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Eesti 

Swift™ FX Nano 
Swift™ FX Nano for Her 
NINAMASK 

Täname, et valisite maski Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her. 
Enne kasutamist lugege kogu kasutusjuhend läbi. 
 

Kavandatud kasutus 

Swift FX Nano / Swift FX Nano for Her juhib mitteinvasiivselt 
õhuvoolu püsiva positiivrõhu seadmest (CPAP) või kahetasandilisest 
seadmest patsiendini.  

Swift FX Nano on mõeldud: 

 kasutamiseks patsientidel kaaluga >30 kg, kellele on näidustatud 
positiivrõhk; 

 korduvkasutamiseks ühele patsiendile kodustes tingimustes ja 
korduvkasutamiseks mitmele patsiendile haiglas. 

 

 ÜLDISED HOIATUSED 
 Õhuavad tuleb vabana hoida. 

 Maski võib kasutada üksnes koos CPAPi või kahetasandilise 

seadmega, mida on soovitanud arst või meditsiiniõde. 

 Maski ei tohi kasutada, kui seade ei ole sisse lülitatud. Kui 

mask on paigaldatud, siis kontrollige, kas seade puhub õhku. 

Selgituseks: CPAP või kahetasandiline seade on mõeldud 

kasutamiseks spetsiaalsete maskide (või ühendustega), millel 

on õhuavad, mis tagavad maskist õhu pideva väljavoolu. Kui 

seade on sisse lülitatud ning töötab vigadeta, surub 

seadmest tulev õhk väljahingatud õhu maski õhuavade 

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. 
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 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 tulekahju tekkimist. 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. 

 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 õenduspersonaliga. 

 Maski kasutamine võib põhjustada hammaste, igemete või 

lõua valulikkust või süvendada olemasolevat hammastega 

seotud probleemi. Pidage sümptomite esinemisel 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. 
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Maski kasutamine 

Kui kasutate maski ResMed CPAPi või kahetasandilise seadmega, 
millel on maski seadistamise võimalused, vaadake maski 
valikuvõimaluste kohta kasutusjuhendis jaotist „Tehnilised 
spetsifikatsioonid”. 

Maskiga ühilduvate seadmete täielik loetelu on kodulehel 
www.resmed.com nimekirjas Mask/Device Compatibility List, mis 
asub leheküljel Products menüüs Service & Support. Kui teil 
puudub ligipääs internetile, võtke ühendust oma kohaliku ResMedi 
esindajaga. 
 

Paigaldamine 

Kasutusjuhendi paigaldusjoonised näitavad paigaldamisetappide 
järjekorda maski õigeks paigaldamiseks ja mugavaks kasutamiseks. 
Tabel koos osade nimetustega on kasutusjuhendi alguses pärast 
maski komponentide joonist. 

Paigaldusetapid 

1. Veenduge, et polstri põhjas olev ava oleks joondatud nina 
alumise osaga. Asetage mask nina kohale. 

2. Tõmmake pearihm üle pea. Ülemisel rihmal olev kiirkinnitus peab 
olema pea peal ja riidest tagarihm peab minema ümber pea 
tagaosa. 

3. Reguleerige ülemist rihma, tõmmates rihma ühe augu kaupa läbi 
kiirkinnituse. Ärge pingutage liiga tugevasti. Mask peab olema 
mugavalt teie ninal ja tagarihm peab olema teie kõrvade kõrgusel. 

4. Reguleerige riidest tagarihma kinnitusi, kuni tagarihm on 
mugavalt kinnitatud. Riidest tagarihma võib panna nii juuste peale 
kui alla. 

5. Reguleerige maski polstrit, kuni see on mugavalt teie nina peal. 
6. Viimaks ühendage lühema elastse vooliku vaba ots seadme 

õhuvooliku külge. Kui mask lekib, reguleerige uuesti riidest 
tagarihma, enne kui reguleerite ülemist rihma. 

 

Maski eemaldamine 

Maski eemaldamiseks tõmmake maski ja pearihma riidest 
tagarihmast üles ja üle pea. 
 



 
4 

Lahtivõtmine 

Vaadake kasutusjuhendist lahtivõtmise jooniseid. Tabel koos osade 
nimetustega on kasutusjuhendi alguses pärast maski komponentide 
joonist. 

Osadeks lahtivõtmise etapid 

1. Eemaldage pearihm, pöörates kergelt rihma fiksaatoreid ja 
tõmmates neid maski polstril olevast sõlmest eemale. 

2. Lükake maski polster kinnitusrõngast eemale. 
Märkus. Pearihmad ei ole mõeldud lahtivõtmiseks ja neid võib pesta 
koos. 
 

Uuesti kokkupanek 

Vaadake kasutusjuhendist kokkupaneku jooniseid. Tabel koos osade 
nimetustega on kasutusjuhendi alguses pärast maski komponentide 
joonist. 

Kokkupaneku etapid 

1. Kasutage nimetissõrme ja pöialt, et venitada laiali maski polstri 
sisemust ja paigutage kinnitusrõngas maski polstrisse. 

2. Laske maski polstril istuda kinnitusrõnga soones. Maski polster 
on õigesti paigutatud, kui see on ilma vahedeta kinnitusrõnga 
soones. Jälgige, et kinnitusrõngas ei läheks tervenisti maski 
polstrisse. 

3. Pöörake torupõlve, veendumaks, et see liigub kinnitusrõngas 
vabalt. 

4. Ajage ülemine rihm läbi ülemise pandla, nii et sälgud jääksid 
ülespoole. 

5. Hoidke pearihma fiksaatorit, lahtine osa enda poole. Lukustage 
pearihma fiksaator maski polstril olevasse sälku. Veenduge, et 
pearihma tekst joonduks maski polstril oleva tekstiga. 

6. Korrake eelmist sammu teise pearihma fiksaatoriga. Veenduge, 
et pearihma rihmad ei oleks keerdus. 

7. Lükake riidest tagarihm mõlemalt küljelt läbi pearihma ja voltige 
kinnitamiseks kokku. Veenduge, et kinnitus oleks väljaspool ja 
ResMedi logo oleks suunatud väljapoole. 

 



Eesti 
5 

Maski puhastamine kodus 

Maski ja pearihma võib pesta üksnes käsitsi, hõõrudes neid õrnalt 
sooja vee (umbes 30 °C) ja pehmetoimelise seebiga. Kõiki 
komponente tuleks hoolikalt loputada joogivee kvaliteedile vastava 
veega ja lasta neil kuivada õhu käes otsesest päikesevalgusest 
eemal. 

 HOIATUS 
Ärge kasutage ühegi maski komponendi puhastamiseks 

aromaatsetel ainetel põhinevaid lahuseid (nt eukalüptiõli või 

eeterlikke õlisid), valgendit, alkoholi või tugevalõhnalisi tooteid 

(nt tsitrust). Põhjaliku loputamiseta võib patsient nende lahuste 

jääkaure sisse hingata. Need võivad ka maski kahjustada, 

tekitades sellesse pragusid. 

 ETTEVAATUST 
 Juhul kui märkate maski komponentidel ükskõik milliseid 

kvaliteedi halvenemise tunnuseid (lõhed, mõrad, rebendid 

jne), tuleb see komponent ära visata ja uuega asendada. 

 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. 

Iga päev / pärast iga kasutamist 
 Eemaldage polstrilt pärast kasutamist naharasv, et tagada maski 

tihedam kinnitumine. 
 Peske lahti võetud maski komponente käsitsi (välja arvatud 

pearihm). 
 Kui õhuava või pöörlevad osad (pöörel, kinnitusrõngas, 

kuulliigend) vajavad puhastamist, kasutage pehmet harja. 

Kord nädalas 
 Peske pearihma käsitsi. Rihma võib pesta ilma osadeks lahti 

võtmata. 
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Maski töötlemine enne igat patsienti 

Maski tuleb töödelda, kui seda kasutatakse mitmel patsiendil. 
Puhastamise, desinfitseerimise ning steriliseerimise juhend on 
kättesaadav ResMedi veebilehel www.resmed.com/masks/sterilization. 
Kui teil puudub ligipääs internetile, võtke ühendust oma kohaliku 
ResMedi esindajaga. 
 

Veaotsing 

Probleem / võimalik põhjus Lahendus 

Mask on liiga mürarikas. 

Õhuava on blokeeritud või 
osaliselt blokeeritud. 

Kui õhuava on vaja puhastada, kasutage 
selleks pehmete harjastega harja. 

Torupõlv on valesti sisestatud. Eemaldage torupõlv maski küljest ja 
pange seejärel uuesti kasutusjuhendi 
kohaselt tagasi.  
Veenduge, et torupõlvel olev 
kinnitusrõngas ei oleks sisestatud liiga 
sügavale polstrisse. 

Mask lekib. Kohendage maski või muutke selle 
asendit. 
Reguleerige uuesti tagarihma, 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, kas ResMedi logo on ninal 
oleval polstril suunatud üles.  

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 ülemist rihma, et mask püsiks 
õigel kohal. 

Polstri membraanis on kortsud 
või voldid. 

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

Mask ei ole nõuetekohaselt 
pingul. 

Veenduge, et pearihmad ei oleks liiga 
pingul ega liiga lõdvalt.  
Reguleerige uuesti tagarihma, et tuua 
maski näole lähemale ja suurendada 
hermeetilisust. 
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. 
Veenduge, et torupõlvel olev 
kinnitusrõngas ei oleks sisestatud liiga 
sügavale polstrisse. Veenduge, et 
vasakul pearihmal olev tekst (Swift FX) 
joonduks polstri fiksaatoril oleva tekstiga 
(Nano). 

Mask võib olla vale suurusega. Pidage nõu oma arstiga. 
Polster võib olla määrdunud. Puhastage polstrit juhendi kohaselt. 
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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
8 29
12 37
16 43
20 49
22,5 52
30 61

Surnud ruumi teave Füüsiline surnud ruum on maski tühimaht kuni 
pöörleva liite otsani. Laiade polstrite kasutamisel on 
see 125 ml. 

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

Kiirusel 50 l/min: 0,5 cm H2O 
Kiirusel 100 l/min: 2,0 cm H2O 

Keskkonnatingimused Temperatuur kasutamisel: +5 °C kuni +40 °C 
Niiskus kasutamisel: suhteline õhuniiskus 15% kuni 
95%, mittekondenseeruv 
Temperatuur hoiundamisel ja transpordil: –20 °C kuni 
+60 °C 
Hoiu- ja transpordiniiskus: suhteline õhuniiskus kuni 
95% mittekondenseerumine. 

Heli DEKLAREERITUD DUAALSED MÜRATASEMED on 
kooskõlas ISO standardiga 4871. Maski A-filtriga 
korrigeeritud helivõimsuse tase on 25 dBA koos 
veapiiriga 3 dBA. Maski A-filtriga korrigeeritud 
helirõhu tase on 1 m kaugusel 17 dBA koos 
veapiiriga 3 dBA. 
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Kogumõõtmed Väike: 
430 mm (K) × 100 mm (L) × 75 mm (S) 
Standard: 
430 mm (K) × 104 mm (L) × 75 mm (S) 
Lai: 
430 mm (K) × 114 mm (L) × 75 mm (S) 
Lühikese elastse voolikuga täielikult kokkupandud 
mask (ilma pearihmata) 

Maski 
seadistusvõimalused 

S9 puhul: valige „sõõrme mask” 
Teiste seadmete puhul: valige SWIFT (kui võimalik) 
või valige maski valikuna MIRAGE. 

 
 

Märkused: 
 Maskisüsteem ei sisalda kemikaali bisfenool A (BPA – bisphenol A), 

polüvinüülkloriidi (PVC – polyvinyl chloride), di(2-etüülheksüül)ftalaati 
(DEHP – di(2-ethylhexyl) phthalate) ega ftalaate. 

 See toode ei ole valmistatud looduslikust kummilateksist. 
 Tootjal on õigus tehnilisi spetsifikatsioone muuta ilma ette 

teatamata. 
 

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. 
 



 
10 

Sümbolid 

 
Kataloogi number 

 
Partii number 

 
Niiskuspiirangud 

 
Temperatuuripiirang 

 

Kergesti purunev, 
ettevaatust! 

 

Ei ole valmistatud 
looduslikust 
kummilateksist 

 
Tootja  

Volitatud esindaja 
Euroopas 

 
Hoidke sademete eest 

 
Suunaga ülespoole 

 

Tähistab hoiatust või ettevaatusabinõu ning osutab võimalikule 
vigastuste ohule või kirjeldab erimeetmeid, mis aitavad tagada 
seadme ohutut ja efektiivset kasutust. 

 
Lugege enne kasutamist juhendit 

 
 

Tarbija garantii 

ResMed tunnustab kõiki tarbijaõigusi, mis on kehtestatud ELi 
direktiiviga 1999/44/EÜ ning vastavate riigisiseste seadustega 
Euroopa Liidus müüdavatele toodetele. 
 



Manufacturer:
ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia
 
See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip 
Swift is a trademark of ResMed Ltd and is registered in U.S.  
Patent and Trademark Office. Velcro is a trademark of Velcro  
Industries B.V. 

© 2018 ResMed Ltd. 
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