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SLOVENČINA 

 
Maska s nosovými vankúšikmi 
 
Ďakujeme, že ste si vybrali systém AirFit P10 pre AirMini.  
 

Používanie tejto príručky 
Pred použitím si prečítajte celú príručku. Keď postupujete podľa pokynov, 
pozerajte si obrázky v prednej a zadnej časti tejto príručky. 
 

Určené použitie 
Systém masky AirFit P10 pre AirMini je príslušenstvo, ktoré slúži na 
neinvazívny prívod vzduchu pacientovi. Je vybavený prispôsobenými 
pripájacími portmi na zaistenie toho, že sa môže pripojiť len ku 
kompatibilným zariadeniam CPAP od spoločnosti ResMed. 
 
Systém AirFit P10 pre AirMini je:  
• určený na použitie u pacientov s hmotnosťou >30 kg, ktorí majú 

predpísané používanie dýchacieho prístroja s pozitívnym pretlakom v 
dýchacích cestách 

• určený na opakované používanie u jedného pacienta v domácom 
prostredí a na opakované používanie u viacerých pacientov v 
nemocničnom prostredí/zdravotníckom zariadení. 
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 VŠEOBECNÉ VAROVANIA 
• Používatelia, ktorí si nedokážu masku zložiť sami, musia masku používať pod 

kvalifikovaným dohľadom. Maska môže byť nevhodná pre osoby s predispozíciou k 
aspirácii. 

• Táto maska sa smie používať len s uvedenými kompatibilnými terapeutickými 
pomôckami a len podľa odporúčaní lekára alebo respiračného terapeuta. AirFit P10 pre 
AirMini vyžaduje pripojenie k uvedeným kompatibilným systémom na zabezpečenie 
terapie. 

• Systém AirMini je vybavený vetracím systémom na zabránenie hromadeniu oxidu 
uhličitého v maske. Vetrací systém sa musí udržiavať v čistote a bez kontaminácie, aby 
bolo zaistené jeho správne fungovanie. Pri zablokovaní alebo úprave vetracieho 
systému môže dôjsť k nadmernému spätnému vdychovaniu oxidu uhličitého.  

• Táto maska nie je určená na použitie u pacientov s oslabeným hrtanovým reflexom 
alebo u pacientov s inými predispozíciami k aspirácii v prípadoch regurgitácie 
žalúdočného obsahu alebo zvracania. 

• Táto maska nie je kompatibilná s kyslíkom z náhradného zdroja. 
• V prípade AKEJKOĽVEK nepriaznivej reakcie na masku ju prestaňte používať a obráťte 

sa na svojho lekára alebo spánkového terapeuta. 
• Použitie masky môže spôsobiť bolesť zubov, ďasien alebo čeľustí, prípadne zhoršiť 

existujúci stav zubov. Ak sa vyskytnú akékoľvek príznaky, obráťte sa na svojho lekára 
alebo zubného lekára. 

• Ako pri všetkých maskách, aj tu môže dôjsť k určitému spätnému vdýchnutiu. 
• Podrobnosti o nastaveniach a informácie o prevádzke nájdete v príručke k vášmu 

terapeutickému prístroju. 
• Pred použitím masky odstráňte všetok obalový materiál. 
• Nepripájajte ohybné PVC výrobky (napr. PVC trubicu) priamo k žiadnej časti masky. 

Ohybné PVC obsahuje zložky, ktoré môžu poškodiť materiály masky, a môžu spôsobiť 
prasknutie alebo zlomenie jej komponentov. 

• Masku nepoužívajte, pokiaľ zariadenie nie je zapnuté. Po nasadení masky sa 
presvedčte, že zariadenie fúka vzduch. Vysvetlenie: zariadenia CPAP sú určené na 
použitie so špeciálnymi maskami (alebo konektormi), ktoré majú vetracie otvory 
umožňujúce nepretržitý prietok vzduchu z masky. Keď je zariadenie zapnuté a správne 
funguje, nový vzduch zo zariadenia vytláča vydýchnutý vzduch von cez vetracie otvory v 
maske. Keď však zariadenie nefunguje, cez masku sa bude privádzať nedostatočný 
čerstvý vzduch a vydýchnutý vzduch môže byť znova vdýchnutý. Opakované 
vdychovanie vydýchnutého vzduchu trvajúce dlhšie ako niekoľko minút môže za 
určitých okolností viesť k uduseniu. Toto sa týka väčšiny modelov zariadení CPAP. 
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Použitie masky 
Kompletný zoznam kompatibilných zariadení pre túto masku nájdete v 
zozname Mask/Device Compatibility List na 
www.resmed.com/downloads/masks. Ak nemáte prístup na internet, 
obráťte sa na zástupcu spoločnosti ResMed.  
 

Zariadenia HumidX a HumidX Plus 
Zariadenia HumidX a HumidX Plus sú suché zvlhčovače. Sú navrhnuté tak, 
aby poskytovali väčší komfort zlepšením úrovne vlhkosti vzduchu, ktorý 
dýchate, a aby ponúkali úľavu od možného pocitu sucha. 
Zariadenie HumidX predstavuje dobrý východiskový bod pri hľadaní 
správnej úrovne zvlhčovania. Zariadenie HumidX Plus ďalej zlepší úroveň 
vlhkosti a je užitočné, keď je úroveň vlhkosti v okolitom prostredí veľmi 
nízka (napríklad vo vysokých nadmorských výškach alebo v lietadle). 
Zariadenie HumidX a HumidX Plus sa musí vymeniť do 30 dní od 
otvorenia obalu HumidX/HumidX Plus. 
 
 

Nasadzovanie 
Informácie o nastavení zariadenia AirMini nájdete v používateľskej príručke 
pre systém AirMini. Po nastavení zariadenia AirMini pokračujte 
nasledujúcimi krokmi na nasadenie masky. 

1. Zarovnajte ľavý (L) a pravý (R) vankúšik s ľavou a pravou nosnou 
dierkou. Pretiahnite si popruhy hlavovej súpravy cez hlavu. Spodný 
popruh hlavovej súpravy by mal pohodlne sedieť v zadnej časti hlavy. 
Vrchný popruh by mal pohodlne sedieť na temene. 

2. Na zaistenie pohodlného nasadenia krátko odtiahnite masku od nosa a 
znova nastavte vankúšiky. Uistite sa, že nosné vankúšiky tesne pasujú 
do nosných dierok s oboma vankúšikmi vo zvislej polohe. 

3. Teraz je maska nasadená a pripravená na použitie. Po spustení 
pomôcky budete v blízkosti vetracej oblasti okolo pripojenia trubice 
cítiť slabý vánok. Na skontrolovanie vetrania priblížte prst k oblasti 
pripojenia. Mali by ste tam cítiť prúdiť vzduch. Zabráňte zablokovaniu 
vetracej oblasti.  

 



4 
 

Prispôsobenie 
Na dosiahnutie pohodlného nasadenia upravte vrchný a spodný popruh 
hlavovej súpravy – odtiahnutím popruhov od seba ich povoľte alebo 
stiahnutím k sebe ich dotiahnite. Na dodatočné nastavenie môžete použiť 
spony hlavovej súpravy AirFit P10. Ak potrebujete pomoc, pozrite si list s 
pokynmi pre spony hlavovej súpravy.  

VAROVANIE  
Popruhy hlavovej súpravy nadmerne neuťahujte. 
 

Snímanie 
Ak si chcete systém masky zložiť, potiahnite masku a hlavovú súpravu za 
rozdelený popruh smerom nahor a cez hlavu. 
 

Rozobratie 

1. Odpojte trubicu masky od vetracieho modulu jemným otočením a 
potiahnutím. Ak používate zariadenia HumidX alebo HumidX Plus, 
vyberte ich z vetracieho modulu. 

2. Odpojte vetrací modul od trubice AirMini jemným otočením a 
potiahnutím. 

3. Držte vrchnú časť trubice masky, stlačte a potiahnite vankúšiky preč 
od rámu masky. 

4. Vyberte hlavovú súpravu z rámu tak, že potiahnutím za textil odhalíte 
všetky otvory a potom stiahnete textil z konca každého ramena rámu.  

 

Opätovné zostavenie 

1. So sivou stranou hlavovej súpravy smerom von prevlečte ramienka 
rámu masky cez dierky na hlavovej súprave. Zaistite hlavovú súpravu 
jej pretiahnutím ponad okraj rámu čo najbližšie k nosným vankúšikom. 
Držte rám masky a mierne natiahnite hlavovú súpravu s cieľom overiť 
jej správne pripojenie. 

2. Pripojte vankúšiky k rámu masky vložením vrchnej a spodnej spony do 
príslušných otvorov. 



Slovenčina 5 
 

3. Uistite sa, že vnútorné steny nosných vankúšikov nie sú stlačené ani 
zložené. V prípade potreby môžete jemným stlačením vrátiť každý 
nosný vankúšik späť do správneho tvaru. 

4. Pripojte trubicu AirMini k vetraciemu modulu zatlačením koncov 
dohromady a otočením, kým nezaskočia na svoje miesto. 

5. Na pridanie voliteľného zvlhčovania vložte HumidX/HumidX Plus do 
vetracieho modulu. Pripojte trubicu masky k vetraciemu modulu 
zatlačením koncov dohromady a otočením, kým nezaskočia na svoje 
miesto.  

 

Čistenie masky v domácom prostredí 
Dodržujte pokyny na čistenie uvedené v tejto príručke, aby ste zachovali 
funkčnosť a bezpečnosť masky. 
 

 VAROVANIE 
• Masku a komponenty pravidelne čistite, aby ste dostávali optimálnu terapiu a zabránili 

rozširovaniu baktérií, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť vaše zdravie. 
• Náhlavnú súpravu nežehlite, pretože materiál je citlivý na teplo a poškodí sa.  
• Pravidelne kontrolujte zarriadenie Humid X/Humid X Plus a dodržiavajte pokyny na 

čistenie a údržbu, aby ste zabránili rozširovaniu baktérií, ktoré môžu nepriaznivo 
ovplyvniť vaše zdravie. 

• Vždy sa riaďte pokynmi na čistenie a používajte jemný tekutý čistiaci prostriedok na 
komponenty masky a jemné mydlo na hlavovú súpravu. Niektoré čistiace prostriedky 
môžu poškodiť masku, jej časti a ich funkciu alebo zanechať škodlivé zvyškové výpary, 
ktoré by mohli byť pri nedostatočnom opláchnutí vdýchnuté. 
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Skontrolujte zariadenie HumidX/HumidX Plus 

1. Denne kontrolujte, či nezbadáte akékoľvek známky poškodenia alebo 
upchania spôsobeného nečistotami alebo prachom. 

Poznámky: 
• Zariadenie HumidX/HumidX Plus sa nesmie umývať.  
• Ak sa zariadenie HumidX/HumidX Plus nepoužíva, skladujte ho na 

čistom a suchom mieste. 
• Zariadenie HumidX/HumidX Plus sa musí vymeniť do 30 dní od 

otvorenia. 

Čistenie trubice AirMini 
Pozrite si pokyny na čistenie v používateľskej príručke pre zariadenie 
AirMini 

Čistenie vetracieho modulu 

1. Vetrací modul vyčistite a skontrolujte každý deň. 

2. Umyte ho v teplej vode použitím jemného tekutého čistiaceho 
prostriedku. 

3. Vyčistite ho kefkou s jemnými štetinami, pričom venujte zvlášť 
pozornosť vetracím otvorom 

4. Dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou. Otrasením odstráňte 
nadbytočnú vodu a nechajte vyschnúť na vzduchu mimo dosahu 
priameho slnečného žiarenia. 

5. Skontrolujte, či sa vo vetracích otvoroch nenachádzajú nečistoty alebo 
prach. 

Poznámka: neumývajte v umývačke riadu ani neperte v práčke. 
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Čistenie vankúšikov masky, rámu a trubice masky 
Každodenne: 

1. Vyčistite vankúšiky masky, rám a trubicu masky každý deň. Jemne 
poutierajte v teplej vode (približne 30 °C) použitím jemného tekutého 
čistiaceho prostriedku, až kým jednotlivé komponenty nebudú 
viditeľne čisté. 

2. Dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou a nechajte vyschnúť na 
vzduchu mimo priameho slnečného svetla. 

Okrem každodenného čistenia každý týždeň:  

1. Vyčistite rám masky a koniec trubice masky jemným tekutým 
čistiacim prostriedkom použitím kefky s jemnými štetinami. Osobitnú 
pozornosť venujte štrbinám a dutinám.  

2. Dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou a nechajte vyschnúť na 
vzduchu mimo priameho slnečného svetla. 

Čistenie hlavovej súpravy 
Týždenne: 

1. Hlavovú súpravu umyte v rukách miernym trením v teplej vode 
(približne 30 °C) pomocou jemného mydla. 

2. Dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou a nechajte vyschnúť na 
vzduchu mimo priameho slnečného svetla.  
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Ošetrovanie masky pri použití na viacerých pacientoch 
Trubicu Air Mini, vetrací modul a HumidX/HumidX Plus musíte zlikvidovať 
a vymeniť za nové, pretože ich nemôžete dezinfikovať a používať pri 
viacerých pacientoch.  
 

Túto masku treba pred použitím na ďalšom pacientovi opätovne ošetriť. 
Pokyny týkajúce sa čistenia, dezinfekcie a sterilizácie sú k dispozícii na 
www.resmed.com/downloads/masks. Ak nemáte prístup na internet, 
obráťte sa na zástupcu spoločnosti ResMed. 
 

 UPOZORNENIE 
Vizuálne kritériá pre kontrolu výrobku: Ak je zjavné akékoľvek 
poškodenie komponentu systému (prasknutie, zmena farby, trhliny 
atď.), komponent sa musí zlikvidovať a vymeniť. 
 

Odstraňovanie problémov 
Pokyny na odstraňovanie problémov so zariadením HumidX/HumidX Plus 
nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu AirMini. 
 

Problém/možná príčina Riešenie 
Vankúšiky netesnia správne, maska je nepohodlná alebo spôsobuje červené fľaky 

Vankúšiky alebo hlavová súprava sú 
nesprávne nasadené alebo nesprávne 
nastavené. 

Skontrolujte, či sú nosové vankúšiky správne 
vložené podľa indikátorov vľavo (L) a vpravo (R). 
Znovu nasaďte masku podľa pokynov na 
nasadenie. Upravte nastavenie hlavovej 
súpravy, aby sa zaistilo jej pohodlné nasadenie. 

Jeden alebo oba nosové vankúšiky sú 
stlačené alebo zdeformované, prípadne 
je vnútorná stena jedného alebo oboch 
vankúšikov nesprávne.  

Stlačte strany jednotlivých vankúšikov na ich 
vrátenie do pôvodného tvaru. 

Vankúšiky majú nesprávnu veľkosť. Poraďte sa so svojím lekárom. 
Vankúšiky môžu byť znečistené. Vyčistite vankúšiky podľa pokynov. 
Hlavová súprava je príliš voľná. Nastavte popruhy hlavovej súpravy alebo 

použite spony hlavovej súpravy AirFit P10 na 
dodatočné nastavenie.  

Komponenty sa zdajú byť poškodené 
alebo opotrebované 

Vymeňte príslušný diel. Obráťte sa na 
miestneho predajcu spoločnosti ResMed. 
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Problém/možná príčina Riešenie 
Maska je príliš hlučná 

Zo systému uniká vzduch. Masku znovu nasaďte alebo zmeňte jej polohu. 
Upravte nastavenie hlavovej súpravy. 
Skontrolujte správnosť zostavenia masky. 

 
 

Technické parametre  
Poznámky: 
• Ak je pomôcka AirFit P10 pre AirMini pripojená k systému AirMini, 

obsahuje vetrací systém na zabránenie hromadeniu CO2 v maske. 
• Technické parametre súvisiace s vetraním nájdete v používateľskej 

príručke k systému AirMini 
 

Informácie o 
nevyužitom 
priestore  

Fyzický nevyužitý priestor je prázdny objem masky až po kompatibilný 
konektor trubice. Pri použití veľkých podušiek je to 40 ml. 

Terapeutický tlak 4 až 20 cm H2O 
Podmienky 
okolitého 
prostredia 

Prevádzková teplota: +5 °C až +40 °C 
Prevádzková vlhkosť: 10 % až 95 % , bez kondenzácie 
Teplota pri skladovaní a preprave: -25 °C až +70 °C 
Vlhkosť pri skladovaní a preprave: 5 – 95 % relatívna vlhkosť, bez 
kondenzácie 

Hluk DEKLAROVANÉ DVOJČÍSELNÉ HODNOTY EMISIÍ HLUKU v súlade s 
normou ISO 4871. A-vážená hladina akustického výkonu masky je 
22 dBA s odchýlkou 3 dBA. A-vážená hladina akustického tlaku 
masky vo vzdialenosti 1 m je 15 dBA s odchýlkou 3 dBA. 

Hrubé rozmery Veľká: 
175 mm (V) x 149 mm (Š) x 37 mm (H) 
Systém rámu masky (bez hlavovej súpravy) 
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Životnosť Životnosť systému AirTit P10 pre masku AirMini závisí od intenzity 
používania, údržby a podmienok prostredia, v ktorom sa maska 
používa alebo skladuje. Pretože táto maska a jej komponenty sú 
svojou povahou modulárne, odporúča sa, aby ich používateľ 
pravidelne udržiaval a kontroloval, a aby systém masky alebo 
akékoľvek komponenty vymenil v prípade potreby alebo v súlade s 
kapitolou „Vizuálne kritériá na kontrolu výrobku" v časti „Čistenie 
masky v domácom prostredí" tejto príručky. Informácie o objednávaní 
náhradných dielov nájdete v časti „Komponenty masky" v tejto 
príručke. 
Informácie o životnosti trubice AirMini, vetracieho modulu a 
HumidX/HumidX Plus nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu 
AirMini. 

 
 

Poznámky:  
• Výrobok neobsahuje PVC, DEHP, DBP ani BBP. 
• Tento výrobok nie je vyrobený z prírodného latexu. 
• Výrobca si vyhradzuje právo meniť tieto špecifikácie bez oznámenia. 
 
 

Skladovanie 
Pred akokoľvek dlhým uskladnením masky sa uistite, že je maska 
dôkladne čistá a suchá. Masku skladujte na suchom mieste mimo 
priameho slnečného žiarenia. 
 

Likvidácia 
Táto maska a obal neobsahujú žiadne nebezpečné látky a môžu sa 
likvidovať spolu s bežným domácim odpadom. 
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Symboly 

Na výrobku alebo obale sa môžu nachádzať nasledujúce symboly: 

 
Katalógové číslo 

 
Kód šarže 

 
Rozsah vlhkosti 

 
Rozsah teploty 

 
Pozor krehké, zaobchádzajte 

opatrne  
Nepoužívajte, ak je obal 

poškodený 

 
Výrobca  

Autorizovaný zástupca pre 

Európu 

 
Chráňte pred dažďom 

 
Touto stranou hore  

 
Maska s nosnými vankúšikmi 

 
Recyklovateľný polypropylén 

 Veľkosť – extra malá   Veľkosť – malá  

 Veľkosť – stredná   Veľkosť – veľká  

 
Vyrobené bez použitia 

prírodného latexu 
   

Obmedzenie atmosférického 

tlaku  

 Vymeňte 30 dní po otvorení 

 

Znamená upozornenie alebo varovanie a upozorňuje Vás na možnosť úrazu 

alebo vysvetľuje špeciálne postupy pre bezpečné a efektívne používanie 

pomôcky. 
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Pozor, prečítajte si sprievodnú dokumentáciu. 

 
 
 

Informácie o záruke 
Spoločnosť ResMed uznáva všetky práva spotrebiteľov ustanovené 
smernicou EÚ 1999/44/ES a príslušnými štátnymi zákonmi v rámci EÚ, 
ktoré sa týkajú výrobkov predávaných v rámci Európskej únie. 
 



Komponenty masky 
AirFit P10 pre AirMini

A Hlavová súprava 62935
62936 (for her)

1 Delený popruh hlavovej súpravy 

2 Otvor 

3 Koniec textilu 

B Spony hlavovej súpravy AirFit P10 62962 (1 balenie)
62965 (10 balení)

4 Spona hlavovej súpravy 

C Vankúšiky 62930 (XS)
62931 (S)
62932 (M)
62933 (L)

5 Nosové vankúše 

D P10 pre balík masky AirMini 38824

E AirFit P10 pre rám AirMini

6 Ramená rámu

7 Kolík 

8 Trubica masky 

9 Vetrací modul 

10 Hadička AirMini

F HumidX 38809 (3 balenia)
38810 (6 balení)

HumidX Plus 38812 (3 balenia)
38813 (6 balení) 

XS: Extra malá
S: Malá 

M: Stredná
L: Veľká: 



ResMed.com
628201

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. AirFit, AirMini a HumidX sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky skupiny 
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