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Visste du att ...

De flesta av 
ResMeds PAP-
apparater kan 
användas över 
hela världen.

Ta med dig din 
PAP-apparat 
vart du än ska

Du förtjänar att få ut mesta möjliga av dina 
semester- eller affärsresor, och därför ska 
du fortsätta med din PAP-behandling även 
när du är på resande fot. Sömnapné tar 
inte semester, eller hur?

De flesta av ResMeds PAP apparater kan användas 
överallt, till och med ute i naturen och uppe i luften. 
De är dessutom designade så att de är lätta och 
smidiga att ta med sig. 

Om du reser ofta kan det vara en bra idé att 
investera i en bärbar PAP-apparat i fickstorlek, 
som är utformad för att vara extra smidig att 
ta med på resor. Det finns också många andra 
produkter och tillbehör som är framtagna för att 
göra ditt liv lättare när du reser.

Nu ska vi titta närmare på hur du kan använda din 
PAP-apparat vart du än ska och hur du än tar dig dit.
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Flyga med 
din PAP
Det kan hända att du vill använda din 
PAP-apparat ombord på flyget, särskilt 
på långflygningar. Inga problem! 

Gör så här:

*ResMed bekräftar att apparaten uppfyller kraven från Federal Aviation 
Administration (FAA) (RTCA/DO-160, sektion 21, kategori M) för flygresans 
alla faser.

Om flygbolaget vill ha ytterligare 
information

Skicka en kopia av intyget om FAA-
överensstämmelse för ResMeds 
apparater till flygbolaget. Det här 
intyget, som du hittar på ResMeds 
webbplats, är ett formellt intyg för 
flygsäkerhetsmyndigheter som visar  
att apparaterna kan användas ombord 
på flygplanet. 

Kontakta flygbolaget minst två 
veckor i förväg 

Kontakta flygbolaget och be om tillstånd 
att använda medicinteknisk utrustning, 
dvs. din PAP-apparat, under flygningen. 
Om du får ett skriftligt tillstånd, glöm 
inte att ta med dig brevet eller e-post-
meddelandet när du ska flyga. Under 
inrikesresor räknas apparaten antagligen 
in i vikten på ditt handbagage och antalet 
tillåtna väskor. Kontakta flygbolaget i 
förväg för att kontrollera vilka riktlinjer 
som gäller för medicinteknisk utrustning 
och tillåtet bagage.

Be om en plats nära ett eluttag 
redan före flygningen

Fråga vilken nätsladd eller adapter du 
behöver för att förse apparaten med 
ström ombord på flygplanet (och glöm 
inte att packa ned den innan du åker!). 

Ta med behandlingsapparaten i 
ditt handbagage när det är dags 
att resa

Det är en medicinteknisk produkt med 
mekaniska delar, och därför ska den 
inte placeras i flygplanets lastutrymme, 
eftersom den kan skadas i bagagehan-
teringen. Ta med en kopia av ResMeds 
intyg om FAA-överensstämmelse, 
så att du kan ta med dig apparaten 
genom säkerhetskontrollen och ombord 
på planet. 

Visste du att ...

behandlingsapparaten 
kan passera genom 
röntgenutrustningen i 
säkerhetskontrollen på 
flygplatsen.*



Visste du att ...

Du kan också använda en 
DC/DC-omvandlare för att 
förse behandlingsapparaten 
med ström i en bil, båt eller 
annat fordon.
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Planerar du att resa med kryssningsfartyg, 
tåg eller buss? Eller kanske med båt eller 
färja? Det finns lämplig strömförsörjning 
för PAP-apparaten på många av de här 
transportmedlen. Kontakta researrangören 
eller resebolaget i förväg för att kontrollera 
att du kommer kunna förse din behandlings-
apparat med ström. 

Om du inte kommer att ha tillgång till strömförsörjning 
bör du överväga att använda ett batteripack som 
rekommenderas av PAP-tillverkaren istället.

Du kan även använda en DC/DC-omvandlare  
för att förse behandlingsapparaten med ström i en bil, 
båt eller annat fordon som är utrustat med en 12 V- 
eller 24 V-strömkälla eller ett lämpligt batteri. DC/DC-
omvandlare finns att köpa i ResMeds  
officiella webbutik.

Andra 
transportmedel

Husvagn/
husbil

BussTåg

Kryssningsfartyg Båt och färja
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Tåg

Kontakta tågbolaget i förväg och fråga om 
det finns lämplig strömförsörjning. Om det 
inte finns en fast strömförsörjning kan du använda 
ett batteripack som rekommenderas av PAP-
tillverkaren istället. Kontakta din vårdgivare eller besök 
ResMeds officiella webbutik för mer information 
om externa/bärbara strömkällor för PAP-apparater.

Husvagn/husbil

Förutsatt att batteriet har tillräcklig kapacitet kan 
ResMed-apparaten drivas med hjälp av batteriet 
i en husvagn eller husbil som strömkälla. Du behöver 
en lämplig omvandlare för att ansluta apparaten  
till batteriet.

Buss

På bussar kanske det inte finns lämplig strömförsörjning. 
Kontakta bussbolaget i förväg och fråga. Annars kan du 
använda ett batteripack istället. 

Kryssningsfartyg

På de flesta kryssningsfartyg finns det lämplig 
strömförsörjning. Din CPAP-apparat ska fungera 
så länge strömförsörjningen är mellan 100–240 V 
och 50–60 Hz. Strömuttagen kan skilja sig åt 
mellan olika länder, så se till att du packar med 
en lämplig adapter. Adaptrar kan köpas i de 
flesta elektronikaffärer och resebutiker. Kontakta 
researrangören i förväg och hör med dem. 

Båt och färja

Kontakta hamnen eller båtbolaget i förväg och fråga 
om det finns lämplig strömförsörjning. Du kanske 
behöver en DC/DC-omvandlare för att förse 
apparaten med ström ombord på en båt.



Var ska du bo?

Utomhus

Om du bor utomhus eller i mobilt boende ska 
du ändå kunna använda din PAP-apparat. 
Campingplatser och hamnar har ofta tillgång till fast 
elnät. En behandlingsapparat från ResMed kan 
förses med ström från en bil, båt eller annat 
fordon med en 12 V- eller 24 V DC-strömkälla 
eller ett kompatibelt batteripack. Om du har en 
apparat från en annan tillverkare kan du läsa mer i 
bruksanvisningen. Om du inte använder ett externt 
batteri behöver du en DC/DC-omvandlare för att 
använda dessa strömkällor. Var försiktig så batteriet 
inte töms!
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*Se bruksanvisningen för ResMeds apparater.

Inomhus

Om du bor på hotell eller hyrt boende ska det inte 
vara några problem med strömförsörjningen. Det är 
en bra idé att att ta med en förlängningssladd om 
strömuttaget skulle sitta långt från sängen. Du bör 
också ta med en lämplig adapter till eluttaget om 
du reser utomlands.

Hög höjd

ResMed-apparater är utformade för att fungera 
upp till 2 591 meter* över havsnivå. Många euro-
peiska skidanläggningar och sommarsemesterorter 
ligger ovanför den här höjden, så kontakta oss innan 
du åker om du ska åka skidor, vandra eller klättra 
i berg, så att vi kan ge dig råd. 
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Osäker på hur 
du reser med 
sömnapné-
utrustning?

Hälsa och resor

Be din vårdgivare om råd innan du reser om du 
har andra besvär med hälsan, till exempel hjärt- eller 
lungsjukdom. Oavsett vart du ska resa kan det finnas 
särskilda försiktighetsåtgärder du behöver vidta. 

Meddela försäkringsbolaget där du har din 
reseförsäkring att du har sömnapné, eftersom 
det kan påverka försäkringens täckning. De kan ställa 
frågor om sjukdomen, så ha informationen till hands 
när du kontaktar dem.
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Hygien*

Var noga med att hålla mask och övrig utrustning 
ren när du reser.

Följ de vanliga rengöringsrutinerna men var noga 
med att slang, mask och huvudband är helt torra 
innan du använder dem.

Använd alltid vatten på flaska i befuktaren om 
du reser i ett område där det inte finns rent kranvatten. 
Kom ihåg att rengöra befuktaren noggrant.

Vi rekommenderar att du beställer extra rengörings-
servetter och en extra mjukdel om den första skulle 
skadas under resan, innan du åker. Alla tillbehör och 
reservdelar hittar du i ResMeds webshop  
shop.resmed.com.

*Rengöringsanvisningar finns i bruksanvisningen för din mask och apparat.



Var försiktig när det 
gäller befuktning

Använd INTE en stan-
dardbefuktare ombord på 
flygplan. Vid turbulens kan 
vattnet spillas ut och skada 
din apparat. Se till att det 
inte finns något vatten 
i befuktningsbehållaren 
innan du packar ner den.
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1. Notera och ta med 
dig viktig information 

  Ett intyg från din vårdgivare om att du behöver 
PAP-behandling.

  Uppgifter om ditt behandlingstryck, masktyp 
och maskstorlek. Kontaktinformation till din 
vårdgivare.

  Sjukförsäkringsinformation, inklusive ditt 
försäkringsnummer och försäkringsbolagets 
kontaktinformation.

  ResMeds intyg om FAA-överensstämmelse, 
så att du kan ta med apparaten genom säkerhets-
kontrollen och ombord på flygplanet.

Checklista 
vid resor

2. Ta med dig lämpliga 
reservdelar 

  Ta med en extra mjukdel till masken eftersom 
det kan vara svårt att få tag i en som passar dig 
utomlands.

  Håll enkelt mask och utrustning ren på resan 
med rengöringsservetter i reseförpackning.
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Visste du att ...

Du kan kontakta 
din vårdgivare eller 
besöka ResMeds 
officiella webbutik 
för mer information 
om reservdelar och 
tillbehör.
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3. Se till att ha tillgång 
till strömförsörjning 

  Ansök om tillstånd hos flygbolaget att få 
använda din apparat under flygningen, minst 
två veckor i förväg. Om du får tillståndet skriftligt 
– glöm inte att ta med dig en kopia på brevet/ 
e-postmeddelandet.

  Om du reser med övernattning på andra trans-
portmedel (t.ex. tåg): kontakta researrangören 
eller resebolaget i förväg för att säkerställa att du 
kan förse din behandlingsapparat med ström.

  Ta reda på om du behöver en speciell ström-
adapter för att kunna använda din apparat 
ombord på flyget eller andra transportmedel – 
och glöm i så fall inte att packa ner en!

  Ta med en strömadapter som fungerar i landet du 
ska resa till.

  Om du inte kommer att ha tillgång till strömförsörj-
ning bör du överväga att använda ett batteripack.

  Packa ned en förlängningssladd så att du kan 
använda apparaten på ett bekvämt sätt även om 
eluttaget sitter på ett opraktiskt ställe.
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Vanliga frågor 
och svar om 
resor

Hur kan jag få hjälp med tekniska problem 
när jag är utomlands?

Kontakta din vårdgivare för råd om hur tekniska 
problem med apparaten ska hanteras. 

Hur påverkar flygplansläge dataöverföringen?

Trådlös anslutning är inaktiverat när apparaten är i 
flygplansläge och dataöverföring är därför inaktive-
rat tillfälligt. Om du kommer att vara utomlands 
eller använda flygplansläge under en längre tid kan 
det vara bra att meddela sömnkliniken att det inte 
kommer att överföras data från apparaten medan du 
är borta.

Vanligtvis ja. Även om märkningen på behandlings-
apparaten anger 50–60 Hz, är strömförsörjningsenheten 
i de senaste apparaterna vanligtvis kompatibla med 
110 V- eller 400 Hz-nätuttag på flygplan. Det kan 
dock behövas en särskild adapter för att ansluta till 
strömuttaget ombord. Rådfråga alltid flygbolaget innan 
avresan.

Kan behandlingsapparaten förses med ström 
via nätuttaget på 400 Hz på flygplanet?

Nej, röntgenutrustningen skadar inte apparaten.1 
Dock kan säkerhetspersonalen behöva se ett intyg från 
din vårdgivare, så ha det nära till hands.

Påverkar röntgenutrustningen i 
säkerhetskontrollen på flygplatsen 
min sbehandlingsapparat?

1 Kompatibilitet mellan röntgenutrustning på flygplatser och ResMed-apparater. 
Journaldata ID A4726587.
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Det rekommenderas inte, eftersom bilbatterier inte 
är gjorda för att laddas ur med mer än 30 % och deras 
livslängd kan minskas avsevärt. 

Ett bilbatteri kan användas i nödfall, men använd inte 
en befuktare eftersom detta kan tömma batteriet så 
mycket att det inte går att starta bilen.

Kan jag använda bilbatteriet för att förse 
apparaten med ström?

De flesta av ResMeds apparater fungerar 
med ett lämpligt externt batteri eller en DC-
omvandlare som kan anslutas till strömkällan på till 
exempel en bil. Kontakta din vårdgivare eller besök 
ResMeds officiella  webshop shop.resmed.com för 
mer information.

Jag ska campa. Vilken batteristorlek 
behöver jag?

Ja, din CPAP-, APAP- eller bilevel-apparater 
mot sömnapné ska fungera i andra länder. 
Strömuttagen kan dock skilja sig åt mellan olika 
länder, så se till att du packar med en lämplig adapter. 
Adaptrar kan köpas i de flesta elektronikaffärer och 
resebutiker, samt på flygplatser. Om du kommer att 
vara utomlands under en längre tid kan det vara bra 
att meddela sömnkliniken att det inte kommer att 
överföras data från apparaten medan du är borta.

Fungerar min apparat i andra länder?

Nej. Men om du ska opereras är det mycket viktigt 
att du berättar för både kirurgen och narkosläkaren att 
du har diagnostiserats med sömnapné och behandlas 
med positivt luftvägstryck.

Behöver jag ta med mig min apparat om jag 
hamnar på sjukhus under resan?

Vi rekommenderar alltid att du använder vatten 
på flaska i länder som saknar rent kranvatten. Använd 
dricksvatten på flaska om du är osäker.

Kan jag använda kranvatten till befuktaren 
i andra länder?

Hur du hittar reservdelar varierar mellan olika 
länder. En del har fler fysiska butiker och webbutiker 
än andra. Det är dock viktigt att du kontaktar din 
vårdgivare eller klinik för råd om apparaten går sönder 
eller fungerar felaktigt.

Vad händer om min mask går sönder när jag 
är bortrest? Hur hittar jag en lokal leverantör?

Obs!

Detta dokument är endast för information och 
ersätter inte medicinsk rådgivning. Om du har frågor 
om att resa med din sömnapnéutrustning, tala med 
din vårdgivare.
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Visste du att ...

Du kan ladda ned 
alla våra e-böcker 
för patienter här

I användarguiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåt-
gärder som ska tas hänsyn till innan produkten tas i bruk och under tiden den används. 
 
Information om andra ResMed-kontor hittar du på ResMed.com
© 2022 ResMed. 10112606/2 2023-03

https://www.resmed.se/patienter/somnapne/e-bocker/

