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Checklista
Den här checklistan ger en bra översikt över hur du förbereder CPAPutrustningen såväl fysiskt som digitalt.

Fysiska förberedelser
Packa upp utrustningen.
Ta del av informationen i användarguiderna för apparaten och masken som finns
med i paketet.
Förbered AirSense 10-apparaten genom att ansluta elkabeln till apparatens baksida
och ansluta kontakten till ett nätströmsuttag.
Koppla ena änden av slangen till apparaten och den andra änden till masken. Se
användarguiden för mer information.
Använd kontrollknappen på AirSense 10-apparaten för att navigera bland
alternativen, justera komfortinställningar och visa dina sömnbehandlingsdata.
Packa upp och montera masken enligt användarguiden för masken.
Träna på att tillpassa masken med hjälp av användarguiden och myAirdemonstrationen. Använd masktillpassningsfunktionen på apparaten för att
kontrollera om masken har rätt passform.
Anslut masken till apparaten.
Vänj dig vid CPAP-apparaten genom att bära utrustningen medan du tittar på TV
eller lyssnar på musik i en miljö där du kan slappna av.

Digitala förberedelser
Om din CPAP-behandling har förberetts på distans går du till ResMed.se/patienter/
kom-igang-med-din-somnapnebehandling, där du hittar information om allt du
behöver göra för att komma igång med sömnbehandlingen. Om du behöver mer
information om parameterinställningar för apparaten kan du läsa användarguiden
eller kontakta din läkare.
Registrera dig för myAir på myAir.ResMed.eu för att följa din behandling och hur
den fungerar, och för att få skräddarsydd coachning och behandlingsrapporter.
Behöver du mer information eller support? Gå till vår webbplats för patienter:
ResMed.se/patienter/

Rengöring och underhåll
För en konsekvent och effektiv behandling är det viktigt med regelbundet
underhåll för din CPAP-apparat och mask. Masken ska också rengöras
regelbundet, så att dess kvalitet och prestanda inte försämras av hudfetter.

Dagligen eller efter varje användning
Mask och ventil
1T
 a isär maskkomponenterna (se maskguiden för instruktioner). Om du har en
näskuddemask ska du ta ur kuddarna ur maskramen.
2R
 engör de separata maskkomponenterna noggrant för hand (med undantag
för huvudband och mjuka skydd) genom att försiktigt gnugga dem i varmt vatten
(ca 30 grader) med ett milt oparfymerat diskmedel. Torka av hudsmuts och -fett
från mjukdelen efter användning för optimal maskförslutning. Detta gäller inte för
AirTouch F20 och AirTouch N20 (se respektive användarguide för mer information).
3A
 nvänd en mjuk borste för att rengöra ventilen och andra roterande delar på
masken, till exempel swiveln, swivelringen och kulleden.
4S
 kölj alla komponenter noggrant med vatten för att få bort alla rester av
diskmedlet.
5 Inspektera varje komponent och rengör på nytt vid behov tills du ser att delen är
helt ren.
6L
 åt komponenterna lufttorka, skyddade från direkt solljus.
7S
 ätt ihop masken igen när alla komponenter inklusive ventilen är torra (se
användarguiden för masken för mer information).
Se till att du har tillgång till de rengöringsprodukter som rekommenderas, inklusive ett
milt, oparfymerat diskmedel och rengöringsservetter som är avsedda för CPAP-masker*.
Alltför kraftfulla rengöringsmedel eller rengöringsservetter kan skada maskens mjukdel eller
efterlämna skadliga rester som kan leda till sämre passform och hudirritation.
*Kan köpas från www.shop.resmed.com

Rengör utrustningen regelbundet och kontrollera att den är hel och att damm inte har
ansamlats på den. På så sätt kan lufttrycket hållas konstant så att du får ut mesta möjliga
av din behandling. Läs användarguiden för produkten för specifika rekommendationer om
hur du rengör masken och ser till att apparaten fungerar så bra som möjligt.
Observera att rengöringsinformationen nedan endast är översiktlig. Mer detaljerad information om hur du rengör
din CPAP-utrustning från ResMed finns i användarguiden för varje produkt och på vår webbsida Hygien &
underhåll: ResMed.se/patienter/support/hygien-och-underhall.

Varje vecka
Huvudband och slangar
1 Handtvätta huvudbandet, inklusive de mjuka skydden och slangarna om de är
en del av masken. Använd varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. Huvudbandet
kan tvättas utan att tas isär.
2 Skölj noggrant och krama ur överflödigt vatten ur huvudbandet.
3 Låt lufttorka skyddat från direkt solljus (till exempel genom att hänga huvudbandet på en
krok).

Apparat
Torka av apparatens ytterhölje med en fuktig trasa och varmt vatten med milt
rengöringsmedel, eller med en CPAP-servett.

Befuktare (om tillämpligt)
Behållaren till befuktaren kan tvättas för hand i varmt vatten med ett milt rengöringsmedel eller diskas i diskmaskin med ett program för ömtålig disk eller glas (använd
bara översta hyllan). Behållaren ska inte rengöras i högre temperaturer än 65 ºC. Byt ut
befuktaren om den läcker eller är sprucken, grumlig eller anfrätt och/eller om tätningen är
sprucken eller skadad.

Var 4:e till var 6:e månad
Se till att luftfiltret inte är
punkterat eller tilltäppt av
smuts eller damm, och byt
ut det med 4–6 månaders
mellanrum. Luftfiltret
kan varken tvättas eller
återanvändas.

Följ din CPAP-behandling
Med myAir™ får du personlig support i ett kostnadsfritt
uppföljningsprogram, så att du får största möjliga nytta av din
sömnapnébehandling.

Om du registrerar dig för myAir på myAir.ResMed.eu får du information
varje morgon om hur du har sovit. Information om antalet CPAPtimmar, apnéer och läckage och om hur många gånger du tagit av
masken – allt finns på din telefon, surfplatta eller dator.
 yAir ger dig tillgång till behandlingsdata så att du kan följa dina
m
framsteg och få kostnadsfri onlinesupport, coachning och utbildning.
Snart lanseras myAir i form av en app.

Registrera dig på
myAir.ResMed.eu

Håll dig uppdaterad med ResMed

Prenumerera på vårt nyhetsbrev på www.resmed.se/hållkontakten så får du de senaste nyheterna om våra produkter,
erbjudanden och inbjudningar till evenemang och information om
kampanjer.

Följ ResMed för den senaste informationen om sömnapné, CPAPbehandling, myAir och nya och innovativa produkter och tjänster.
Om du har frågor eller behöver support kan du också kontakta oss
direkt på 08-477 10 00 eller från www.resmed.se/kontakta-oss
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