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EESTI 

 
Ninamask 

Täname, et valisite maski AirFit N20. See dokument sisaldab 
kasutusjuhiseid maskidele AirFit N20 ja naistele mõeldud maskidele AirFit 
N20 for Her, millele kasutusjuhendis viidatakse läbivalt üldnimetusega 
AirFit N20. 
 

Juhendi kasutamine 
Palun lugege enne kasutamist läbi kogu kasutusjuhend. Vaadake juhiste 
järgimisel juhendi esiküljel olevaid illustratsioone. 
 

Kavandatud kasutus 
AirFit N20 juhib mitteinvasiivselt õhuvoolu patsiendini hingamisteede 
positiivrõhu (PAP – positive airway pressure) seadmest, näiteks pideva 
positiivrõhu (CPAP – continuous positive airway pressure) seadmest või 
kahetasandilisest süsteemist. 
AirFit N20 on mõeldud: 

• kasutamiseks patsientidel, kelle kehakaal on üle 30 kg, kellele on 
näidustatud positiivrõhk 

• korduskasutamiseks ühele patsiendile kodustes tingimustes ja 
korduskasutamiseks mitmele patsiendile haiglas/hoolekandeasutuses. 

 

 HOIATUS 
Magneteid kasutatakse AirFit N20 alumistel pearihmadel ja raamil. 
Veenduge, et pearihma ja raami hoitakse mis tahes aktiivsest 
meditsiinilisest implantaadist (nt südamestimulaator või 
defibrillaator) vähemalt 50 mm kaugusel, et vältida paiksete 
magnetväljade võimalikku mõju. Magnetvälja tugevus on väiksem 
kui 400 mT. 
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Vastunäidustused 
Magnetosadega maskide kasutamine on vastunäidustatud patsientide 
jaoks, kellel on järgnevad haigused: 

• aneurüsmi raviks koljus metallist hemostaatiline klamber; 
• ühes või mõlemas silmas silmavigastuse tõttu metallkillud. 
 

 ÜLDISED HOIATUSED 
• Ventilatsiooniavad tuleb vabana hoida. 
• Maski võib kasutada üksnes koos CPAPi või kahetasandilise 

seadmega, mida on soovitanud arst või hingamisterapeut. 
• Maski ei tohi kasutada, kui seade ei ole sisse lülitatud. Kui mask 

on paigaldatud, siis kontrollige, kas seade puhub õhku. Selgitus: 
CPAP või kahetasandiline seade on mõeldud kasutamiseks 
spetsiaalsete maskidega (või ühendustega), millel on 
ventilatsiooniavad, mis tagavad maskist õhu pideva väljavoolu. 
Kui seade on sisse lülitatud ja töötab nõuetekohaselt, surub 
seadmest puhutav värske õhk väljahingatud õhu maski 
ventilatsiooniavade kaudu välja. Kui seade ei tööta, ei tule läbi 
maski piisavalt õhku ja võib juhtuda, et väljahingatud õhk 
hingatakse uuesti sisse. Väljahingatud õhu uuesti sisse hingamine 
mitme minuti jooksul võib teatud tingimustel põhjustada 
lämbumist. See kehtib enamiku CPAPi või kahetasandiliste 
mudelite puhul. 

• Järgige kõiki ettevaatusabinõusid, kui kasutate lisahapnikku. 
• Kui CPAP või kahetasandiline seade ei tööta, peab hapnikuvool 

olema välja lülitatud, nii ei kogune kasutamata jäänud hapnik 
seadmesse ning ei teki tuleohtu. 

• Hapnik soodustab põlemist. Hapnikku ei tohi kasutada 
suitsetamise ajal või lahtise tule läheduses. Kasutage hapnikku 
üksnes hästi ventileeritud ruumides. 

• Kindlaks määratud lisahapniku voolu puhul varieerub 
sissehingatava hapniku sisaldus, mis sõltub rõhu sätetest, 
patsiendi hingamisest, maskist, hapniku adapteri kinnituskohast 
ning lekkesuurusest. See hoiatus kehtib enamikule CPAPi või 
kahetasandiliste seadmete tüüpidele. 
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• Arst kontrollib maski tehniliste spetsifikatsioonide sobivust CPAPi 
või kahetasandilise seadmega. Kui maski ei kasutata spetsifikaadi 
kohaselt või maskiga kokku sobivate seadmetega, ei pruugi maski 
tihend toimida ja mask ei pruugi nii mugav olla, parim 
ravitulemus võib jääda saavutamata ning maski lekke suurus ja 
selle vaheldumine võib mõjutada CPAPi või kahetasandilise 
seadme tööd. 

• Lõpetage selle maski kasutamine kohe, kui teil esineb maski 
kasutamisel ÜKSKÕIK MILLISEID kõrvaltoimeid, ning pidage nõu 
oma arsti või uneterapeudiga. 

• Maski kasutamine võib põhjustada hammaste, igemete või lõua 
valulikkust või süvendada olemasolevat hammastega seotud 
probleemi. Sümptomite esinemisel pidage nõu arsti või 
hambaarstiga. 

• Kõikide maskide või CPAPi seadme madalate rõhkude puhul võib 
esineda juba väljahingatud õhu sissehingamine. 

• Vaadake CPAPi või kahetasandilise seadme seadistamise ning 
töötamise kohta teavet seadme kasutusjuhendist. 

• Enne maski kasutamist eemaldage kogu pakend. 
• Kasutajad, kes ei ole võimelised ise maski eemaldama, peavad 

seda kasutama kvalifitseeritud spetsialisti järelevalve all. 
• Maski ei tohi kasutada patsientidel, kellel on pärsitud köharefleks 

või muu seisund, mis soodustab aspiratsiooni taasväljutamise või 
oksendamise ilmnemisel. 

• Vältige painduvate PVC-toodete (nt PVC-õhuvoolik) ühendamist 
otse maski ükskõik millise osa külge. Painduvad PVC-tooted 
sisaldavad osakesi, mis võivad kahjustada maski materjali ning 
põhjustada komponentide lõhenemist või murdumist. 

• Maskil on ohutuse tagamiseks õhuväljutusava, et tavapärast 
hingamist tagada. Kui see ohutuselement puudub või on viga 
saanud, ei tohiks maski kanda. 
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Maski kasutamine 
Kui kasutate maski ResMed CPAPi või kahetasandilise seadmega, millel 
on maski seadistamise võimalused, vaadake maski õige seadistuse kohta 
kasutusjuhendis jaotist „Tehnilised andmed”. 
Täielikku antud seadmega ühilduvate maskide nimekirja vt loendist 
Mask/Device Compatibility List (maski/seadme ühilduvuse loend) 
veebisaidil www.resmed.com/downloads/masks. Internetiühenduse 
puudumisel pöörduge oma ResMedi esindaja poole. 
 

Paigaldamine 

1. Keerake ja eemaldage raami küljest mõlemad magnetklõpsud. 
2. Hoidke maski vastu nägu nii, et pearihma alumised rihmad on lõdvad, 

ning tõmmake pearihm üle pea. 
Pearihma kontroll 
Kui pearihm on oma kohal, veenduge, et pearihmal olev ResMedi logo 
jääb väljapoole ja suunaga üles. 

3. Tooge alumised rihmad kõrvade alla ning kinnitage magnetklõpsud 
raami külge. 

4. Tehke pearihma ülemiste rihmade kinnituskrõpsud lahti. Reguleerige 
rihmad võrdselt, kuni mask on mugavalt nina kohal. Sulgege 
kinnituskrõpsud. 

5. Tehke pearihma alumiste rihmade kinnituskrõpsud lahti. Reguleerige 
rihmad võrdselt, kuni mask on kindlalt paigal. Sulgege kinnituskrõpsud. 

6. Ühendage seadme õhuvoolik lühikese voolikuga. Kinnitage torupõlv 
maski külge, vajutades külgedel olevatele nuppudele ning surudes 
põlve maski sisse, veendudes, et see klõpsab mõlemal küljel kohale. 

7. Mask ja pearihm peaksid olema samas asendis, nagu on näidatud 
joonisel. 
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Kohendamine 
Vajaduse korral reguleerige maski asendit kergelt, et mask kõige 
mugavamini istuks. Veenduge, et pehmendus ei ole kortsus ja pearihm ei 
oleks keerdus. 
 

1. Lülitage seade sisse, et sellest väljuks õhk. 
 

Reguleerimise näpunäited 
 

 Maski ülaosas esinevate lekete kõrvaldamiseks kohandage 
pearihma ülemisi rihmasid. Maski allosas esinevate lekete 
kõrvaldamiseks kohandage pearihma alumisi rihmasid. Kohandage 
vaid nii palju, et tagatud oleks hermeetilisus ja mugavus. 

 

 Ülemiste rihmade reguleerimine on hermeetilisuse ja mugavuse 
võtmeks. 

 

 Ärge pingutage alumisi rihmasid liiga tugevasti, sest need on 
põhiliselt pehmenduse paigal hoidmiseks. 

 

Eemaldamine 

1. Keerake ja eemaldage raami küljest mõlemad magnetklõpsud. 
2. Tõmmake mask näost eemale ning tagasi üle pea. 
 

Osadeks lahtivõtmine 
Kui mask on seadme külge ühendatud, eemaldage seadme õhuvoolik 
lühikese vooliku küljest. 

1. Tehke pearihma ülemiste rihmade kinnituskrõpsud lahti. Tõmmake 
rihmad raamist välja.  
Nõuanne: hoidke pearihma alumised rihmad magnetkrõpsudega koos, 
et maski uuesti kokku pannes oleks lihtne eristada ülemisi ja alumisi 
rihmasid. 

2. Eemaldage maski küljest torupõlv, vajutades küljel olevale nupule ning 
tõmmates torupõlve eemale. 

3. Hoidke raami, pannes oma pöidla üle küljepesa. Tõmmake polster 
raamist eemale. 
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Uuesti kokkupanek 

1. Suruge pehmendus raami külge. Raam on sellise kujuga, mis 
võimaldab teil pehmenduse ainult ühte moodi sisestada. 

2. Kinnitage pearihma ülemised rihmad raamil olevatesse pesadesse 
seestpoolt väljapoole nii, et pearihmal olev ResMedi logo oleks 
suunaga väljapoole ja üles. Kinnitamiseks voltige need üle. 

 

Maski puhastamine kodus 
Maski funktsioonivõime optimeerimise seisukohast on oluline järgida 
alljärgnevaid suuniseid. 
 

 HOIATUS 
• Järgige hügieenilisuse tagamiseks alati puhastusjuhiseid ja 

kasutage õrnatoimelist vedelat pesuainet. Mõned puhastustooted 
võivad maski, selle osasid ning nende funktsioone kahjustada või 
jätta endast järele kahjulikke aurumisjääke, mida võidakse sisse 
hingata, kui neid korralikult ei loputata. 

• Puhastage oma maski ja selle osasid regulaarselt, et säilitada 
maski kvaliteet ja vältida pisikute tekkimist, mis võivad teie tervist 
kahjustada. 

 

 ETTEVAATUST! 
Juhul kui märkate maski komponentidel ükskõik milliseid kvaliteedi 
halvenemise tunnuseid (lõhed, mõrad, rebendid jne), tuleb see 
komponent ära visata ning uuega asendada. 
 

Iga päev / pärast iga kasutamist 
Võtke enne puhastamist mask osadeks, järgides lahtivõtmisele 
kohalduvaid suuniseid. 

1. Leotage ning loputage polstrit, torupõlve ja lühikest voolikut soojas 
vees (ligikaudse temperatuuriga 30 °C) kuni 10 minutit, kasutades 
õrnatoimelist vedelat pesuainet. 

2. Kasutage komponentide puhastamiseks pehmete harjastega harja, 
pöörates erilist tähelepanu torupõlvel olevatele väikestele 
ventilatsiooniavadele. 
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3. Loputage komponente hoolikalt joogivee kvaliteedile vastava voolava 
sooja vee all. 

4. Kontrollige kõiki komponente, et need oleksid visuaalselt puhtad ja 
pesuaine jääkideta. Vajaduse korral peske uuesti. 

5. Laske komponentidel enne kokkupanemist kuivada, vältides 
kokkupuudet otsese päikesevalgusega. 

 

Kord nädalas 
Magnetklõpsud võib pesemise ajaks oma kohale jätta. 

1. Leotage ning loputage eemaldatud pearihma ja raami soojas vees 
(ligikaudse temperatuuriga 30 °C) kuni 10 minutit, kasutades 
õrnatoimelist vedelat pesuainet. 

2. Suruge komponente nende loputamiseks korduvalt joogivee 
kvaliteedile vastava voolava sooja vee all, kuni komponentidel ei ole 
pesuaine jääke. 

3. Suruge komponente liigse vee eemaldamiseks. 
4. Laske komponentidel enne kokkupanemist kuivada, vältides 

kokkupuudet otsese päikesevalgusega. 
 

Maski töötlemine enne igat patsienti 
Töödelge maski enne iga patsiendiga kasutamist. Puhastamise, 
desinfitseerimise ning steriliseerimise juhendid on kättesaadavad 
veebilehel www.resmed.com/downloads/masks. Internetiühenduse 
puudumisel pöörduge oma ResMedi esindaja poole. 
 

Veaotsing 
Probleem / võimalik põhjus Lahendus 
Mask on liiga mürarikas. 
Ventilatsiooniava on määrdunud. Puhastage ventilatsiooniava juhiste kohaselt. 
Mask on valesti kokku pandud. Võtke mask osadeks lahti ja pange seejärel 

juhendi kohaselt uuesti kokku. 
Mask lekib. Kohendage maski või muutke selle asendit. 

Reguleerige uuesti pearihma rihmasid, et tuua 
maski näole lähemale ja suurendada 
hermeetilisust. 
Kontrollige, kas mask on õigesti kokku 
pandud. 
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Probleem / võimalik põhjus Lahendus 
Mask lekib näo ümbruses. 
Mask on vales asendis. Kontrollige, et pehmenduse põhjal olev 

suuruse indikaator on suunatud alla ja on nina 
alumise osaga paralleelselt. 

Mask võib olla valesti paigaldatud. Tõmmake mask näost eemale ja muutke selle 
asendit nii, et maski alumised nurgad oleksid 
täielikult nina ümber. Vajaduse korral 
reguleerige uuesti pearihma rihmasid, et 
mask püsiks õigel kohal. 

Pehmendus võib olla määrdunud. Puhastage pehmendust juhendi kohaselt. 
Pehmenduse membraanis on kortsud või 
voldid. 

Eemaldage mask ja paigaldage see 
paigaldusjuhendi kohaselt uuesti. Paigutage 
pehmendus õigesti nina kohale, enne kui 
tõmbate pearihma üle pea. Ärge libistage 
maski paigaldamise ajal üle näo, sest see 
võib põhjustada pehmenduse keerdumist või 
rullumist. 

Mask ei ole nõuetekohaselt pingul. Veenduge, et pearihma rihmad ei oleks liiga 
pingul ega liiga lõdvalt. See mask ei pruugi 
vajada nii palju pinguldamist kui teised 
ninamaskid. 
Veenduge, et pearihm ei oleks keerdus. 

Mask võib olla vale suurusega. Pidage nõu oma arstiga. 

Mask ei istu korralikult. 
Mask on valesti kokku pandud. Võtke mask osadeks lahti ja pange seejärel 

juhendi kohaselt uuesti kokku. 
Mask võib olla vale suurusega. Pidage nõu oma arstiga. 
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Tehnilised andmed 
Rõhuvoolu kõver Maskil on passiivne ventilatsioon, mis kaitseb väljahingatud õhu 

sissehingamise eest. Õhuvoolu määr võib erineda 
tootmiserinevuste tõttu. 

 

Rõhk 
(cm H2O) 

Vool 
(l/min) 

4 20 
7 27 

11 35 
14 40 
17 44 
20 49 
24 54 
27 58 
30 61 

Surnud ruumala 
teave 

Füüsiline surnud ruumala on maski tühimaht kuni pöörleva 
liidese otsani. Suurte maskipehmenduste kasutamisel on see 
103,3 ml. 

Ravirõhk 4 kuni 30 cm H2O 
Takistus Mõõdetud rõhu langus (nominaalne) 

50 l/min: 0,3 cm H2O 
100 l/min: 1,3 cm H2O 

Keskkonnatingimused Töötemperatuur: 5°C kuni 40°C 
Tööniiskus: 15% kuni 95% mittekondenseeruv 
Temperatuur hoiustamisel ja transportimisel: -20°C kuni +60°C 
Niiskus hoiustamisel ja transportimisel: kuni 95% 
mittekondenseeruv 

Heli AVALDATUD KAHENUMBRILISED MÜRAHEITE VÄÄRTUSED 
kooskõlas standardiga ISO 4871. Maski A-filtriga korrigeeritud 
helivõimsuse tase on 24 dBA, mõõtemääramatusega 3 dBA. 
Maski A-filtriga korrigeeritud helivõimsuse tase 1 m kaugusel 
on 16 dBA, mõõtemääramatusega 3 dBA. 

Kogumõõtmed 339 mm (K) x 291 mm (L) x 162 mm (S) 
Lühikese vooliku koostu ja pöörleva liitega täielikult 
kokkupandud mask ilma pearihmata 
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Rahvusvaheline 
mitteioniseeriva 
kiirguse eest 
kaitsmise komisjon 
(ICNIRP) 

Maskis kasutatavad magnetid vastavad üldisele avalikule 
kasutamisele kohalduvatele rahvusvahelise mitteioniseeriva 
kiirguse eest kaitsmise (ICNIRP) suunistele. 

Kasutusiga Maskisüsteemi AirFit N20 kasutusiga oleneb 
kasutusintensiivsusest, hooldusest ning maski kasutamise või 
hoiundamise keskkonna tingimustest. Maskisüsteem ja selle 
komponendid on modulaarsed, mistõttu on kasutajal soovitatav 
maskisüsteemi regulaarselt hooldada ja kontrollida. Vajaduse 
korral või selle juhendi jaotises „Maski puhastamine kodus” 
sisalduvate toote kontrollimisele kohalduvate visuaalsete 
kriteeriumite kohaselt tuleb maskisüsteem või selle komponent 
asendada. Vaadake asendusosade tellimist käsitleva teabega 
tutvumiseks selle juhendi jaotist „Maski osad”. 

Maski sätted 

 

AirSense, AirCurve ja S9: Valige „ninapadjad“. 
Muud seadmed: Valige 'SWIFT' (kui see on kasutatav) või valige 
maski suvandiks 'MIRAGE'. 

 

 
Märkused 
• Toote valmistamisel ei ole kasutatud polüvinüülkloriidi (PVC), di(2-

etüülheksüül)ftalaati (DEHP), dibutüülftalaati (DBP) ega 
butüülbensüülftalaati (BBP). 

• See toode ei ole valmistatud looduslikust kummilateksist. 
• Tootja jätab endale õiguse neid andmeid etteteatamata muuta. 
 

Hoiundamine 
Veenduge, et mask on täielikult puhastatud ja kuivanud, enne kui jätate 
selle ükskõik kui pikaks ajaks seisma. Hoidke mask kuivas kohas ja 
otsesest päikesevalgusest eemal. 
 

Kasutuselt kõrvaldamine 
See mask ei sisalda ohtlikke aineid ning selle võib kasutuselt kõrvaldada 
koos tavapäraste olmejäätmetega. 
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Sümbolid 
Tootel või pakendil võivad olla järgmised sümbolid. 

 
Katalooginumber 

 
Partii kood 

 
Niiskuspiirang 

 
Temperatuuripiirang 

 

Kergesti purunev, käsitseda 
ettevaatusega  

Ei ole valmistatud looduslikust 
kummilateksist 

 
Tootja  Volitatud esindaja Euroopas 

 
Hoidke sademete eest 

 
Suunaga ülespoole 

 
Ninamask 

 

Seadme paigaldamine – 
ninapadjad 

 
Suurus – väike 

 
Suurus – keskmine 

 
Suurus – suur   

 

Tähistab hoiatust või ettevaatusabinõud ning osutab võimalikule vigastusohule 
või kirjeldab erimeetmeid, mis aitavad tagada seadme ohutut ja efektiivset 
kasutust. 

 
Ettevaatust, vaadake kaasasolevaid dokumente. 
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Tarbija garantii 
ResMed tunnustab kõiki tarbijaõigusi, mis on kehtestatud ELi direktiiviga 
1999/44/EÜ ning vastavate riigisiseste seadustega Euroopa Liidus 
müüdavatele toodetele. 

 



Mask Components / Maskkomponenter / Maskin osat 
/ Maskedele / Maskens komponenter / Maski osad /
Компоненты маски

AirFit N20 AirFit N20  
for Her

A Elbow and short tube / Knärör med 
kort slang / Kulmakappale ja lyhyt 
letku / Vinkelstykke og kort slange / 
Kneledd og kort slange / Torupõlv ja 
lühike voolik / Угловой патрубок и 
короткая трубка

63565 63565

1 Elbow / Knärör / Kulmakappale / 
Vinkelstykke / Kneledd / Torupõlv / 
Угловой патрубок

2 Side buttons / Sidoknappar / 
Sivupainikkeet / Sideknapper / 
Sideknapper / Nupud / Боковые кнопки

3 Vent / Ventilöppning / Ilma-aukko / 
Lufthul / Ventileringsåpning / Õhuava / 
Вентиляционное отверстие

4 Short tube / Kort slang / Lyhyt letku / 
Kort slange / Kort slange / Lühike voolik / 
Короткая трубка

5 Swivel / Svängbar koppling / Pyörivä 
liitin / Drejestuds / Svivel / Pöörel / 
Поворотный соединитель

B Frame / Maskram / Runko / Ramme / 
Ramme / Raam / Каркас

63566 63567

C Cushion / Mjukdel / Pehmike / Pude / 
Pute / Pehmendus / Уплотнитель

63550 (S) 
63551 (M) 
63552 (L)

63550 (S) 
63551 (M) 
63552 (L)



AirFit N20 AirFit N20  
for Her

D Headgear / Huvudband / Pääremmit / 
Hovedbånd / Hodestropper / Pearihm / 
Головной фиксатор

63560 (S) 
63561 (Std) 
63562 (L)

63558

6 Magnetic clips (2 pack) / Magnetspänne 
(2-pack) / Magneettikiinnikkeet (2 
paketti) / Magnetiske clips (2 stk.) 
/ Magnetklemmer (2-pakning) / 
Magnetklõpsud (2 pakendis) / Магнитные 
зажимы (2 штуки в упаковке)

63564 63564

7 Lower headgear straps / Nedre 
huvudbandsremmar / Pääremmien 
alahihnat / Nederste hovedbåndsstropper 
/ Nedre hodestropper / Pearihma 
alumised rihmad / Нижние ремешки 
головного фиксатора

8 Upper headgear straps / Övre 
huvudbandsremmar / Pääremmien 
ylähihnat / Øverste hovedbåndsstropper 
/ Øvre hodestropper / Pearihma ülemised 
rihmad / Верхние ремешки головного 
фиксатора

A+B+C   

Frame system / Maskramssystem / 
Maskin koko runko / Rammesystem 
/ Rammesystem / Raami komplekt / 
Система каркаса

63553 (S) 
63555 (M) 
63556 (L)

63554 (S)



AirFit N20 AirFit N20  
for Her

A+B+C+D 

Complete system / Komplett system / 
Maski täydellisenä / Komplet maske / 
Fullstendig system / Maski komplekt 
/ Полная система

63514 (M) 
63515 (L)

63513 (S) 

S: Small / Small / Pieni / Small / Small / Väike / Маленький
M: Medium / Medium / Keskikokoinen / Medium / Medium / Keskmine /      

Средний
L: Large / Large / Suuri / Large / Large / Suur / Большой
Std: Standard / Standard / Vakio / Standard / Standard / Standard / Стандартный
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