
Reisetilbehør som gjør 
reisen din enklere
Med et utvalg av valgfritt tilbehør er AirMini utviklet for å 
passe til din livsstil. En DC/DC-omformer gir deg friheten 
du ønsker på turen. Et hardt etui beskytter maskinen – 
mens reisevesken rommer AirMini med maske og slange 
- for enklere transport.

Monteringssystemet for AirMini hjelper deg å sikre 
apparatet mens du sover og tilbyr et antall ulike 
monteringsløsninger for ditt behov og med stilfull 
diskresjon.

Besøk mySleep.no for å se alt tilbehøret som gjør 
behandlingen enda litt bedre.

AirMini™ reise-CPAP

Besøk ResMed.com/AirMini
eller vår nettbutikk
www.mysleep.no

Klar for en ny godnatthistorie?

Solutions

AirMini premium reiseveske
38840

AirMini monteringssystem
38842

AirMini DC/DC omformer
38839

AirMini hardt etui
38841
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AirMini: Effektiv kompakt behandling  
uten kompromiss
Med et ResMed-produsert apparat er du trygg på at kvaliteten på søvnbehandlingen  
med AirMini er like god som på våre andre markedsledende apparater – i en liten,  
brukervennlig og stilfull innpakning.

AirMini tilbyr effektiv behandling på det mest komfortable og mobile. Du trenger ikke  
lenger å kompromisse mellom behandlingskvalitet, bedre helse og frihet.

Start & Stopp
Med kun én startknapp er det superenkelt  
å bruke apparatet hver natt.

ActiveAir™
Denne unike teknologien regulerer 
luftstrømmen for å holde trykkleveransen 
stabil og komfortabel på alle nivåer.

AirMini App™ 
En app for smarttelefon 
og nettbrett som gjør 
det enkelt å tilpasse 
komfortinnstillinger og 
se egen behandlings-
progresjon. AirMini App gir 
deg oversikt og hjelper deg 
i gang med behandlingen.

Bluetooth-tilkobling
Trykk på bluetooth-knappen og synkronisér  
din AirMini med din smartenhet.

HumidX™ vannfrie 
luftfukter
Kompakt og diskret – HumidX* eller 
HumidX* Plus er det ideelle valget 
for pasienter som ønsker optimal 
behandlingskomfort på reisen.

AirFit™ og AirTouch™-
maskesystemer
AirMini er kompatibel med AirFit N20 og F20-
seriene, og AirFit P10 for AirMini. 

* HumidX og HumidX Plus er bare kompatible med AirFit N20 og AirFit P10 for AirMini


