. 

 

Kontrola 
Zvlhčovač, vzduchovú hadičku a vzduchový filter treba pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. 

1. Skontrolujte zvlhčovač: 

• Vymeňte ho, ak je netesný alebo prasknutý, kalný alebo preliačený. 

• Vymeňte ho, ak je tesnenie prasknuté alebo natrhnuté. 

• Usadeniny bieleho prášku vo vodnej nádržke odstráňte roztokom jedného dielu kuchynského 
octu a 10 dielov vody. 

2. Skontrolujte vzduchovú hadičku a vymeňte ju, ak je deravá, natrhnutá alebo popraskaná. 

3. Skontrolujte vzduchový filter a vymieňajte ho najmenej každých šesť mesiacov. Ak má nejaké 
diery alebo je upchaný nečistotami alebo prachom, vymieňajte ho častejšie. 

 

Výmena vzduchového filtra: 

  
 
 

1. Otvorte kryt vzduchového filtra a vyberte starý vzduchový filter. 
Vzduchový filter sa nedá umyť ani znovu použiť. 
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2. Nový vzduchový filter vložte do krytu vzduchového filtra a zatvorte ho. 

Skontrolujte, či je vzduchový filter vždy namontovaný, aby sa do zariadenia nedostala voda ani 
prach. 

 

Opätovné pripojenie vzduchovej hadičky 
Keď sú zvlhčovač a vzduchová hadička suché, diely môžete znovu zmontovať. 

1. Vzduchovú hadičku pevne zapojte do vývodu vzduchu na zadnej strane zariadenia. 

2. Otvorte zvlhčovač a naplňte ho vodou izbovej teploty až po značku maximálnej hladiny vody. 

3. Zatvorte zvlhčovač a vložte ho zboku do zariadenia. 

4. Voľný koniec vzduchovej hadičky pevne pripojte na zostavenú masku. 

Terapeutické údaje 
Zariadenie AirCurve 10 zaznamenáva pre vás a vášho poskytovateľa starostlivosti údaje o terapii, aby 
ste si mohli pozrieť liečbu a vykonať prípadné zmeny. Údaje sa zaznamenajú a potom sa bezdrôtovo 
prenesú k vášmu poskytovateľovi starostlivosti, ak je k dispozícii bezdrôtová sieť, alebo 
prostredníctvom karty SD. 
 

Prenos údajov 
Zariadenie AirCurve 10 má schopnosť bezdrôtovej komunikačnej technológie, aby bolo možné 
odosielať údaje o terapii poskytovateľovi starostlivosti za zlepšenie kvality liečby. Toto je voliteľná 
funkcia, ktorá bude k dispozícii iba vtedy, ak sa rozhodnete ju využiť a ak je k dispozícii bezdrôtová 
sieť. Vášmu poskytovateľovi starostlivosti tiež umožňuje včas aktualizovať terapeutické nastavenia 
alebo aktualizovať softvér zariadenia, aby sa zaistilo, že dostávate najlepšiu možnú terapiu. 

Údaje sa obvykle prenášajú po zastavení terapie. Zariadenie nechávajte vždy pripojené k sieťovému 
zdroju napájania a dajte pozor, aby nebolo v režime lietadla, čím zabezpečíte prenos údajov. 
 

Poznámky: 

• Údaje o terapii sa nemusia preniesť, ak zariadenie používate mimo krajiny alebo regiónu 
zakúpenia. 

• Bezdrôtová komunikácia závisí od dostupnosti siete. 

• Zariadenia s bezdrôtovou komunikačnou technológiou nemusia byť k dispozícii vo všetkých 
regiónoch. 

 

Karta SD 
Iný spôsob prenosu údajov o terapii vášmu poskytovateľovi starostlivosti je prenos pomocou karty 
SD. Váš poskytovateľ starostlivosti vás môže požiadať o zaslanie karty SD poštou alebo o jej 
prinesenie. Na pokyn vášho poskytovateľa starostlivosti vyberte kartu SD. 
 

Nevyberajte kartu SD zo zariadenia, pokiaľ bliká kontrolka SD, pretože sa na kartu zapisujú údaje. 
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Vybratie karty SD: 

  
 
 

1. Otvorte kryt karty SD. 

2. Kartu SD potlačte, čím sa uvoľní. Kartu SD vyberte zo zariadenia. 
Kartu SD vložte do ochranného obalu a odošlite ju poskytovateľovi starostlivosti. 

 

Ďalšie informácie o karte SD nájdete v ochrannom obale na kartu SD dodanom spolu so zariadením. 
 

Poznámka: Karta SD sa nesmie používať na žiadne iné účely. 

Cestovanie 
Svoje zariadenie AirCurve 10 si môžete vziať všade, kam pôjdete. Stačí pamätať na nasledujúce 
požiadavky: 
 

• Použite dodanú cestovnú tašku, aby sa zariadenie nepoškodilo. 
 

• Zvlhčovač vyprázdnite a zabaľte ho osobitne do cestovnej tašky. 
 

• Skontrolujte, či máte vhodný sieťový kábel pre región, do ktorého cestujete. Ak potrebujete 
informácie o možnostiach kúpy, obráťte sa na svojho poskytovateľa starostlivosti. 

 

• Ak používate externú batériu, je potrebné vypnúť zvlhčovač vzduchu, aby sa maximalizovala 
životnosť batérie. Urobte to nastavením položky Humidity Level (Úroveň vlhkosti) na možnosť 
Off (Vypnuté). 

 

Cestovanie lietadlom 
Vaše zariadenie AirCurve 10 si so sebou môžete zobrať na palubu ako príručnú batožinu. Zdravotné 
pomôcky sa nerátajú do limitu príručnej batožiny. 
 

Zariadenie AirCurve 10 môžete používať v lietadle, pretože spĺňa požiadavky Federálneho úradu pre 
letectvo USA (FAA). Vyhlásenia o súlade s požiadavkami na letecké cestovanie si môžete stiahnuť a 
vytlačiť zo stránky www.resmed.com. 
 

Pri použití zariadenia v lietadle: 

• Skontrolujte, či je zvlhčovač úplne prázdny a vložený do zariadenia. Zariadenie nebude fungovať 
bez vloženého zvlhčovača. 

• Zapnite Airplane Mode (Režim lietadla). 
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Zapnutie Airplane Mode (Režim lietadla): 

1. V ponuke My Options (Moje možnosti) zvýraznite 
otočením ovládača možnosť Airplane Mode (Režim 
lietadla) a potom stlačte ovládač. 

2. Otočením ovládača vyberte možnosť On (Zapnuté) 
a stlačením ovládača uložte zmenu. 
V pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí ikona 
režimu lietadla . 

 
 

 UPOZORNENIE 
Zariadenie s vodou vo zvlhčovači nepoužívajte v lietadle vzhľadom na riziko vdýchnutia vody 
pri turbulencii. 

Odstraňovanie problémov 
Ak máte nejaké problémy, pozrite si nasledujúce témy riešení problémov. Ak problém nedokážete 
vyriešiť, obráťte sa na poskytovateľa starostlivosti alebo spoločnosť ResMed. Nepokúšajte sa otvárať 
zariadenie. 
 

Riešenie všeobecných problémov 
Problém/možná príčina Riešenie 

Okolo masky uniká vzduch 

Maska možno nie je správne nasadená. Skontrolujte, či máte masku nasadenú správne. Pokyny 
týkajúce sa nasadenia masky si pozrite v používateľskej 
príručke k maske alebo pomocou funkcie Mask Fit (Správne 
nasadenie masky) skontrolujte nasadenie a utesnenie masky. 

Mám suchý alebo upchaný nos 

Úroveň vlhkosti môže byť nastavená príliš nízko. Upravte nastavenie funkcie Humidity Level (Úroveň vlhkosti). 

Ak máte vyhrievanú vzduchovú hadičku ClimateLineAir, 
pozrite si návod na používanie ClimateLineAir. 

Na nose, v maske a vzduchovej hadičke sa mi vytvárajú kvapôčky vody 

Úroveň vlhkosti môže byť nastavená príliš vysoko. Upravte nastavenie funkcie Humidity Level (Úroveň vlhkosti). 

Ak máte vyhrievanú vzduchovú hadičku ClimateLineAir, 
pozrite si návod na používanie ClimateLineAir. 

Mám veľmi sucho a nepríjemný pocit v ústach 

Cez ústa možno uniká vzduch. Zvýšte nastavenie funkcie Humidity Level (Úroveň vlhkosti). 

Možno potrebuje bradový popruh, aby sa ústa neotvárali, 
alebo celotvárovú masku. 
 

Tlak vzduchu v maske sa mi zdá príliš vysoký (mám pocit, že dostávam príliš veľa vzduchu) 

Možno je vypnutá funkcia regulácie tlaku. Použite možnosť Ramp Time (Čas regulácie tlaku). 
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Problém/možná príčina Riešenie 

Tlak vzduchu v maske sa mi zdá príliš nízky (mám pocit, že nedostávam dosť vzduchu) 

Možno práve prebieha regulácia tlaku. Počkajte, kým sa nevytvorí tlak vzduchu, alebo vypnite 
funkciu Ramp Time (Čas regulácie tlaku). 

Obrazovka je čierna 

Možno sa vyplo podsvietenie obrazovky. Po krátkom čase sa 
automaticky vypína. 

Stlačte tlačidlo Home (Domov) alebo ovládač, aby sa znovu 
zaplo. 

Možno nie je pripojené napájanie. Pripojte zdroj napájania a skontrolujte, či je zasunutá celá 
zástrčka. 

Terapiu som zastavil/a, ale zo zariadenia stále fúka vzduch 

Zariadenie sa ochladzuje. Do zariadenia prúdi malé množstvo vzduchu, aby sa zabránilo 
kondenzácii vo vzduchovej hadičke. Po 30 minútach to 
automaticky prestane. 

Zvlhčovač preteká 

Zvlhčovač možno nie je správne zložený. Skontrolujte, či zvlhčovač nie je poškodený, a potom ho 
znova správne zložte. 

Zvlhčovač sa môže poškodiť alebo prasknúť. Obráťte sa na poskytovateľa starostlivosti a požiadajte o 
výmenu. 

Moja terapeutické údaje sa neodoslali poskytovateľovi starostlivosti. 

Môže byť slabé bezdrôtové krytie. Skontrolujte, či sa zariadenie nachádza na mieste, kde je 
krytie (t. j. na nočnom stolíku, nie v zásuvke ani na podlahe). 
Ikona sily bezdrôtového signálu  ukazuje dobré krytie, keď 
sa ukazujú všetky čiarky, a slabé krytie, keď sa ukazuje menej 
čiarok. 

V pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí ikona   (nie 
je bezdrôtové spojenie). Nie je k dispozícii žiadna 
bezdrôtová sieť. 

Skontrolujte, či sa zariadenie nachádza na mieste, kde je 
krytie (t. j. na nočnom stolíku, nie v zásuvke ani na podlahe). 
Ak ste dostali pokyn, kartu SD pošlite poskytovateľovi 
starostlivosti. Karta SD tiež obsahuje vaše terapeutické 
údaje. 

Zariadenie môže byť v režime režime lietadla. Vypnite Airplane Mode (Režim lietadla), pozrite si časť 
Cestovanie lietadlom. 

Prenos údajov nie je vo vašom zariadení povolený. Porozprávajte sa s poskytovateľom starostlivosti o svojich 
nastaveniach. 

Obrazovka a tlačidlá blikajú 

Prebieha aktualizácia softvéru. Aktualizácia softvéru trvá približne 10 minút. 
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Hlásenia zariadenia 
Hlásenie zariadenia/možná príčina Riešenie 

Zistený vysoký únik, skontrolujte vodnú nádržku, tesnenie nádržky alebo bočný kryt 

Zvlhčovač možno nie je správne vložený. Skontrolujte, či je zvlhčovač správne vložený. 

Tesnenie zvlhčovača možno nie je správne založené. Otvorte zvlhčovač a skontrolujte, či je tesnenie správne 
založené. 

Zistený vysoký únik, pripojte hadičku 

Vzduchová hadička možno nie je riadne pripojená. Skontrolujte, či vzduchová hadička je pevne pripojená na 
oboch koncoch. 

Maska možno nie je správne nasadená. Skontrolujte, či máte masku nasadenú správne. Pokyny 
týkajúce sa nasadenia masky si pozrite v používateľskej 
príručke k maske alebo pomocou funkcie Mask Fit (Správne 
nasadenie masky) skontrolujte nasadenie a utesnenie masky. 

Hadička je zablokovaná, skontrolujte hadičku 

Vzduchová hadička môže byť zablokovaná. Skontrolujte vzduchovú hadičku a odstráňte prípadné 
zablokovanie. Stlačením ovládača vymažte hlásenie a potom 
stlačte Start/Stop (Štart/Stop) na reštartovanie zariadenia. 

Chyba karty SD, vyberte kartu a stlačte Štart na začiatok terapie 

Karta SD možno nie je vložená správne. Vyberte kartu SD a znova ju založte. 

Karta len na čítanie, vyberte, odblokujte a znovu zasuňte kartu SD 

Karta SD je možno v zablokovanej polohe (len na čítanie). Prepínač na karte SD posuňte zo zablokovanej polohy  do 
odblokovanej polohy  a kartu znovu zasuňte. 

Systémová porucha, pozri používateľskú príručku, chyba 004 

Zariadenie sa možno ponechalo v horúcom prostredí. Pred ďalším použitím nechajte zariadenie vychladnúť. 
Odpojte a znovu zapojte zdroj napájania, čím sa zariadenie 
reštartuje. 

Vzduchový filter môže byť zablokovaný. Skontrolujte vzduchový filter a v prípade blokády ho vymeňte. 
Odpojte a znovu zapojte zdroj napájania, čím sa zariadenie 
reštartuje. 

Vzduchová hadička môže byť zablokovaná. Skontrolujte vzduchovú hadičku a odstráňte prípadné 
zablokovanie. Stlačením ovládača vymažte hlásenie a potom 
stlačte Start/Stop (Štart/Stop) na reštartovanie zariadenia. 

Vo vzduchovej hadičke môže byť voda. Odstráňte vodu zo vzduchovej hadičky. Odpojte a znovu 
zapojte zdroj napájania, čím sa zariadenie reštartuje. 
 

Všetky ostatné chybové hlásenia, napríklad Systémová porucha, pozri používateľskú príručku, chyba 0XX 

V zariadení došlo k nenapraviteľnej chybe. Obráťte sa na poskytovateľa starostlivosti. Zariadenie 
neotvárajte. 
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Opätovné zmontovanie dielov 
Niektoré časti zariadenia sú navrhnuté tak, aby sa dali ľahko odpojiť, aby nedošlo k poškodeniu častí 
alebo zariadenia. Podľa nasledujúceho opisu ich môžete ľahko opätovne zložiť. 
 

Vkladanie tesnenia zvlhčovača: 

  
 
 

1. Do veka vložte tesnenie. 

2. Tesnenie zatláčajte po všetkých okrajoch, kým pevne nezapadne na miesto. 
 
 

Zakladanie veka zvlhčovača: 

  
 
 

1. Jednu stranu veka vodnej nádržky vložte do otočného otvoru základne. 

2. Druhú stranu zasúvajte nadol do drážky, kým nezacvakne na miesto. 
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Všeobecné varovania a upozornenia 

 VAROVANIE 
• Dbajte, aby ste vzduchovú hadičku uložili tak aby sa neobtočila okolo hlavy alebo krku. 
• Pravidelne kontrolujte napájacie káble, káble a zdroj napájania, či nie sú poškodené alebo 

opotrebované. V prípade poškodenia ukončite používanie a súčasť vymeňte. 
• Napájací kábel chráňte pred horúcimi povrchmi. 
• Ak spozorujete akékoľvek nevysvetlené zmeny vo výkone zariadenia, ak zariadenie vydáva 

nezvyčajné zvuky, ak zariadenie alebo zdroj napájania spadne alebo sa s nimi nesprávne 
zaobchádzalo alebo ak je kryt prasknutý, zariadenie prestaňte používať a obráťte sa na 
poskytovateľa starostlivosti alebo servisné centrum spoločnosti ResMed. 

• Zariadenie neotvárajte ani neupravujte. Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, na ktorých 
môže vykonať servis používateľ. Opravy a servis smie vykonávať len servisný agent 
autorizovaný spoločnosťou ResMed. 

• Vyvarujte sa zásahu elektrickým prúdom. Zariadenie, zdroj napájania ani sieťový kábel 
neponárajte do vody. Ak sa do zariadenia alebo na neho vyleje tekutina, zariadenie odpojte 
zo zásuvky a časti nechajte vyschnúť. Pred čistením zariadenie vždy odpojte zo zásuvky a 
pred zapojením skontrolujte, či sú všetky časti suché. 

• Doplnkový kyslík sa nesmie používať pri fajčení ani v prítomnosti otvoreného ohňa. 
• Vždy dajte pozor, aby bolo zariadenie zapnuté a vytvorilo sa prúdenie vzduchu, skôr ako sa 

zapne prívod kyslíka. Prívod kyslíka vždy vypnite, skôr ako sa zariadenie vypne, aby sa 
nepoužitý kyslík nenahromadil v kryte zariadenia a nevytvoril riziko požiaru. 

• Nevykonávajte žiadne kroky údržby, kým je zariadenie v prevádzke. 
• Prístroj nesmie pri používaní priliehať k inému zariadeniu ani sa ho dotýkať. Ak je takéto 

použitie nevyhnutné, prístroj treba pozorovať a overiť jeho normálnu prevádzku v 
konfigurácii, v ktorej sa má použiť. 

• Neodporúča sa používanie iného príslušenstva ako toho, ktoré je špecifikované pre tento 
prístroj. Mohlo by to viesť k zvýšeným emisiám alebo zníženej odolnosti prístroja. 

• Pravidelne kontrolujte bakteriálny/vírusový filter, či nie je vlhký alebo inak kontaminovaný,  
najmä počas nebulizácie alebo zvlhčovania. V opačnom prípade to môže viesť k zvýšenému 
odporu dýchacieho systému. 

 UPOZORNENIE 
• So zariadením používajte iba diely a príslušenstvo od spoločnosti ResMed. Diely 

nepochádzajúce od spoločnosti ResMed môžu znížiť účinnosť liečby alebo poškodiť 
zariadenie. 

• S týmto zariadením používajte iba ventilované masky odporúčané spoločnosťou ResMed 
alebo predpisujúcim lekárom. Nasadenie masky bez toho, aby zariadením prúdil vzduch, 
môže viesť opätovnému vdýchnutiu vydychovaného vzduchu. Dbajte, aby boli ventilačné 
otvory masky voľné a nezablokované, aby sa zachovalo prúdenie čerstvého vzduchu do 
masky. 

• Dajte pozor, aby ste zariadenie nepoložili na miesto, kde do neho môže niekto naraziť alebo 
kde sa niekto môže potknúť o sieťový kábel. 

• Zablokovanie vzduchovej hadičky alebo prívodu vzduchu zariadenia počas prevádzky môže 
viesť k prehriatiu zariadenia. 

• Okolie zariadenia udržiavajte suché a čisté, bez predmetov (napr. oblečenia alebo posteľnej 
bielizne), ktoré by mohli zablokovať prívod vzduchu alebo zakryť zdroj napájania. 

• Zariadenie neklaďte na bok, pretože by sa do neho mohla dostať voda.  
• Nesprávne zostavenie systému môže spôsobiť nesprávne odčítanie tlaku masky. 

Skontrolujte, či je systém správne zostavený. 
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• Na čistenie zariadenia, zvlhčovača alebo vzduchovej hadičky nepoužívajte bielidlo, chlór, 

alkohol ani roztoky na aromatickej báze, zvlhčujúce alebo antibakteriálne mydlá ani vonné 
oleje. Tieto roztoky môžu poškodiť alebo ovplyvniť výkonnosť zvlhčovača vzduchu a skrátiť 
životnosť týchto produktov. Vystavenie dymu, vrátane dymu z cigariet, cigár alebo fajok, 
ako aj ozónu alebo iným plynom, môže poškodiť zariadenie. Na poškodenie spôsobené 
niektorým z vyššie uvedených faktorov sa nevzťahuje obmedzená záruka spoločnosti 
ResMed.  

• Ak používate zvlhčovač vzduchu, zariadenie vždy postavte na rovnú plochu pod úrovňou 
vašej hlavy, aby sa maska a vzduchová hadička nezaliali vodou. 

• Skôr ako začnete manipulovať so zvlhčovačom, nechajte vodu desať minút vychladnúť, aby 
sa zabezpečilo, že zvlhčovač nebude príliš horúci na dotyk. 

• Pred prepravou zariadenia skontrolujte, či je zvlhčovač prázdny. 
 

Poznámky:  

• Zariadenie nie je určené na obsluhu osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými 
alebo mentálnymi schopnosťami bez primeraného dozoru osoby zodpovednej za bezpečnosť 
pacienta. 

• Poznámka: V prípade závažných udalostí, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s týmto zariadením, je 
potrebné danú udalosť oznámiť spoločnosti ResMed a príslušnému orgánu vo vašej krajine. 

Technické parametre 
Jednotky sú vyjadrené v cm H2O a hPa. 1 cm H2O sa rovná 0,98 hPa. 
 

90 W zdroj napájania 
Rozsah vstupného napätia striedavého prúdu: 100 – 240 V, 50 – 60Hz 1,0 – 1,5 A, trieda II 

115 V, 400 Hz 1,5 A, trieda II (nominálne pri použití v 
lietadle) 

Výstupné napätie jednosmerného prúdu: 24 V  3,75 A 
Typická spotreba energie: 53 W (57 VA) 
Spotreba pri maximálnom výkone: 104 W (108 VA) 
 
 

Podmienky okolitého prostredia  
Prevádzková teplota: +5 °C až +35 °C 
 Poznámka: Tok vzduchu určený na vdychovanie vytváraný 

týmto zariadením môže mať vyššiu teplotu, než je teplota v 
miestnosti. V podmienkach extrémnej okolitej teploty (40 ºC) 
zariadenie zostáva bezpečné. 

Prevádzková vlhkosť: 10 % až 95 % relatívna vlhkosť, nekondenzujúca 
Prevádzková nadmorská výška: Nadmorská výška do  (2591 m), rozsah tlaku vzduchu 

1013 hPa až 738 hPa 
Teplota pri skladovaní a preprave: -20 °C až +60 °C 
Vlhkosť pri skladovaní a preprave: 5 až 95 % relatívna vlhkosť, nekondenzujúca 
 
 

Elektromagnetická kompatibilita 
Zariadenie AirCurve 10 vyhovuje všetkým príslušným požiadavkám na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) podľa normy 
IEC 60601-1-2:2014 pre obytné, obchodné a ľahko priemyselné prostredia. Odporúča sa, aby sa mobilné komunikačné 
zariadenia udržiavali najmenej 1 m od zariadenia. 
Informácie o elektromagnetických emisiách a imunite tohto zariadenia ResMed nájdete na stránke 
www.resmed.com/downloads/devices 
 
 

Klasifikácia: EN60601-1:2006/A1:2013 
II. trieda (dvojitá izolácia), typ BF, ochrana pred prienikom IP22 
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Senzory 
Senzor tlaku: Vnútri pri výstupe zo zariadenia, analógový manometrický 

typ, 0 až 40 cm H2O (0 až 40 hPa) 
Senzor prietoku: Vnútri pri vstupe do zariadenia, digitálny hmotnostný 

prietokomerný typ,  -70 až +180 l/min 
 
 

Maximálny tlak v prípade jednej poruchy v stabilnom stave 
Zariadenie sa vypne v prítomnosti jednej poruchy, ak tlak v stabilnom stave presiahne hodnotu: 
30 cm H2O (30 hPa) viac ako 6 sekúnd alebo 40 cm H2O (40 hPa) viac ako 1 s. 
 
 

Hluk 
Hladina tlaku meraná podľa normy ISO 80601-2-70:2015 (režim CPAP): 
SlimLine: 25 dBA s neistotou 2 dBA 
Standard: 25 dBA s neistotou 2 dBA 
SlimLine alebo štandardný a zvlhčovanie: 27 dBA s neistotou 2 dBA 
Hladina výkonu meraná podľa normy ISO 80601-2-70:2015 (režim CPAP): 
SlimLine: 33 dBA s neistotou 2 dBA 
Standard:  33 dBA s neistotou 2 dBA 
SlimLine alebo štandardný a zvlhčovanie: 35 dBA s neistotou 2 dBA 
Deklarované dvojčíselné hodnoty emisií hluku v súlade s normou ISO 4871:1996. 
 
 

Fyzikálne – zariadenie a zvlhčovač 
Rozmery (V x Š x H): 4,57" x 10,04" x 5,91" 

(116 mm x 255 mm x 150 mm)  
Vývod vzduchu (vyhovuje norme ISO 5356-1:2015): 22 mm 
Hmotnosť (zariadenie a čistiteľný zvlhčovač): 1248 g 
Konštrukcia krytu: Technický termoplast so zníženou horľavosťou 
Kapacita vody: po čiaru maximálneho naplnenia 380 ml. 
Čistiteľný zvlhčovač – materiál: Vstrekovaný plast, nehrdzavejúca oceľ a silikónové tesnenie 
 
 

Teplota 
Maximum výhrevného telesa: 68 °C 
Limit: 74 °C 
Maximálna teplota plynu: ≤ 41 °C 
 
 

Vzduchový filter 
Standard: Materiál: polyesterové netkané vlákno 

Priemerné zadržanie: > 75 % pre ~ 7 mikrónový prach 
Hypoalergénne: Materiál: Akrylové a polypropylénové vlákna v 

polypropylénovom nosiči 
Účinnosť: > 98 % pre ~ 7 – 8 mikrónový prach, > 80 % pre ~ 
0,5 mikrónový prach 

 
 

Použitie v lietadle 
Spoločnosť ResMed potvrdzuje, že zariadenie spĺňa požiadavky Federálneho úradu pre letectvo USA (FAA) (RTCA/DO-160, 
časť 21, kategória M) pre všetky fázy letu. 
 
 

Bezdrôtový modul 
Použitá technológia: 4G, 3G, 2G 
Počas prevádzky sa odporúča minimálna vzdialenosť zariadenia (2 cm) od tela. Neplatí pre masky, hadičky alebo 
príslušenstvo. Technológia nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch. 
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Vyhlásenie o zhode (VoZ so Smernicou o rádiových zariadeniach)  

Spoločnosť ResMed vyhlasuje, že zariadenie AirCurve 10 (modely 370xx alebo 371xx) je v súlade so základnými 
požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ (Smernica o rádiových zariadeniach). Kópiu 
Vyhlásenia o zhode (VoZ) nájdete na stránke Resmed.com/productsupport 
Rádiové zariadenie 2G pracuje s nasledujúcimi frekvenčnými pásmami a maximálnym rádiofrekvenčným výkonom:: 
GSM 850/900: 35 dBm 
GSM 1800/1900: 32 dBm 
Zariadenie 4G je možné používať vo všetkých európskych krajinách bez akýchkoľvek obmedzení. 

Všetky zariadenia ResMed sú klasifikované ako zdravotnícke pomôcky podľa smernice o zdravotníckych pomôckach. 

Akékoľvek označenie produktu a tlačeného materiálu, ktoré uvádza 0123, sa týka smernice Rady 93/42/EHS vrátane 
zmeny a doplnenia smernice o zdravotníckych pomôckach (2007/47/ES). 
 
 

Rozsah prevádzkového tlaku 
S: 2 až 25 cm H2O (2 až 25 hPa) 
CPAP: 4 až 20 cm H2O (4 až 25 hPa) 
VAuto 4 až 25 cm H2O (4 až 25 hPa) 
 
 

Doplnkový kyslík 
Maximálny tok: Pre zariadenie VAuto: 4 l/min (všetky režimy) 

Pre zariadenie S: 15 l/min (všetky režimy) 
 
 

Cesta toku vzduchu 

 

• Senzor toku 

• Fúkač 
• Senzor tlaku 
• Maska 
• Vzduchová hadička 
• Zvlhčovač 
• Zariadenie 
• Vstupný filter 

 
 

Životnosť modelu 
Zariadenie, zdroj napájania: 5 rokov 
Čistiteľný zvlhčovač: 2,5 roka 
Vzduchová hadička: 6 mesiacov 
 
 

Všeobecné upozornenia 
Určený prevádzkovateľ je pacient. 
 
 

Výkon zvlhčovača vzduchu 
Tlak masky 
cm H2O (hPa) 

Výstup relatívnej 
vlhkosti v % pri 
teplote okolia 17 °C 

Výstup relatívnej 
vlhkosti v % pri 
teplote okolia 22 °C 

Výstup nominálneho systému AH1, BTPS2 

Nastavenie 4 Nastavenie 8 Nastavenie 4 Nastavenie 8 
3 85 100 6 > 10 
4 85 100 6 > 10 
10 85 100 6 > 10 
20 85 90 6 > 10 
25 85 90 6 > 10 
1 AH – absolútna vlhkosť v mg/l 
2 BTPS – telesná teplota a nasýtený tlak 
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Vzduchová hadička 

Vzduchová hadička Materiál Dĺžka Vnútorný priemer 
ClimateLineAir Ohybné plastové a elektrické komponenty 2 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Ohybné plastové a elektrické komponenty  1,9 m 19 mm 
SlimLine Ohybný plast 1,8 m 15 mm 
Standard Ohybný plast 2 m 19 mm 
Teplotný limit ohrevu vzduchovej hadičky: ≤ 41°C 
 
 

Poznámky:  
• Výrobca si vyhradzuje právo meniť tieto špecifikácie bez oznámenia. 
• Koncovka elektrického konektora vyhrievanej vzduchovej hadičky je kompatibilná len s vývodom vzduchu na zariadení a 

nesmie sa napojiť na masku. 
• Nepoužívajte elektricky vodivú ani antistatickú vzduchovú hadičku. 
• Zobrazované nastavenia teploty a relatívnej vlhkosti nie sú merané hodnoty. 
 

Zobrazené hodnoty 

Hodnota Rozsah Rozlíšenie displeja 
Senzor tlaku pri vývode vzduchu 
Tlak v maske 2 – 25 cm H20 (2 – 25 hPa) 0,1 cm H2O 
Hodnoty odvodené od toku: 
Únik 0 – 120 l/min 1 l/min 
Dychový objem 0 – 4000 ml 1 ml 
Respiračná frekvencia 0 – 50 dychov za minútu 1 dych za minútu 
Minútová ventilácia 0 – 30 l/min 0,1 l/min 
Ti 0,1 – 4,0 s 0,1 s 
pomer I:E (nádych/výdych) 1:100 – 2:1 0,1 
Hodnota Presnosť1 
Meranie tlaku1: 
Tlak masky2 ±[0,5 cm H20 (0,5 hPa) + 4 % meranej hodnoty] 
Tok a hodnoty odvodené od toku1: 
Prietok ±6 l/min alebo 10 % odčítanej hodnoty, podľa toho, ktoré je väčšie, pri 0 až 150 

l/min pozitívneho toku 
Únik2 ±12 l/min alebo 20 % odčítanej hodnoty, podľa toho, ktoré je väčšie, pri 0 až 60 

l/min 
Dychový objem2,3 ±20 % 
Respiračná frekvencia2,3 ±1,0 BPM 
Minútová ventilácia2,3 ±20 % 
1 Výsledky sa vyjadrujú v STPD (štandardná teplota a tlak, v suchu). 
2 Presnosť môže byť znížená prítomnosťou netesností, doplnkového kyslíka, dychových objemov < 100 ml alebo minútovej ventilácie < 3 l/min. 
3 Správnosť merania overená podľa normy EN ISO 10651-6:2009 pre podporné zariadenia na ventiláciu na domácu starostlivosť (obrázok 101 
a tabuľka 101) pri použití nominálnych ventilačných tokov s maskou spoločnosti ResMed. 
 

Neistoty systému merania 
V súlade s ISO 80601-2-70:2015 neistota merania testovacieho zariadenia výrobcu je: 
Na meranie toku ±1,5 l/min alebo ±2,7 % odčítanej hodnoty (podľa toho, ktorá je vyššia) 
Na meranie objemu (<100 ml) ±5 ml alebo 6 % odčítanej hodnoty (podľa toho, ktorá je vyššia) 
Na meranie objemu (≥ 100 ml) ±20 ml alebo 3 % odčítanej hodnoty (podľa toho, ktorá je vyššia) 
Na meranie statického tlaku ±0,15 cm H2O (hPa) 
Na meranie dynamického tlaku ±0,27 cm H2O (hPa) 
Na meranie času ±10 ms 
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Poznámka: Presnosti a výsledky skúšok uvedené v tomto návode pre tieto položky uvedené v norme ISO 80601-2-70:2015 už 
obsahujú príslušnú neistotu merania z vyššie uvedenej tabuľky. 
 

Presnosť tlaku 

Maximálna variácia statického tlaku pri 10 cm H2O (10 hPa) podľa normy ISO 80601-2-70:2015 
 

Štandardná vzduchová hadička Vzduchová hadička SlimLine 
Bez zvlhčovania ±0,5 cm H2O (±0,5 hPa) ±0,5 cm H2O (±0,5 hPa) 
So zvlhčovaním ±0,5 cm H2O (±0,5 hPa) ±0,5 cm H2O (±0,5 hPa) 
Maximálne výkyvy dynamického tlaku podľa normy ISO 80601-2-70:2015 
Zariadenie bez zvlhčovania a štandardnej vzduchovej hadičky /zariadenie so zvlhčovaním a štandardnou vzduchovou 
hadičkou 
Tlak [cm H2O (hPa)] 10 dychov za minútu 15 dychov za minútu 20 dychov za minútu 
4 0,5/0,5 0,5/0,5 0,8/0,8 
8 0,5/0,5 0,5/0,5 0,8/0,8 
12 0,5/0,5 0,5/0,5 0,8/0,8 
16 0,5/0,5 0,5/0,5 0,8/0,8 
20 0,5/0,5 0,5/0,5 0,8/0,8 
25 0,3/0,3 0,5/0,4 0,7/0,7 
Zariadenie bez zvlhčovania a SlimLine vzduchovej hadičky/zariadenie so zvlhčovaním a SlimLine vzduchovou hadičkou 
Tlak [cm H2O (hPa)] 10 dychov za minútu 15 dychov za minútu 20 dychov za minútu 
4 0,5/0,5 0,5/0,5 0,8/0,8 
8 0,5/0,5 0,5/0,5 0,8/0,8 
12 0,5/0,5 0,5/0,5 0,8/0,8 
16 0,5/0,5 0,5/0,5 0,8/0,8 
20 0,5/0,5 0,5/0,5 0,8/0,8 
25 0,4/0,3 0,6/0,5 0,8/0,8 
 

Presnosť tlaku – dvojúrovňové 
Maximálne výkyvy dynamického tlaku podľa certifikátu ISO 80601-2-70:2015. 
Zariadenie bez zvlhčovania a štandardnej vzduchovej hadičky /zariadenie so zvlhčovaním a štandardnou vzduchovou 
hadičkou 
Dychová 
rýchlosť 

Nádychový tlak (cm H2O [hPa]) (stredné hodnoty, štandardné odchýlky) 
6 10 16 21 25 

10 dychov za 
minútu 

-0,09, 0,01/ 
-0,22, 0,01 

-0,01, 0,07/ 
-0,22, 0,01 

0,07, 0,05/ 
-0,24, 0,01 

-0,03, 0,09/ 
-0,29, 0,03 

0,12, 0,01/ 
-0,26, 0,02 

15 dychov za 
minútu 

0,02, 0,08/ 
-0,22, 0,01 

0,12, 0,01/ 
-0,22, 0,01 

0,15, 0,01/ 
-0,26, 0,01 

0,15, 0,01/ 
-0,31, 0,02 

0,16, 0,12/ 
-0,30, 0,02 

20 dychov za 
minútu 

0,17, 0,01/ 
-0,23, 0,01 

0,21, 0,01/ 
-0,28, 0,01 

0,25, 0,01/ 
-0,34, 0,01 

0,21, 0,17/ 
-0,38, 0,02 

0,32, 0,02/ 
-0,40, 0,03 

Dychová 
rýchlosť 

Výdychový tlak (cm H2O [hPa]) (stredné hodnoty, štandardné odchýlky) 
2 6 12 17 21 

10 dychov za 
minútu 

0,14, 0,01/ 
-0,27, 0,01 

0,16, 0,01/ 
-0,29, 0,02 

-0,11, 0,10/ 
-0,34, 0,02 

-0,16, 0,05/ 
-0,34, 0,01 

0,17, 0,05/ 
-0,33, 0,02 

15 dychov za 
minútu 

0,16, 0,01/ 
-0,25, 0,01 

-0,20, 0,01/ 
-0,33, 0,02 

-0,20, 0,05/ 
-0,35, 0,01 

-0,21, 0,05/ 
-0,38, 0,02 

-0,23, 0,08/ 
-0,38, 0,02 

20 dychov za 
minútu 

-0,27, 0,01/ 
-0,37, 0,01 

-0,26, 0,02/ 
-0,34, 0,01 

-0,25, 0,01/ 
-0,38, 0,01 

-0,29, 0,01/ 
-0,43, 0,02 

-0,31, 0,01/ 
-0,45, 0,03 

Zariadenie bez zvlhčovania a vzduchovou hadičky SlimLine/zariadenie so zvlhčovaním a vzduchovou hadičkou SlimLine 
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Dychová 
rýchlosť 

Nádychový tlak (cm H2O [hPa]) (stredné hodnoty, štandardné odchýlky) 
6 10 16 21 25 

10 dychov za 
minútu 

-0,26, 0,01/ 
-0,52, 0,01 

-0,25, 0,02/ 
-0,53, 0,02 

-0,24, 0,02/ 
-0,53, 0,01 

-0,25, 0,02/ 
-0,54, 0,02 

-0,20, 0,02/ 
 -0,51, 0,02 

15 dychov za 
minútu 

-0,26, 0,01/ 
-0,51, 0,01 

-0,25, 0,01/ 
-0,54, 0,01 

-0,26, 0,01/ 
-0,56, 0,01 

-0,31, 0,03/ 
-0,58, 0,02 

-0,30, 0,05/ 
-0,60, 0,03 

20 dychov za 
minútu 

-0,25, 0,02/ 
-0,52, 0,01 

-0,29, 0,02/ 
-0,58, 0,01 

-0,34, 0,02/ 
-0,62, 0,01 

-0,36, 0,02/ 
-0,67, 0,02 

-0,36, 0,03/ 
-0,69, 0,02 

Dychová 
rýchlosť 

Výdychový tlak (cm H2O [hPa]) (stredné hodnoty, štandardné odchýlky) 
2 6 12 17 21 

10 dychov za 
minútu 

-0,28, 0,01/ 
-0,43, 0,01 

-0,30, 0,03/ 
-0,50, 0,01 

-0,30, 0,01/ 
-0,54, 0,01 

-0,33, 0,01/ 
-0,58, 0,01 

-0,34, 0,01/ 
-0,60, 0,02 

15 dychov za 
minútu 

-0,24, 0,02/ 
-0,37, 0,01 

-0,29, 0,02/ 
-0,47, 0,01 

-0,35, 0,01/ 
-0,55, 0,01 

-0,38, 0,01/ 
-0,62, 0,02 

-0,42, 0,02/ 
-0,66, 0,01 

20 dychov za 
minútu 

0,05, 0,21/ 
-0,38, 0,01 

-0,31, 0,02/ 
-0,50, 0,02 

-0,37, 0,02/ 
-0,57, 0,02 

-0,43, 0,02/ 
-0,65, 0,02 

-0,48, 0,02/ 
-0,68, 0,02 

 
 

Poznámka: Tabuľka vyššie je založená na údajoch, ktoré pokrývajú 60,1 až 88,8 % trvania nádychovej fázy a 66,1 až 93,4 % trvania výdychovej 
fázy. Tieto časové intervaly údajov začínajú bezprostredne po počiatočných prechodných obdobiach prekmitu/podkmitu a končia v bode, v 
ktorom sa tok zmenšuje na ekvivalentnú absolútnu hodnotu svojho počiatočného bodu, ku koncu dychových fáz (to zodpovedá % rozsahom 
hodnôt uvedených bezprostredne vyššie). 
 
 

Tok (maximálny) pri nastavených tlakoch 

Nasledujúce parametre boli merané podľa normy ISO 80601-2-70:2015 na konci špecifikovanej vzduchovej hadičky: 
Tlak 
cm H2O (hPa) 

AirCurve 10 a 
Standard 
l/min 

AirCurve 10, 
zvlhčovanie a 
Standard 
l/min 

AirCurve 10 a 
SlimLine 
l/min 

AirCurve 10, 
zvlhčovanie a 
ClimateLineAir 
l/min 

4 180 143 162 151 
8 168 135 151 142 
12 157 136 140 135 
16 144 134 128 121 
20 131 123 117 109 
25 120 115 96 84 
 
 

Odolnosť voči prietoku 
Tabuľka znázorňuje odolnosť vzduchovej hadičky voči prietoku: 
Vzduchová hadička Pri prietoku (l/min) s 

tlakom 20 cm H2O 
Odolnosť voči prietoku (cm H2O/l/min) 
Vzduchová hadička s 
kolenom hadičky 

Iba vzduchová hadička 

Standard 30 0,006 0,005 
  15 0,005 0,004 
SlimLine 30 0,008 0,007 
  15 0,006 0,006 
ClimateLineAir 30 - 0,011 
  15 - 0,008 
ClimateLineAir Oxy 30 - 0,004 
  15 - 0,002 
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Zhoda 
Tabuľka znázorňuje poddajnosť vzduchovej hadičky: 
Vzduchová hadička Poddajnosť (cm H2O/l/min) pri tlaku 60 cm H2O 

Vzduchová hadička s kolenom 
hadičky 

Iba vzduchová hadička 

Standard 1,074 1,056 
SlimLine 0,467 0,454 
ClimateLineAir -  0,482 
ClimateLineAir Oxy - 0,729 
 
 

Symboly 
Na produkte alebo obale sa môžu objavovať nasledujúce symboly. 
 

 Pred použitím si prečítajte návod.  Označuje varovanie alebo upozornenie.  Pred použitím 

splňte pokyny.  Výrobca.  Autorizovaný európsky zástupca  Číslo šarže. 

 Katalógové číslo.  Sériové číslo.  Číslo zariadenia.  Zapnúť / vypnúť.  Hmotnosť 

zariadenia.  Ochrana pred predmetmi veľkosti prsta a pred kvapkajúcou vodou pri naklonení o 

15 stupňov od určenej orientácie.  Jednosmerný prúd.  Aplikovaná časť typu BF. 

 Zariadenie II. triedy.  Obmedzenie vlhkosti.  Teplotné obmedzenie.  Neionizujúce 

žiarenie.  Čínske logo kontroly znečistenia1  Čínske logo kontroly znečistenia 2. 

 Iba na lekársky predpis (Podľa federálnych zákonov USA môže tieto zariadenia predávať len 

lekár alebo sú viazané na jeho predpis).  Maximálna hladina vody.  Používajte iba 

destilovanú vodu.  Prevádzková nadmorská výška.  Obmedzenie atmosférického tlaku 

 Vyhovuje norme RTCA DO-160, časť 21, kategória M.  Dátum výroby.  Blokovanie 

alarmov.  Dovozca.  Zdravotnícka pomôcka. 

Pozrite si slovník symbolov na stránke ResMed.com/symbols. 
 

 Informácie týkajúce sa životného prostredia 

Toto zariadenie sa musí likvidovať osobitne, nie ako netriedený komunálny odpad. Na likvidáciu 
zariadenia by ste mali využiť systémy zberu, opakovaného použitia a recyklácie, ktoré sú k dispozícii 
vo vašej oblasti. Tieto systémy zberu, opakovaného použitia a recyklácie sú určené na zníženie tlaku 
na prírodné zdroje a ochranu pred poškodením životného prostredia nebezpečnými látkami. 

Ak potrebujete informácie o týchto systémoch likvidácie, obráťte sa na miestnu správu likvidácie 
odpadu. Symbol preškrtnutého koša vyzýva na použitie týchto systémov likvidácie odpadu. Ak 
potrebujete informácie o zbere a likvidácii zariadenia ResMed, obráťte sa na kanceláriu spoločnosti 
ResMed, miestneho distribútora alebo kliknite na stránku ResMed.com/environment. 
 



24 
 

 

Servis 
Zariadenie AirCurve 10 má poskytovať bezpečný a spoľahlivý výkon pri prevádzke v súlade s pokynmi 
od spoločnosti ResMed. Ak sa objaví nejaká známka opotrebovania alebo v prípade obáv o funkčnosť 
zariadenia AirCurve 10, spoločnosť ResMed odporúča, aby kontrolu a servis zariadenia vykonalo 
autorizované servisné centrum spoločnosti ResMed. Inak by servis ani kontrola produktov nemali byť 
vo všeobecnosti potrebné počas životnosti modelu. 
 

Obmedzená záruka 
Spoločnosť ResMed Pty Ltd (ďalej len „ResMed") zaručuje, že produkt spoločnosti ResMed nebude 
obsahovať žiadne materiálové ani výrobné chyby odo dňa zakúpenia po obdobie špecifikované nižšie. 

Produkt Záručná lehota 

• Systémy masky (vrátane rámu masky, podušky, náhlavnej súpravy a hadičky) – 
okrem jednorazových zariadení 

• Príslušenstvo – okrem jednorazových zariadení 

• Ohybné snímače pulzu na prst 

• Štandardné vodné nádržky zvlhčovača 

90 dní 

• Batérie na použitie v interných a externých batériových systémoch spoločnosti 
ResMed 

6 mesiacov 

• Pripínacie snímače pulzu na prst 

• Dátové moduly CPAP a dvojúrovňového zariadenia 

• Oximetre a oximetrové adaptéry CPAP a dvojúrovňového zariadenia 

• Zvlhčovače a čistiteľné vodné nádržky zvlhčovača 

• Ovládacie zariadenia titrácie 

1 rok 

• CPAP, dvojúrovňové a ventilačné zariadenia (vrátane externých zdrojov napájania) 

• Príslušenstvo k batérii  

• Prenosné diagnostické/skríningové zariadenia 

2 roky 

Táto záruka sa vzťahuje len na prvotného spotrebiteľa. Nie je prenosná. 

Ak sa počas záručnej lehoty vyskytne porucha produktu v podmienkach bežného používania, 
spoločnosť ResMed podľa vlastného zváženia buď opraví alebo vymení chybný produkt alebo 
niektorú z jeho súčastí.  

Táto obmedzená záruka sa nevťahuje na: a) poškodenie, ktoré je výsledkom nesprávneho použitia, 
zneužitia, pozmenenia alebo úpravy produktu, b) opravy vykonané servisnou organizáciou, ktorú 
spoločnosť ResMed výslovne neautorizovala na vykonávanie takýchto opráv, c) poškodenie ani 
znečistenie spôsobené cigaretou, fajkou, cigarou ani iným fajčivom, d) poškodenie spôsobené 
vystavením ozónu, aktivovanému kyslíku alebo iným plynom, a e) poškodenie zapríčinené rozliatou 
vodou na elektronickom zariadení alebo do neho.  

Záruka je neplatná pri predaji alebo opakovanom predaji produktu mimo oblasti pôvodného nákupu. V 
prípade výrobkov zakúpených v krajinách Európskej únie („EÚ") alebo v Európskom združení voľného 
obchodu („EZVO") „oblasť" znamená EÚ a EZVO. 

Reklamáciu chybného produktu v rámci záruky musí uplatniť prvotný spotrebiteľ v mieste nákupu. 

Táto záruka nahrádza všetky ostatné výslovné alebo naznačené záruky vrátane akejkoľvek 
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naznačenej záruky predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Niektoré oblasti alebo krajiny 
nedovoľujú obmedzenie dĺžky trvania implicitnej záruky, a preto sa toto obmedzenie nemusí 
vzťahovať na vás. 

Spoločnosť ResMed nebude zodpovedná za žiadne náhodné ani následné škody, pri ktorých sa bude 
tvrdiť, že vyplynuli z predaja, inštalácie alebo použitia akéhokoľvek produktu spoločnosti ResMed. 
Niektoré oblasti alebo krajiny nepovoľujú vylúčenie ani obmedzenie náhodných alebo následných 
škôd, a preto sa toto obmedzenie nemusí vzťahovať na vás.  

Táto záruka vám dáva špecifické zákonné práva a okrem toho môžete mať aj iné práva, ktoré sa líšia 
v každej oblasti. Ďalšie informácie o vašich záručných právach vám poskytne miestny predajca 
spoločnosti ResMed alebo kancelária spoločnosti ResMed. 

Na stránke ResMed.com nájdete najnovšie informácie o obmedzenej záruke spoločnosti ResMed. 
 

Ďalšie informácie 
Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie o použití zariadenia, obráťte sa na 
svojho poskytovateľa starostlivosti. 

 



ResMed.com
3781013

ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Austrália 

Informácie o ďalších lokalitách spoločnosti ResMed po celom svete nájdete na stránke ResMed.com. AirCurve, Air10, ClimateLine, HumidAir 
a SlimLine sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky skupiny spoločností ResMed. Informácie o patentoch a iných právach 
duševného vlastníctva nájdete v časti ResMed.com/ip. Logo SD je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC. © 2021 ResMed. 3781013/1 2021-10
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