
En ny start for behandlingsvalg
Søvnbehandling utviklet spesielt for kvinner. AirSense 10 AutoSet for Her er en helt 
ny søvnbehandling, med et sømløst integrert trådløst behandlingssystem for kvinner. 
AirSense 10 AutoSet for Her har ny stilig design, en rekke nye komfortfunksjoner og 
leverer en APAP-behandling (APAP = automatic positive airway pressure, automatisk 
tilpasset positivt luftveistrykk) på et helt nytt nivå. Apparatet er utviklet spesielt for 
kvinner og tilbyr behandling som er skreddersydd for kvinnelige pasienter som lider 
av obstruktiv søvnapné (OSA).



Tekniske spesifikasjoner
Driftstrykkområde 4 til 20 cm H2O
Lydtrykknivå 27 dBA med usikkerhet på 2 dBA som 
 målt i henhold til ISO 17510-1:2009 
 (CPAP-modus) 
Mål (L x B x H) 116 mm x 255 mm x 150 mm 
Vekt (med fukter) 1248 g
Trådløs modul 
Teknologi 2G GSM
90 W strømforsyning  Inngangsområde 100–240 V, 50–60 Hz, 

57 VA (normalt strømforbruk), > 108 VA 
(maksimalt strømforbruk) 

Drifts- 
temperatur +5 °C til +35 °C 
luftfuktighet 10–95 %, ikke-kondenserende 
høyde  2591 m over havet
Oppbevaring og transport:
temperatur -20 °C til +60 °C 
luftfuktighet 5 til 95 % relativ luftfuktighet, 

ikke-kondenserende 
Kabinettkonstruksjon Flammehemmende teknisk termoplast
Tilleggsoksygen Anbefalt maksimalt tilført oksygenflow:

4 l/min
Standard luftfilter Ikke-vevd polyesterfiber
Slangesystem SlimLine-slange (15 mm), ClimateLine- 
 luftslange (15 mm), standardslange (19 mm)
Luftuttak Det koniske luftuttaket på 22 mm samsvarer 

med ISO 5356-1:2004
Krav til elektromagnetisk  (EMC) i henhold til IEC 60601-1-2: 2007. 
kompatibilitet For bolig-,  nærings- og lettindustrimiljøer
Bruk i fly ResMed bekrefter at apparatet oppfyller 

kravene til den amerikanske føderale 
Aviation Administration (FAA) (RTCA/DO-
160, del 21, kategori M) for alle faser av 
flyreiser 

IEC 60601-1: 2006-klassifisering  Klasse II (dobbel isolasjon), type BF 
inntrengings-beskyttelse IP22

Produktkoder
AirSense 10 AutoSet for Her med HumidAir 37260
HumidAir 37300
ClimateLineAir-Slange™ 37296

Hovedfunksjoner
Enkel pasientbehandling 
• Ved hjelp av AirSenses innebygde trådløsteknologi gir AirView™ 

deg umiddelbart informasjon om pasientens compliance, 
inkludert brukstimer og nattprofildata – og alt er lett tilgjengelig.

• Med Remote Assist får du trådløs tilgang til apparatets 
innstillinger for å kunne feilsøke eventuelle tekniske problemer 
eksternt, slik at flere vanlige behandlingsspørsmål kan besvares 
og løses bare på minutter.

Optimal komfort 
• 3 ulike behandlingsmodi er tilgjengelig: standard CPAP-modus, 

ResMeds forbedrede AutoSet-algoritme med AutoSet Response-
funksjon og for Her-algoritmen.

• Den nye AutoSet Response-funksjonen gjør det mulig å tilpasse 
apparatet ytterligere for å gjøre det enda mer behagelig og 
effektivt.

• AutoRamp-funksjonen som registrerer når pasienten har sovnet, 
er utviklet for å gjøre behandlingen så behagelig som mulig helt 
fra starten av.

• Den nye HumidAir™-fukteren med Climate Control-teknologi 
sikrer en jevn tilførsel av fukt natten gjennom.

• Den har en stor og brukervennlig fargeskjerm med en intuitiv 
meny som pasienter kan navigere raskt på.

Klar behandlingsinnsikt 
• Registrering av Cheyne-Stokes respirasjon (CSR) bidrar til at 

du raskt kan oppdage en eventuell indikasjon på CSR og gi den 
riktige behandlingen.

• Flowbasert RERA (respiratory effort related arousal = 
respirasjonsrelaterte oppvåkninger) rapporteres i alle apparatets 
modi for å vurdere eventuelle gjenværende pusteproblemer.

• Behandlingsdata (høyoppløsningsdata for 7 netter, detaljerte 
data for 30 netter, sammendragsdata for 365 netter) kan ses 
på apparatet trådløst gjennom AirView™ eller lastes ned via 
et SD-kort til datamaskinen.

• Tilgang til høyoppløselige flowdata pust for pust for å få en 
klar oversikt over behandlingen gjennom den nye versjonen 
av ResScan™-programvaren.

AutoSet for Her-algoritmen 

AutoSet for Her-algoritmen er basert på ResMeds velutprøvde og forbedrede AutoSet-algoritme, men er skreddersydd 
spesielt for pustemønstrene til kvinnelige pasienter med OSA.
Det er det eneste apparatet som er godkjent av det amerikanske FDA til bruk hos kvinner med søvnapné, og:
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• bidrar til å gi større komfort med en langsommere og 
lavere trykkøkning og -senkning

• behandler obstruktive apneer opptil 12 cm H2O og 
fortsetter å respondere på flow-begrensning og snorking 
opptil 20 cm H2O

• responderer på kvinners flow-begrensning basert på 
mønstret i hvert enkelt pust

• bidrar til å forhindre hendelser som vedvarer, med et 
minstetrykk som justeres i henhold til apné-frekvensen.

AirSense 10 AutoSet for Her-algoritmen
S9 AutoSet-algoritmen
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