Rengöring
1.

Tvätta luftslangen i varmt vatten och milt rengöringsmedel.
Tvätta inte i disk- eller tvättmaskin.

2. Skölj luftslangen grundligt och låt den torka skyddad från direkt solljus och/eller värme.
3. Torka av apparatens utsida med en torr trasa.
Om du har en AirSense 10-apparat med HumidAir, rengör befuktaren enligt steg 1 och 2.
Se användarguiden för masken för detaljerade anvisningar om hur du rengör masken.

Kontrollera och byt ut delarna regelbundet
Det är viktigt för din komfort och hälsa att du kontrollerar och byter ut delar och tillbehör regelbundet.
Att byta ut delar och tillbehör regelbundet hjälper till att säkerställa att du får optimal behandling och
fortsatt komfort.
Se bruksanvisningen för AirSense 10 för detaljerade anvisningar om hur du kontrollerar din apparat.
Kontakta din vårdgivare för mer information.

Serienummer

Apparatnummer

Masktyp och –storlek

Inställningsdatum

Obs!

Knappen Hem för att när som helst gå
tillbaka till skärmen Hem
Start/stopp-knapp för att starta behandlingen
Ratt för att navigera och byta alternativ
Luftutsläpp för anslutning av luftslangen
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Läs hela bruksanvisningen för AirSense™ 10 före användning.

Anpassa dig till behandlingen

Montering

Om du är förstagångsanvändare kan det ta lite tid innan du vänjer dig vid behandlingen. Det är
inte ovanligt, utan det brukar ta mellan en eller två veckor för de flesta patienter att vänja sig vid
lufttrycket.

1

2

Lindra symptom genom att ändra komfortinställningarna
Om du har svårt att vänja dig vid behandlingen kan du använda AirSense 10 komfortfunktioner för att
hjälpa dig på din väg mot bättre sömn.

Ställ apparaten på ett stabilt, horisontellt
underlag.

3

Anslut luftslangen ordentligt till luftutsläppet
på apparatens baksida.

Anslut nätkontakten till baksidan av
apparaten. Anslut den ena änden av
strömsladden till nätadaptern och den andra
änden till eluttaget.

4

Anslut luftslangens fria ände ordentligt till
den monterade masken. Tryck på Start/
Stopp-knappen för att starta behandlingen.

AirSense 10 med HumidAir
Om du har en AirSense 10-apparat med HumidAir™ ska du fylla på befuktaren på följande sätt:

1

Öppna befuktaren och fyll den med vatten
upp till markeringen för maximal vattennivå.

•• Problem att somna – Om du har problem att somna med högt tryck, slå på Autoramp eller öka
Ramptid.
•• En känsla av uppblåsthet – Om du känner dig något uppblåst pga. att du har svalt luft, slå på
Autoramp eller öka Ramptid.
•• En känsla av att inte få tillräckligt med luft – Om du tycker att det känns som att du inte får
tillräckligt med luft, stäng av Ramptid.
Gör så här för att ändra Ramptid:

2

1. Tryck på ratten
för att komma till
Mina alternativ.

2. Vrid på ratten
tills Ramptid är
markerat och
tryck sedan för att
välja detta.

3. Vrid på ratten
för att justera till
den inställning du
föredrar.

4. Tryck på ratten
för att spara
ändringen.

Om du har en AirSense 10-apparat med HumidAir har du flera komfortfunktioner som kan hjälpa dig
att göra behandlingen mer behaglig.
•• Torr eller rinnande näsa – Om din näsa känns torr eller börjar rinna, justera fuktighetsnivån
genom att höja den.
•• Vattendroppar (kondens) – Om vattendroppar bildas på näsan, masken eller luftslangarna, justera
fuktighetsnivån genom att sänka den.

Stäng befuktaren och sätt in den på
apparatens sida.

Uppvärmd befuktning ger lindring av torrhet och tilltäppning och är avsedd att göra behandlingen mer
bekväm. Om du inte har en AirSense 10-apparat med HumidAir kan du överväga att köpa HumidAir
och ClimateLineAir™ uppvärmd luftslang.
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