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Tervetuloa 
ResMedin AirMini™-järjestelmässä yhdistyvät ResMedin automaattisesti säätyvä AirMini-painekone, 
maskit ja AirMini by ResMed -sovellus. 
 

 VAROITUS 
Lue tämä koko opas ennen kuin alat käyttää konetta. 
 

 HUOMIO 
AirMini app-sovellusta ei ole tarkoitettu etätitraukseen, ja kaikki hoitoasetuksiin tehdyt 
muutokset muuttavat olemassa olevaa lääkemääräysasetusta. Lääkemääräysasetusten 
muutokset on tehtävä lääkärin ohjeistuksen mukaan. 
 
 

Laillinen ilmoitus 
Tämä käyttöopas sekä tässä kuvatut tietokoneohjelmat toimitetaan sillä ehdolla, että niitä käytetään 
vain niiden mainittuun käyttötarkoitukseen. Tässä käyttöoppaassa annetut tiedot annetaan vain ohje- 
ja ohjeistustarkoitukseen, niitä voidaan muuttaa siitä ilmoittamatta, eikä niiden saa katsoa korvaavan 
päteviä lääketieteellisiä neuvoja. ResMed Limited ei ota vastuuta tai velvollisuutta mistään tässä 
käyttöoppaassa mahdollisesti olevista virheistä tai epätarkkuuksista. Tämän käyttöoppaan mitään osaa 
tai siinä kuvattuja tietokoneohjelmia ei saa jäljentää, tallentaa tallennusjärjestelmälle tai lähettää 
missään muodossa tai millään tavalla (sähköisesti, mekaanisesti, tallentamalla tai muutoin) ilman 
ResMed Limitedin kirjallista lupaa. 

AirMini app Android™ OTS -ohjelmistokirjaston attribuutioille 

Tämä sovellus voi sisältää kolmannen osapuolen osia, joilla on alla annettu avoimen lähdekoodin 
lisenssin alainen käyttö- ja jako-oikeus. 

• Apache-lisenssi, versio 2.0 

Seuraavat osat ovat Apache 2.0 -lisenssin alaisia, jonka kopio on nähtävissä seuraavalla 
verkkosivulla: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Jokainen palveluntuottaja omistaa 
tekijänoikeuden omiin osiinsa. 

• Google Cloud Messaging (v. 3.0.0): https://developers.google.com/cloud-messaging/gcm 

• GreenDao with encryption (v. 2.2.2): http://greenrobot.org/greendao/documentation/database-
encryption/ 

• Gson (v. 2.3.1): https://sites.google.com/site/gson 

• Joda Time (v. 2.8.1): http://www.joda.org/joda-time/ 

• ACRA (v. 4.8.5): https://github.com/ACRA/acra 

• AChartEngine (v. 1.2.0): https://github.com/ddanny/achartengine 

• Simple XML Serialization (v. 2.7.1): http://simple.sourceforge.net/ 

• Zxing Core (v. 3.2.0): https://github.com/zxing/zxing/wiki/Getting-Started-Developing 

• httpclient (v. 4.4.1.1): https://github.com/smarek/httpclient-android 

• CircleIndicator (v. 1.2.2): https://github.com/ongakuer/CircleIndicator 

• MIT-lisenssi: 

Seuraavat ohjelmisto-osat sisältävät MIT-lisenssin alaisia osia, jonka kopio on nähtävissä 
seuraavalla verkkosivulla: https://opensource.org/licenses/MIT. Jokainen organisaatio omistaa 
tekijänoikeuden omaan ohjelmistoonsa. 

• Lombok (v. 1.16.2): https://projectlombok.org/ 

• TrustKit (v. 1.0.0): https://github.com/datatheorem/TrustKit-Android 
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• Mukautettu ja muu avoimen lähdekoodin lisenssin ohjelmisto 

Seuraavilla osilla on (toimittajakohtaisin) mittatilaussopimuksin annetut avoimen lähdekoodin 
ohjelmistojen lisenssit. 

SQLCipher (v. 3.5.1): https://www.zetetic.net/sqlcipher/ 

© 2008-2012 Zetetic LLC 

Kaikki oikeudet pidätetään. 

Uudelleen jakaminen ja käyttö lähde- ja binaarimuodoissa on sallittua muutoksia sisältäen tai 
sisältämättä, jos seuraavat ehdot täyttyvät: 

• Lähdekoodia uudelleen jaettaessa jakelujen täytyy sisältää edellä oleva 
tekijänoikeushuomautus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke. 

• Binaarimuodossa tehtyjen uudelleen jakelujen täytyy toistaa edellä oleva 
tekijänoikeushuomautus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke jakelun kanssa 
toimitetussa dokumentaatiossa ja/tai muussa materiaalissa. 

• Tästä ohjelmistosta peräisin olevien tuotteiden mainostamiseen tai myynninedistämiseen ei saa 
käyttää nimeä ZETETIC LLC eikä sen avustajien nimiä ilman ennalta annettua nimenomaista 
kirjallista lupaa. 

ZETETIC LLC TOIMITTAA TÄMÄN OHJELMISTON ''SELLAISENA KUIN SE ON'', JA KAIKKI 
ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT KIISTETÄÄN, MUKAAN LUETTUINA MM. OLETETUT 
TAKUUT KAUPPAKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. ZETETIC 
LLC EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, 
SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKINOMAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA 
(TÄHÄN SISÄLTYVÄT MM. KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUJEN HANKINTA, KÄYTÖN, 
TIETOJEN TAI LIIKEVOITTOJEN MENETYS TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS), VAIKKA NIITÄ 
AIHEUTUISI JA MINKÄ TAHANSA VASTUUVELVOLLISUUSTEORIAN PERUSTEELLA, PERUSTUI 
SE SITTEN SOPIMUKSEEN, SEURAUSVASTUUSEEN TAI RIKKOMUKSEEN (LAIMINLYÖNTI TAI 
MUU SYY MUKAAN LUETTUINA), SAISIVAT JOLLAKIN TAVALLA ALKUNSA TÄMÄN 
OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI 
ILMOITETTUKIN. 

 

Turvallisuus 
Sisäänrakennetut AirMini ja AirMini app -sovellusten turvaominaisuudet, potilaiden toteuttamat 
vaiheet älylaitteidensa suojaamiseksi haittaohjelmia vastaan sekä ohjelmistojen ja valmisohjelmistojen 
päivitykset auttavat turvaamaan potilasyksityisyyttä, suojaamaan potilaiden älylaitteita ja varmistamaan 
parhaan suorituksen. 
 

Turvaominaisuudet 

AirMini-koneessa ja AirMini app-sovelluksessa on käytössä turvaominaisuuksia, jotka suojaavat 
potilasyksityisyyttä ja ehkäisevät luvatonta pääsyä potilastietoihin. Näihin kuuluu: 

• QR-eli ruutukoodin käyttö luottamuksen luomiseksi AirMini-koneen ja AirMini app -sovelluksen 
välille 

• Yksilölliset koodit jokaiselle mobiililaitteelle ja AirMini -laiteparille 

• Bluetooth®-turvallisuuden lisäksi tiedonsiirron salaus laitetasolla 

• AirMini app-sovellukseen talletetun tiedon salaus 

• Palvelinpuolen varmennus AirMini-valmisohjelmistopäivityksille 
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Potilaiden älylaitteiden suojaaminen haittaohjelmilta auttaa pitämään henkilö- ja unitiedot turvassa ja 
suojassa. ResMed suosittelee seuraavaa: 

• Neuvo potilaita ottamaan käyttöön älylaitteissaan henkilökohtainen tunnistenumero (PIN) tai 
sormenjälkitunnistin. Neuvo potilaita hankkimaan lisätietoa kumman tahansa ominaisuuden 
käyttöönotosta älylaitteidensa käyttöohjeista. 

• Neuvo potilaita välttämään älylaitteidensa käyttöjärjestelmien vaarallista muuntelua. 

• Neuvo potilaita harkitsemaan tietojen etäpoiston käyttöönottoa älylaitteissaan älylaitteen 
käyttöohjeen mukaisesti. Tietojen etäpoisto on toiminto, joka on saatavilla älylaitteissa 
henkilötietojen poistoon etänä tilanteissa, joissa laite on hävinnyt tai varastettu. 

• Neuvo potilaita huolehtimaan käyttöjärjestelmänsä tietoturvapäivitysten toteuttamisesta. 
 

Ohjelmistojen ja valmisohjelmien päivitykset 

Parhaan suorituksen varmistamiseksi ResMed suosittelee, että ohjelmisto- ja valmisohjelmaversiot 
pidetään ajan tasalla. 

Kun AirMini-koneen valmisohjelmapäivitys tulee saataville, käyttäjän älylaitteeseen tulee viesti, kun 
AirMini app-sovellus avataan. Jos AirMini app-sovelluksen päivitys vaaditaan, laitteeseen tulee 
ilmoitus, että ohjelmistopäivitys vaaditaan. 

Neuvo potilaita seuraamaan näytön kehotuksia ohjelmisto- ja valmisohjelmapäivitysten asentamiseksi. 
 

Käyttöaiheet 

AirMini 

Automaattisesti säätyvä AirMini kone on tarkoitettu obstruktiivisen uniapnean(OSA) hoitoon potilaille, 
jotka painavat yli 30 kg. 
 
Laite on tarkoitettu koti- ja sairaalakäyttöön. 
 

AirMini app 

AirMini app-sovellus on mobiilisovellus, jonka avulla potilaat voivat etäkäyttää lääkärin määräämää 
ResMedin yhteensopivaa konetta ja siirtää, analysoida ja näyttää käyttö- ja hoitotietoja. AirMini app-
sovelluksella terveydenhuollon ammattilaiset voivat myös etämäärittää yhteensopivia obstruktiivisen 
uniapnean hoitoon tarkoitettuja laitteita. 
 

Kontraindikaatiot 
Hengitysteiden ylipainehoito ei ehkä sovellu käytettäväksi potilailla, joilla on ennestään jokin 
seuraavista: 

• vakava suurirakkulainen keuhkosairaus 

• pneumothorax 

• patologisesti alhainen verenpaine 

• dehydraatio 

• aivoselkäydinnesteen vuoto, hiljattain suoritettu kallokirurginen toimenpide tai kallovamma. 
 
 

Haittavaikutukset 
Potilaiden on ilmoitettava epätavallisesta rintakivusta, kovasta päänsärystä tai lisääntyneestä 
hengästymisestä hoidosta vastaavalle lääkärille. Ylähengitysteiden tulehdussairauden aikana voi olla 
syytä keskeyttää hoito joksikin aikaa. 
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Laitteella annettavan hoidon aikana voi esiintyä seuraavia sivuvaikutuksia: 

• nenän, suun tai nielun kuivumista 

• nenäverenvuotoa 

• turvotusta 

• epämiellyttävää tunnetta korvissa tai poskionteloissa 

• silmien ärsytystä 

• ihoärsytystä. 
 
 

Laitteisto lyhyesti 
AirMini-järjestelmä sisältää AirMini-koneen, virtalähdeyksikön, kiristysnyörikassin ja yhden seuraavista: 

• AirMini-asennuspaketti – F20: ilmaletku ja F20-liitin 

• AirMini-asennuspaketti – N20: ilmaletku, N20-liitin, HumidX™ ja HumidX Plus 

• AirMini -maskipakkaus P10:lle:lle: ilmaletku, AirFit P10 for AirMini -maski (M), P10-pehmuste (S), 
P10-pehmuste (L), HumidX, HumidX Plus, AirFit P10 -pääremmikiinnikkeet. 

 
AirMini-järjestelmä 
AirMini-järjestelmä koostuu AirMini-koneesta ja yhdestä maskipakkauksesta. 
 

 
 

A AirMini-kone 6 20 W:n virtalähdeyksikkö 

B AirMini-koneen F20-liitin ja ilmaletku  7 AirMini-koneen F20-liitin 

C AirMini-koneen N20-liitin ja ilmaletku 8 Ilma-aukko 

D AirMini-koneen AirFit P10 ja letku 9 Ilma-aukkomoduuli 

1 Start/Stop-painike (käynnistys/pysäytys) 10  Tukehtumisen estoventtiili (AAV) 

2 Virrantuloaukko 11 AirMini-koneen N20-liitin 

3 Ilmantuloaukko 12 AirMini-koneen AirFit P10 

4 Ilmansuodattimen kansi 13 Lämpökostutin – HumidX (sininen) ja HumidX Plus 
(harmaa)  

5 Bluetooth-painike  14 AirMini-letku 
 
 

AirMini-kone on yhteensopiva ResMedin F20- ja N20-sarjan maskien ja AirFit P10 for AirMini -maskin 
kanssa. Varmista, että kaikki koneen kanssa käytettävät osat ja lisävarusteet ovat yhteensopivia. Katso 
tarkemmat yhteensopivuustiedot verkko-osoitteesta www.resmed.com. 
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AirMini-kone on tarkoitettu toimimaan myös ResMedin AirMini app-sovelluksen kanssa. Vaikka 
AirMini app-sovellusta ei tarvita koneen käyttöön, se on oleellinen kliinikolle hoitoasetusten käyttöä, 
tarkastelua ja muuttamista varten. 
 

AirMini app -järjestelmävaatimukset 
Luettelo AirMini app-sovelluksen kanssa yhteensopivista älylaitteista on osoitteessa 
ResMed.com/AirMini app. 

Lisäksi vaaditaan Androidin käyttöjärjestelmäversio 4.4 (vähimmäisvaatimus). 
 

Lisätietoja AirMini app -sovelluksesta löydät kohdista Clinical mode -tilan käyttö ja Laitteen 
asetusvalikon käyttö sekä AirMini app -aloitusnäyttö. 
 

Hoitotiedot 

AutoSet-toimintamuoto 
Potilaan tarvitsema hoitopaine voi vaihdella unitilan, kehon asennon ja hengitysteiden vastuksen 
muutosten mukaisesti. AutoSet™-toimintamuodossa kone antaa vain sen määrän painetta, joka 
tarvitaan ylähengitysteiden avoimina pitämiseen. 

Kone analysoi potilaan ylähengitysteiden tilan hengenvetokohtaisesti ja toimittaa painetta, joka on 
sallituissa rajoissa tukkeutuman asteen mukaisesti. AutoSet-algoritmi säätää hoitopaineen seuraavien 
kolmen parametrin funktiona: sisäänhengityksen virtausrajoitus, kuorsaus ja apnea. 
 

Normaalit hengitystiet 

Kun potilas hengittää normaalisti, koneen mittaama sisäänhengitysvirtaus ajan funktiona näyttää 
tyypilliseltä pyöreältä käyrältä kutakin hengitystä kohden. 
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Virtausrajoitus 

Kun ylähengitystiet alkavat painua kasaan, sisäänhengitysvirtaus/aika-käyrän muoto muuttuu. AirMini-
kone tunnistaa ja hoitaa sekä perinteisiä että vähemmän yleisiä virtausrajoitteisia hengityksen 
aaltomuotoja. 

 
 

Kuorsaus 

Kuorsaus on ylähengitysteiden seinämien värähtelyjen aikaansaamaa ääntä. Sitä edeltää usein 
virtauksen rajoittuminen tai hengitysteiden osittainen tukkeutuminen.  

 
 

Apnea 

Tehostettu AutoSet-algoritmi havaitsee sekä obstruktiiviset että sentraaliset apneat. Jos esiintyy 
apneaa, kone antaa asianmukaisen vasteen. 
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Obstruktiivinen apnea 

Obstruktiivinen apnea tarkoittaa, että ylähengitystiet rajoittuvat voimakkaasti tai tukkeutuvat kokonaan. 
AutoSet estää yleensä obstruktiivisten apneoiden ilmenemistä, koska ominaisuus antaa vasteen 
virtauksen rajoittumiseen ja kuorsaukseen. Jos obstruktiivinen apnea tapahtuu, kone antaa tälle 
vasteen lisäämällä painetta. 

 
 

Sentraalinen apnea 

Sentraalisen apnean aikana hengitystiet pysyvät auki, mutta virtausta ei ole. Kun kone havaitsee 
sentraalisen apnean, laite vastaa asianmukaisesti (ei painetta lisäämällä). 

 
 

AutoSet for Her -toimintamuoto 
AutoSet for Her -toimintamuoto perustuu ResMedin AutoSet-algoritmin tärkeimpiin puoliin ja toimittaa 
naispuolisten OSA-potilaiden luonteenpiirteille räätälöityjä hoitovasteita. 
 

AutoSet for Her on samankaltainen kuin ResMedin AutoSet-algoritmi. Siinä on kuitenkin seuraavat 
muutokset: 

• painelisäysten pienempi nopeus, minkä tarkoituksena on estää heräämisiä 

• hitaammat paineenlaskut 

• hoitaa apneaa enintään 12 cm H2O:n (12 hPa:n) paineeseen ja jatkaa virtausrajoituksiin ja 
kuorsaukseen reagoimista enintään 20 cm H2O:n (20 hPa:n) paineeseen. 
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• vähimmäispaine (Min. Pressure), joka säätyy apneatiheyden mukaisesti: 

jos kaksi apneaa esiintyy minuutin sisällä, toisen apnean vasteena saavutetusta paineesta tulee 
uusi vähimmäishoitopaine seuraavaan hoitojaksoon asti. 

 
 

AutoSet for Her -toimintamuotoa käyttävät potilaat hyötyvät edelleen ResMedin AutoSet-
teknologiasta, kuten parannetusta herkkyydestä virtausrajoituksille ja sentraalisen uniapnean (CSA) 
havaitsemisesta pakotetun oskillaation tekniikalla. 
 

CPAP-toimintamuoto 
CPAP-toimintamuodossa annetaan vakaata painetta valinnaisen uloshengityksen paineenkevennyksen 
(EPR™) kanssa. 
 

Mukavuusominaisuudet 

Ramp Time (viiveaika) 
Ramptime-asetuksen (viiveaika) tarkoituksena on tehdä hoidon alku potilaalle miellyttävämmäksi. Sen 
aikana paine nousee matalasta alkupaineesta potilaalle määrättyyn hoitopaineeseen. Ramp time 
(viiveaika) on saatavilla kaikissa toimintamuodoissa. 
 

AutoSet- ja AutoSet for Her -toimintamuodossa Ramp time (viiveaika) määrittää ajanjakson, jonka 
aikana paine nousee pienemmästä, miellyttävämmästä alkupaineesta asteittain 
vähimmäishoitopaineeseen, ennen kuin automaattisesti säätyvä algoritmi alkaa. 

 
 

CPAP-toimintamuodossa paine nousee matalasta paineesta (Start Pressure, alkupaine) potilaalle 
määrättyyn hoitopaineeseen. 
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Ramp Time -asetukset (viiveaika) ovat Off (pois päältä), 5 –45 minuuttia tai Auto (automaattinen). Kun 
Ramp Time (viiveaika) on asetuksella Auto, kone tunnistaa unen alkamisen ja nostaa sitten paineen 
asteittain alkupaineesta vähimmäishoitopaineeseen nopeudella 1 cm H2O (1 hPa) / minuutti. Jos unen 
alkamista ei kuitenkaan havaita, kone saavuttaa kohdepaineen 30 minuutin sisällä. 
 

Uloshengityksen paineenkevennys 
Uloshengityksen paineenkevennys (EPR) on suunniteltu hoidon tekemiseksi miellyttävämmäksi. 
Ominaisuus ylläpitää potilaan optimaalisen hoidon sisäänhengityksen aikana ja pienentää annettavaa 
maskipainetta uloshengityksen aikana. 
 

EPR On (päällä) – EPR on otettu käyttöön.  
 

Off (pois päältä) – EPR on pois käytöstä eikä näkyvissä potilaan toimintamuodossa 
(Patient mode). 

Seuraavat asetukset ovat käytettävissä vain silloin, kun EPR on asetuksessa On  (päällä): 

EPR Type 
(EPR-
tyyppi) 

Full Time (koko ajan) – jos EPR on asetettu asetukseen Full time (koko ajan), EPR on 
otettu käyttöön koko hoitojakson ajaksi. 

 

Ramp Only (vain viive) – jos EPR on asetettu asetukseen Ramp only (vain viive), EPR on 
otettu käyttöön vain viiveajan (Ramp time) ajaksi. 

EPR Level 
(EPR-taso) 

1, 2, 3 cm H2O (1, 2, 3 hPa) 

Kun EPR on otettu käyttöön, annettu paine ei pienene pienemmäksi kuin 4 cm H2O:n (4 hPa:n) 
vähimmäispaine asetuksista riippumatta. 
 

AutoSet Response (automaattinen vaste) 
Autoset Response -ominaisuus (automaattinen vaste) voidaan asettaa joko valintaan Standard (oletus) 
tai Soft (kevyt) niille potilaille, jotka ovat herkkiä hoidon aikaisille nopeammille paineenmuutoksille. Jos 
valintana on Soft (kevyt), potilaille annetaan hellävaraisempia paineennousuja hoidon aikana. 

AutoSet Response -ominaisuutta käyttävät potilaat hyötyvät edelleen ResMedin AutoSet-
teknologiasta, kuten parannetusta reaktioherkkyydestä virtausrajoituksille ja CSA:n havaitsemisesta 
pakotetun oskillaation tekniikalla. 
 
 

SmartStart 
Kun SmartStart™-toiminto on otettu käyttöön, hoito alkaa automaattisesti, kun potilas hengittää 
maskiin. 
 

SmartStop 
Kun SmartStop-toiminto on käytössä, hoito pysähtyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua 
siitä, kun potilas riisuu maskin. 
 

HumidX ja HumidX Plus 
HumidX- ja HumidX Plus -kostuttimet ovat vedettömiä kostuttimia. Ne on suunniteltu antamaan 
käyttömukavuutta lisäämällä potilaan hengitysilman kosteustasoa ja lievittämällä mahdollista kuivuutta. 

HumidX-kostutin on hyvä lähtökohta sopivan kosteuspitoisuuden löytämiseen. HumidX Plus parantaa 
kosteustasoa edelleen. Siitä on hyötyä, kun ympäristön kosteustaso on hyvin matala, esimerkiksi 
korkeilla paikoilla tai lentokoneessa. 
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HumidX- ja HumidX Plus -kostuttimia voidaan käyttää vain AirMini-koneen N20-liittimen ja AirFit P10 
for AirMini -maskin kanssa. 

Huomautus: HumidX ja HumidX Plus täytyy vaihtaa uusiin 30 päivän kuluessa HumidX- tai HumidX 
Plus -pakkauksen avaamisen jälkeen. 
 
 

AirMini-järjestelmän asentaminen 
Tarkista ennen koneen asennusta, että valittu maski on koneen kanssa yhteensopiva ja että se on 
asetettu oikein potilaan kasvoille. Kone on yhteensopiva ResMedin F20- ja N20-sarjan maskien ja 
AirMini-koneen P10-liittimen kanssa. Maskien yhteensopivuudet on lueteltu verkkosivuillamme 
osoitteessa www.resmed.com. Katso maskisi sovittamista koskevat tiedot maskin käyttöoppaasta. 
 

Katso lisätietoa AirMini app-sovelluksen ja älylaitteen käyttövalmisteluista kohdasta Clinical mode -tilan 
käyttö. 
 

Koneen asentaminen 
1. Kytke virtalähdeyksikkö koneeseen ja 

pistorasiaan. 

Liittimessä on kulman muodostava reuna 
siten, että virtajohto voidaan liittää 
koneeseen vain yhdellä tavalla. 

2. Yhdistä ilmaletkun harmaa pää tiukasti 
ilmantuloaukkoon. 

 

 
 

Valinnaisen kosteutuksen lisääminen 
Vain N20 ja AirFit P10 for AirMini -malleille: 

HumidX- tai HumidX Plus -kostuttimen liittäminen: 

1. Avaa liitin kääntämällä sitä varovasti. 

2. Pidä kiinni HumidX- tai HumidX Plus -
kostuttimesta niin, että värillinen puoli 
suuntautuu alaspäin, ja työnnä se paikalleen. 

3. Työnnä liitin varovasti kiinni ja käännä, kunnes 
liitin lukittuu paikalleen.  

 
 

Maskin liittäminen 
Kiinnitä liitin maskiisi. 
 
 

   

F20-sarja N20-sarja AirFit P10 for AirMini 
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Koneesi ja älylaitteen yhdistäminen 
Ennen kuin yhdistät AirMini-koneen älylaitteeseen, varmista, että älylaitteeseen on asennettuna 
AirMini app-sovelluksen uusin versio. Jos näin ei ole, lataa sovellus Google Play -verkkokaupasta. 

 
 

1. Varmista, että AirMini-koneesi on asennettu oikein ja kytketty virtalähteeseen. 

Asennusta koskevia lisätietoja löydät AirMini-käyttöoppaasta. 

2. Ota Bluetooth käyttöön älylaitteessa. 

Katso Bluetoothin käyttöönottoa koskevia ohjeita älylaitteesi käyttöoppaasta. 

3. Avaa AirMini app. 

Kun AirMini app avataan ensi kerran, potilasta pyydetään suostumaan evästeiden käyttöön, 
hyväksymään ResMedin käyttöehdot ja tietosuojakäytännön ja sallimaan, että AirMini app 
lataa hänen tietojaan pilveen. 

Tervetuloa-sivun neljästä linkistä saat lisätietoja evästeiden käytöstä, ResMedin käyttöehdoista ja 
tietosuojakäytännöstä sekä tietojen lataamisesta pilveen. 

• Potilas voi avata ja lukea kuvauksen siitä, miten evästeitä käytetään heidän AirMini app -
käyttäjäkokemuksensa parantamiseksi klikkaamalla linkkiä Learn more (lisätietoja). 

Napauttamalla Back-painiketta (takaisin) pääset takaisin Tervetuloa-sivulle. 

• Potilas voi avata ja lukea Resmedin käyttöehdot klikkaamalla linkkiä Ehdot. 

Napauttamalla Back-painiketta (takaisin) pääset takaisin Tervetuloa-sivulle. 

• Potilas voi avata ja lukea Resmedin tietosuojaselosteen klikkaamalla linkkiä Tietosuoja. 

Napauttamalla Back-painiketta (takaisin) pääset takaisin Tervetuloa-sivulle. 

• Lisätietoja tietosuojasta saa klikkaamalla my data (minun datani) -linkkiä. 

Napauttamalla Back-painiketta (takaisin) pääset takaisin Tervetuloa-sivulle. 

Suostumuksen antaminen ja käytäntöjen hyväksyminen: 

• Evästeiden käyttö hyväksytään merkitsemällä evästeitä koskeva valintaruutu. Evästeiden 
käytöstä kieltäydytään jättämällä valintaruutu merkitsemättä. 

Huomautus: Valintaruudun oletusmerkintänä on evästeiden käytön hyväksyminen. Siksi 
potilaan ei tarvitse tehdä mitään, jos haluaa hyväksyä evästeiden käytön. 

• Potilaan tulee hyväksyä ResMedin käyttöehdot ja tietosuojaseloste merkitsemällä ehtoja ja 
tietosuojaa koskeva valintaruutu. 

• Jos potilas suostuu, että AirMini app lataa  tietoja  pilveen, tiedon lataamista koskeva 
valintaruutu tulee merkitä. 

Huomautukset: 

• Jos potilas suostuu siihen, että AirMini app lataa  hänen tietojaan  pilveen, lataus AirMini 
app -sovelluksesta tapahtuu suojatulle palvelimelle. 

• Kun potilas on antanut suostumuksensa tietojensa lataamiseen, nämä tiedonsiirrot voidaan 
ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä More-valikon (lisää) Preferences-osiosta (ominaisuudet). 

• Kun potilas ottaa tiedonsiirrot käyttöön More-valikon (lisää) Preferences-osiossa 
(ominaisuudet), kaikki laitteessa olevat hoitotiedot siirretään pilveen, ei ainoastaan siitä 
päivästä lähtien syntyneet tiedot. 
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• Tiedon lataaminen jatkuu siihen asti, kunnes potilas ottaa siirrot pois käytöstä More-valikon 

(lisää) Preferences-osiosta (ominaisuudet). 
• Kun potilas ottaa tiedonsiirrot pois käytöstä More-valikon (lisää) Preferences-osiosta 

(ominaisuudet), siitä päivästä lähtien syntyviä tietoja ei ladata pilveen. Pilveen aiemmin 
siirretyt tiedot tulevat kuitenkin pysymään pilvessä. 

4. Kun Tervetuloa-sivun valinnat on tehty, valitse Continue (jatka). 

5. Paina AirMini-koneesi Bluetooth-painiketta , kun saat AirMini app-sovelluksesta kehotuksen. 

Kun AirMini-koneen valo alkaa vilkkua sinisenä , Bluetooth on käytössä koneessa ja valmiina 
yhteyden muodostamiseen. 

6. Valitse älylaitteesta Connect (liitä). 

Kun AirMini-koneesi löytyy, koneen nimi lisätään koneiden valintaluetteloon. 

7. Yhdistä valitsemalla koneen nimi luettelosta. 

8. Kun yhteys AirMini-koneen ja älypuhelimen välillä muodostetaan ensimmäistä kertaa, on tehtävä 
todennustoimenpide. 

Kun saat AirMini app-sovelluksesta kehotuksen, aloita todennustoimenpide valitsemalla Scan code 
(skannaa koodi). Tämän jälkeen AirMini app pyytää sinua sallimaan älylaitteesi kameran käytön 
(jos sitä ei ole jo sallittu) ja sen jälkeen sijoittamaan koneen QR-koodin kameran katselukehyksen 
sisälle. 

Huomautus: QR-koodi sijaitsee AirMini koneen takaosassa. 

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa todennuksen syöttämällä koneen takana olevan nelinumeroisen 
koodin. 

9. Valitse Done (valmis). 

Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, Bluetooth-yhteyttä osoittava kuvake  näkyy AirMini 
app-sovelluksen oikeassa yläkulmassa. 

 

Huomautukset: 

• Aina, kun AirMini on yhdistettynä virtalähteeseen, se on päällä ja valmiustilassa. 

• Jos AirMini on yhdistetty virtalähteeseen, jättämällä Bluetooth päälle älylaitteeseen voit varmistaa, 
että joka kerta kun älylaite tulee lähelle AirMini-konetta, yhteys muodostuu itsestään. 

• Yhdistä vain yksi laite yhtä konetta kohti kerrallaan. 
 

Bluetoothin merkkivalot 

 
Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä. AirMini -koneesi on löydettävässä tilassa ja valmiina 

yhteyden muodostamista varten. 

 
Bluetooth-merkkivalo palaa jatkuvasti sinisenä. AirMini -koneesi on yhdistetty älylaitteeseen. 

 
Bluetooth-merkkivalo palaa jatkuvasti valkoisena 
(lentokonetila). 

Bluetooth ei ole käytössä AirMini - koneessasi. 

 Bluetooth-merkkivalo ei pala. AirMini ei ole yhditetty älylaitteeseen. 

Huomautus: Kun hoito alkaa, merkkivalo alkaa himmetä. 
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Hoidon aloittaminen 
1. Sovita potilaan maski maskin käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. 

2. Aloita hoito käyttämällä yhtä seuraavista menetelmistä: 

AirMini-koneen käyttö: AirMini app-sovelluksen käyttö: 

Paina koneen Start/Stop-painiketta (käynnistys-
/pysäytys) . Tai jos SmartStart on käytössä, 
laite käynnistyy automaattisesti, kun potilas 
hengittää maskiinsa normaalisti. 

• Valitse Sleep (uni) navigointivälilehdeltä. Sleep-
näyttö (uni) avautuu. 

• Valitse Therapy (hoito). Therapy-näyttö (hoito) 
avautuu. 

• Aloita hoito valitsemalla START  (ALOITA). 

 
 

Hoidon lopettaminen 
Lopeta hoito käyttämällä yhtä seuraavista menetelmistä: 

AirMini-koneen käyttö: AirMini app-sovelluksen käyttö: 

Paina koneen Start/Stop-painiketta (käynnistys-
/pysäytys) . Tai jos SmartStart on käytössä, laite 
pysähtyy automaattisesti, kun potilas poistaa 
maskinsa. 

Valitse Sleep-näytön (uni) STOP (pysäytys) -
painike . 

 
 

Clinical mode -tilan käyttö (kliininen tila) 
Clinical mode -tilassa  ResMedin AirMini app-sovellus toimii kliinisenä valikkona ja potilaan 
käyttöliittymänä. Voit avata hoito- ja koneasetukset ja tarkastella ja muuttaa niitä AirMini app-
sovelluksella. 

Huomautus: Bluetoothin kautta lähetetyt tiedot salataan. 
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Pääsy Clinical mode -tilaan (kliininen tila) 
Clinical mode -tilaan pääsy Tervetuloa-
näytöstä: 

Clinical mode -tilaan pääsy Bluetooth-
näytöstä: 

Pidä Tervetuloa-näytössä yhtä sormea ResMedin 
logon päällä ja toista sormea AirMini-logon päällä 
samanaikaisesti kolme sekuntia. 

 

Huomautus: Tämä vaihtoehto näkyy vain siihen 
asti, kun ehdot ja käytännöt hyväksytään. Kun ne 
hyväksytään, Clinical mode -tilaan ei pääse enää 
Tervetuloa-näytöstä. 

Pidä Bluetooth-sivulla yhtä sormea ResMedin 
logon päällä ja toista sormea AirMini-logon päällä 
samanaikaisesti kolme sekuntia. 

Huomautus: Napauta aloitusnäytön oikean 
yläkulman Bluetooth-kuvaketta avataksesi 
Bluetooth-sivun. 

 

Clinical mode -tila avautuu. 
 

Huomautus: Kun AirMini-kone otetaan käyttöön potilaalla ensimmäistä kertaa, muodosta yhteys 
älypuhelimen ja koneen välille Bluetoothin kautta. Lisätietoa yhdistämisestä kohdassa Koneesi ja 
älylaitteen yhdistäminen. 
 

Clinical mode -tilasta poistuminen 
Jos haluat poistua Clinical mode -tilasta (kliininen tila), avaa navigointivälilehti ja valitse Exit (poistu). 
 

Laitteen asetusvalikon käyttö 
Clinical mode -tilassa (kliininen tila) (Machine settings, koneen asetukset) voit selata kliinisiä asetuksia 
ja muuttaa niitä tarvittaessa. 
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Kliinisten asetusten säätäminen 

Seuraavat kliiniset asetukset on määritettävä potilaskohtaisesti ja ne on arvioitava säännöllisesti 
parhaan mahdollisen hoidon varmistamiseksi: 
 

Treatment (hoito) 

Parametri Kuvaus Mode (toimintamuoto) Range (asetusalue) 
AutoSet 

(automaattinen 
asetus) 

AutoSet for 
Her 

(automaattinen 
asetus naisille) 

CPAP 

Mode (toimintamuoto) Asettaa koneessa 
käytettävissä olevan 
hoidon 
toimintamuodon. 

    

Max Pressure 
(enimmäispaine) 

Asettaa hoitopaineen 
ylärajan. 

   Min – 20 cm H2O (Min – 
20 hPa), 
0,2 cm H2O:n (0,2 hPa:n) 
välein 

Min Pressure 
(vähimmäispaine) 

Asettaa hoitopaineen 
alarajan. 

   4–Max cm H2O (hPa), 
0,2 cm H2O:n (hPa:n) välein 

Set Pressure 
(asetuspaine) 

Asettaa kiinteän 
hoitopaineen.    4–20 cm H2O (4–20 hPa), 

0,2 cm H2O:n (0,2 hPa:n) 
välein 

 
 

Comfort (mukavuus) 

Parametri Kuvaus Mode (toimintamuoto) Range (asetusalue) 
AutoSet 

(automaattinen 
asetus) 

AutoSet for 
Her 

(automaattinen 
asetus naisille) 

CPAP 

Response (vaste) Asettaa hoidon aikana 
tapahtuvien 
paineennousujen 
nopeuden. 

   Standard / Soft 
(vakio/pehmeä) 

Ramp Time (viiveaika) Jos valitaan Auto, 
kone havaitsee unen 
alkamisen ja nostaa 
paineen määrättyyn 
hoitopaineeseen 
automaattisesti. 

   Off / 5–45 mins / Auto 
(pois / 5–45 minuuttia / 
automaattinen) 
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Parametri Kuvaus Mode (toimintamuoto) Range (asetusalue) 

AutoSet 
(automaattinen 

asetus) 

AutoSet for 
Her 

(automaattinen 
asetus naisille) 

CPAP 

Start Pressure 
(alkupaine) 

Asettaa paineen 
viiveajan alussa 
enintään 
hoitopaineeseen. 

   4–Set pressure 
(asetuspaine) (CPAP-
toimintamuoto), 
0,2 cm H2O:n (0,2 hPa:n) 
välein 

4–Min pressure 
(vähimmäispaine) (AutoSet 
and AutoSet for Her -
toimintamuodot), 
0,2 cm H2O:n (0,2 hPa) 
välein 

EPR Enable / disable EPR 
(ota EPR käyttöön / 
poista EPR käytöstä). 

   On / Off (päällä/pois) 

EPR Type (EPR-tyyppi) Käytettävissä, kun EPR 
on otettu käyttöön. 

   Full Time / Ramp Only (koko 
ajan / vain viive) 

EPR Level (EPR-taso) Asettaa EPR-arvon.    1 / 2 / 3 cm H2O (1 / 2 / 
3 hPa) 

 
 

Muut valinnat 

Painike Kuvaus 

Therapy/Mask 
Fit 
(hoito/maskin 
sovitus) 

Käynnistää Sleep-näytön (uni), mikä mahdollistaa maskin sovituksen ja hoitotoiminnot. 

Restore default 
settings 
(palauta 
oletusasetukset) 

Restore default settings -painikkeen (palauta oletusasetukset) valinta avaa vahvistusikkunan. Kun 
vahvistat, että haluat palauttaa oletusasetukset, kaikki kliiniset oletusasetukset palautetaan. 

Huomautus: Kielen, päivämäärän ja ajan oletusasetuksia ei palauteta. 

Erase data 
(poista tiedot) 

Erase data -painikkeen (poista tiedot) valinta avaa vahvistusikkunan. Kun vahvistat, että haluat poistaa 
tiedot, AirMini-koneeseen talletetut tiedot poistetaan.  

Huomautus: Asetuksia, päivämäärää, aikaa ja koneen käyttötunteja ei poisteta. 
 
 

Määritykset 

Parametri Kuvaus Valinta 

Pressure Units 
(paineyksiköt) 

Asettaa paineyksikön, jolla paine näytetään cm H2O / hPa 
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Lisätoiminnot 

Parametri Kuvaus Valinta 

SmartStart Jos kytket toiminnon päälle, kone käynnistyy automaattisesti, kun 
potilas hengittää maskiin. 

Off / On (pois/päällä) 

SmartStop Jos kytket toiminnon päälle, kone pysähtyy automaattisesti, kun potilas 
riisuu maskin. 

Off / On (pois/päällä) 

 
 

Asetuksen muuttaminen: 

1. Valitse parametri, jonka haluat muuttaa. 

2. Valitse tarvittava asetus pyörivällä säätimellä (tai vivuista). 

3. Toista tämä prosessi kunkin muutettavan parametrin osalta. 

4. Tallenna muutokset ja lähetä uudet asetukset koneeseen valitsemalla Apply changes (toteuta 
muutokset). 

Koneen merkkivalo vilkkuu kolme kertaa ja osoittaa, että asetukset on muutettu. 

5. Avaa navigointivälilehti ja valitse Exit (poistu) poistuaksesi Clinical mode -tilasta. 

Vahvistusikkuna tulee näkyviin. 

6. Valitse Exit (poistu). 

7. Aloita hoito avaamalla Sleep-sivu (uni) ja valitsemalla START  (ALOITA). 
 

Ota EPR käyttöön tai poista se käytöstä tai kytke SmartStart tai SmartStop päälle tai pois päältä 
seuraavasti: 

1. Liu’uta on-/off-säätimiä (päällä/pois) valitaksesi parametrin, jonka haluat ottaa käyttöön, poistaa 
käytöstä, kytkeä päälle tai pois päältä. 

2. Tallenna muutokset ja lähetä uudet asetukset koneeseen valitsemalla Apply changes (toteuta 
muutokset). 

3. Jos haluat poistua Clinical mode -tilasta (kliininen tila), avaa navigointivälilehti ja valitse Exit (poistu). 

Vahvistusikkuna tulee näkyviin. 

4. Valitse Exit (poistu). 

5. Aloita hoito avaamalla Sleep-sivu (uni) ja valitsemalla START  (ALOITA). 
 

Sleep-näytössä (uni) navigoiminen 
Sleep-näyttö (uni) on jaettu kahteen osioon: Mask fit (maskin sovitus) ja Therapy (hoito). 

Mask fit -osiosta (maskin sovitus) päästään maskin sovitukseen ja  Treatment-osiosta (hoito) hoito- ja 
mukavuusasetuksiin. 
 

Maskinsovituksen käyttäminen 
1. Neuvo potilasta sovittamaan maski kuten maskin käyttöoppaassa kuvataan. 

2. Valitse Sleep (uni) navigointivälilehdeltä. 

Sleep-näyttö (uni) avautuu. 

3. Valitse Mask fit  (maskinsovitus). 

Mask fit -näyttö (maskinsovitus) avautuu. 

4. Valitse Mask fit -näytöstä (maskinsovitus) START Mask fit (aloita maskinsovitus). 

Kone alkaa puhaltaa ilmaa. 
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5. Neuvo potilasta säätämään maskia, maskin pehmusteita ja pääremmejä siihen asti, että saadaan 

Good mask seal-tulos (hyvä maskitiiviys). 

6. Lopeta maskinsovitustesti valitsemalla STOP Mask fit (LOPETA maskinsovitus). 
 

Hoitotietojen näyttäminen 
Aloitusnäyttö näyttää yhteenvedon potilaan hoitotiedoista, joihin kuuluu myAir-tulos, käyttötunnit, 
maskin tiiviys, tapahtumien määrä tunnissa, maski päällä-/pois päältä -tapahtumat sekä .  

MyAir-tulos näyttää potilaalle kokonaistuloksen edellisen yön unesta analysoimalla neljää tärkeintä 
aluetta:  

• käyttötunnit 

• maskin tiiviys 

• tapahtumat tunnissa 

• maski päällä-/pois -tapahtumat. 

Käyttötuntien määrä perustuu potilaan edellisenä yönä saaman hoidon tuntimäärään. Maskin 
tiiviysaste auttaa potilasta arvioimaan, kuinka tiiviisti maski istuu sekä löytämään mahdolliset 
ilmanvuotoaukot. Potilaita neuvotaan sovittamaan maski uudelleen, jos maskin tiiviysaste on matala. 
Tapahtumien määrä tunnissa saadaan tapahtumien (apneat/hypopneat) keskiarvosta tuntia kohden 
potilaan hoitojakson aikana. Maski päällä/pois päältä -tapahtumien määrä perustuu kertoihin, joina 
potilas riisui maskinsa edellisen hoitoyön aikana. Mitä harvemmin maski riisuttiin yöllä, sitä korkeampi 
pistemäärä on. 

Aloitusnäytössä näkyy myös painemerkintä, joka näyttää, kuinka suuri hoitopaine vaadittiin potilaan 
unenaikaisten hengityshäiriöiden hoitamiseksi tehokkaasti edellisen hoitoyön aikana. Painemerkinnän 
arvo vastaa tasan tai alle korkeinta AirMini app-sovelluksen potilaalle antamaa hoitopainetta 95 % 
hoidon ajasta. 

Aloitusnäyttöön päästäksesi valitse Aloitusnäytön kuvake  navigointivälilehdeltä. 
 

AirMini-konetta koskevien tietojen katsominen 
About AirMini machine -näyttö (tietoja AirMini-koneesta) tarjoaa seuraavat AirMini-konetta koskevat 
tiedot: 

• Käyttötuntien kokonaismäärä – kokonaistuntimäärä, jona AirMini on ollut käynnissä 

• Valmisohjelmaversio – AirMini-koneeseen tällä hetkellä asennettu valmisohjelmaversio 

• Viimeksi synkronoitu – siitä hetkestä kulunut aika, kun älylaite viimeksi synkronoitiin AirMini-
koneen kanssa 

Päästäksesi About AirMini machine -näyttöön (tietoja AirMini-koneesta), valitse About AirMini 
machine (tietoja koneesta) More-valikosta (lisää). 
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Puhdistus ja huolto 
On tärkeää, että AirMini-kone puhdistetaan säännöllisesti, jotta paras mahdollinen hoito varmistetaan. 
Seuraavissa kohdissa annetaan purkamista, puhdistusta ja osien vaihtoa koskevia ohjeita. 
 

 VAROITUS 
• Noudata aina puhdistusohjeita osana hyviä hygieniamenetelmiä. Jotkin puhdistusaineet 

voivat vaurioittaa ilmaletkua ja vaikuttaa sen toimintaan tai jättää haitallista jäämähöyryä, 
jota voidaan hengittää, jos sitä ei huuhdella huolellisesti. 

• AirMini-koneen liittimet ja AirFit P10 for AirMini -maski sisältävät ilma-aukkojärjestelmän, 
joka estää hiilidioksidin kerääntymistä maskiin. Ilma-aukkojärjestelmä on pidettävä puhtaana 
ja kontaminoitumattomana, jotta se toimii oikein. Ilma-aukkojärjestelmän tukkiminen tai 
muuntaminen voi aiheuttaa liiallista hiilidioksidin uudelleenhengittämistä. 

• Puhdista AirMini-letkukokoonpano, liittimet ja maskin osat säännöllisesti, jotta saat 
optimaalisen hoidon ja jotta terveyteesi haitallisesti vaikuttavien mikrobien kasvu estetään. 

• Tarkasta HumidX/HumidX Plus säännöllisesti ja noudata huolto-ohjeita, jotta vältetään 
terveydelle haitallisten mikrobien kasvu. 

 
 

 HUOMIO 
Jos järjestelmän osassa näkyy selvää haurastumista (murtumat, värjääntyminen, repeytymät 
jne.), osa on hävitettävä ja vaihdettava uuteen. 
 

Osien purkaminen 
Seuraavissa kohdissa on ohjeita osien purkuun ennen puhdistusta. 

Liittimen irrottaminen 

Vain F20 ja N20: 

Irrota liitin maskista painamalla sivupainikkeista ja 
vetämällä liitin irti. 
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AirMini-ilmaletkun irrottaminen 

Vain F20 

Irrota F20-liitin AirMini-letkusta kääntämällä sitä 
varovasti ja vetämällä se irti. 

 
Vain N20 ja AirFit P10 for AirMini 

Irrota ilma-aukkomoduuli AirMini-letkusta 
kääntämällä sitä varovasti ja vetämällä letku irti. 

 

HumidX tai HumidX Plus-kostuttimien irrottaminen 

Vain N20 ja AirFit P10 for AirMini: 

1. Irrota maskiletku ilma-aukkomoduulista 
kääntämällä sitä varovasti ja vetämällä letku 
irti. 

2. Jos käytössä on HumidX tai HumidX Plus, 
poista laite ilma-aukkomoduulista. 

Huomautus: HumidX- tai HumidX Plus -kostutinta 
ei voi pestä.  
 

AirMini-ilmaletkun irrottaminen 

Poista AirMini-ilmaletku koneesta painamalla kiinnikkeen sivupainikkeita ja vetämällä letku irti. 

Koneen kytkeminen irti 

Irrota virtalähdeyksikkö pistorasiasta ja koneesta. 

 
Huomautus: Maskin purkamisohjeet ovat maskin käyttöoppaassa. 
 

Osien puhdistaminen ja vaihtaminen 
Kun kaikki osat on irrotettu purkamisohjeiden mukaan, varmista, että HumidX- tai HumidX Plus -
kostutin on poistettu ja että sitä säilytetään puhtaassa ja kuivassa paikassa. 
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HumidX tai HumidX Plus-kostuttimen tarkistaminen 

1. Tarkasta HumidX tai HumidX Plus -kostutin päivittäin lian tai pölyn aiheuttamien vaurioiden tai 
tukosten varalta. 

2. Vaihda HumidX tai HumidX Plus -kostutin 30 päivän kuluttua sen avaamisesta. 

3. Kun HumidX- taiHumidX Plus -kostutinta ei käytetä, säilytä sitä puhtaassa ja kuivassa paikassa. 

Huomautus: HumidX- tai HumidX Plus -kostutinta ei voi pestä. 
 

AirMini-ilmaletkun puhdistus 

1. Puhdista ja tarkasta AirMini-ilmaletku joka viikko. AirMini-letku on vaihdettava uuteen vähintään 
kuuden kuukauden välein. 

2. Pese AirMini-letku lämpimällä vedellä ja miedolla nestemäisellä pesuaineella.  

3. Huuhtele AirMini-ilmaletku perusteellisesti ja anna kuivua suoralta auringonvalolta ja lämmöltä 
suojattuna. 

4. Tarkasta AirMini-letku ja vaihda se uuteen, jos siinä on reikiä, repeämiä tai murtumia. 

Huomautus: AirMini-letkua ei saa pestä astianpesukoneessa tai pesukoneessa. 
 

F20-liittimen puhdistus 

1. Puhdista ja tarkasta F20-liitin päivittäin. Liitin on vaihdettava 
uuteen vähintään kuuden kuukauden välein. 

2. Pese F20-liitin lämpimässä vedessä miedolla nestemäisellä 
pesuaineella.  

3. Puhdista F20-liitin pehmeällä harjalla ja kiinnitä erityistä huomiota 
ilma-aukkoihin. 

4. Huuhtele F20-liitin kauttaaltaan juoksevan veden alla. 

5. Ravista F20-liitintä ylimääräisen veden poistamiseksi. 

6. Anna F20-liittimen kuivua suoralta auringonvalolta ja lämmöltä 
suojattuna. 

7. Tarkista, että ilma-aukoissa ei ole likaa tai pölyä. 

Huomautus: F20-liitintä ei saa pestä astianpesukoneessa tai 
pesukoneessa. 

 

 

 
 

N20-liittimen puhdistus 

1. Puhdista ja tarkasta N20-liitin päivittäin. Liitin on vaihdettava 
uuteen vähintään kuuden kuukauden välein. 

2. Pese N20-liitin lämpimässä vedessä mietoa nestemäistä 
pesuainetta käyttäen.  

3. Puhdista N20-liitin pehmeällä harjalla ja kiinnitä erityistä huomiota 
liittimen sisällä oleviin ilma-aukkoihin. 

4. Huuhtele N20-liitin kauttaaltaan juoksevan veden alla. 

5. Ravista N20-liitintä ylimääräisen veden poistamiseksi. 

6. Anna N20-liittimen kuivua suoralta auringonvalolta ja lämmöltä 
suojattuna. 

7. Tarkista, että ilma-aukoissa ei ole likaa tai pölyä. 

Huomautus: N20-liitintä ei saa pestä astianpesukoneessa tai 
pesukoneessa. 
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AirFit P10 for AirMini -maskin puhdistus 

 Katso puhdistusohjeet maskin käyttöoppaasta.  
 
 

Ilmansuodattimen vaihto 

Vaihda ilmansuodatin uuteen vähintään kuuden kuukauden välein. Sitä ei voi pestä. Tarkasta 
ilmansuodatin ja vaihda se useammin, jos siinä on reikiä tai lian tai pölyn aiheuttamia tukoksia. 

Ilmansuodattimen vaihtaminen: 

1. Vedä ilmansuodattimen kansi pois ja poista vanha ilmansuodatin. 

2. Asenna uusi ilmansuodatin ja aseta ilmansuodattimen kansi takaisin paikalleen. 

 
Huomautukset: 

• Varmista, että ilmansuodattimen kansi on aina paikallaan, jotta vettä ja pölyä ei pääse koneeseen. 

• ResMedin hyväksymän hypoallergeenisen suodattimen käyttö johtaa tarkkuuden vähäiseen 
pienenemiseen annetuissa paineissa, kun vuoto on suuri. 

 

AirMini-koneen puhdistaminen 

Pyyhi AirMini -koneen ulkopuoli kuivalla liinalla joka viikko. 
 

Uudelleenkäsittely 
Jos AirMini-konetta käyttää useampi kuin yksi potilas, AirMini-ilmaletku ja HumidX on heitettävä pois 
ja korvattava, sillä niitä ei saa desinfioida. 
 

Maskien puhdistus 
Maskin puhdistusohjeet ovat maskin käyttöoppaassa. 
 

Matkustaminen 
Potilaat voivat ottaa AirMini-koneen mukaansa minne tahansa matkustavatkin. 

Neuvo potilaita ottamaan mukaansa asianmukainen, matkakohteeseen sopiva virtasovitin. Sovittimen 
hankinnasta saat tietoja ottamalla yhteyttä ResMed-edustajaan. 
 

Lentomatkustaminen 
Jotkin lentoyhtiöt eivät luokittele lääkinnällisiä laitteita käsimatkatavaraksi ja siksi AirMini-konetta ei 
välttämättä lasketa käsimatkatavararajoituksiin.   Neuvo potilaita tarkistamaan lentoyhtiönsä käytännöt. 
 

AirMini-konetta voidaan käyttää lentokoneessa, sillä laite täyttää Federal Aviation Administration (FAA) 
-viraston vaatimukset. 

Lentomatkustuksen vaatimustenmukaisuusasiakirjat voi ladata ja tulostaa verkkosivulta 
www.resmed.com. 
 

AirMini-koneen käyttö lentokoneessa: 

• Neuvo potilaita olemaan käyttämättä AirMini app-sovellusta lentokoneessa. 
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• Koska AirMini app-sovellusta ei voi käyttää lentokoneessa, neuvo potilaita ottamaan Bluetooth pois 

käytöstä (tai siirtymään lentokonetilaan). Poista Bluetooth käytöstä koneen ollessa sähkövirtaan 
kytkettynä painamalla AirMini-koneen Bluetooth-painiketta  pitkään, vähintään kymmenen 
sekunnin ajan, kunnes merkkivalo on valkoinen. 

• Aloita hoito painamalla AirMini-koneen Start/Stop-painiketta (käynnistys-/pysäytys) . 

• Neuvo potilaita painamaan Bluetooth-painiketta  yhdistääkseen Bluetoothiin (tai poistumaan 
lentokonetilasta), kun lentomatkustus on päättynyt. 

 
 

Ongelmien selvittäminen 
Jos huomaat ongelmia, yritä seuraavaa. Jos et kykene selvittämään ongelmaa, ota yhteys paikalliseen 
ResMed-myyjään tai ResMed-toimipaikkaan. Jos AirMini-koneen käytössä ilmenee ongelmia, älä avaa 
sitä. 
 

Ongelma / mahdollinen syy Toimenpide 

Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa. 

Bluetooth voi olla pois käytöstä. Varmista, että Bluetooth on käytössä potilaan älylaitteessa . 

 Tarkista AirMini-koneesi ja selvitä onko Bluetooth käytössä. 

Kun Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä , laite on valmis 
yhteyden muodostamiseen. 

 Yhdistä laite uudelleen ja muodosta laitepari AirMini-koneen ja 
potilaan älylaitteen välillä. Lisätietoja on kohdassa Koneesi ja 
älylaitteen yhdistäminen. 

 Jos nämä ratkaisut eivät selvitä ongelmaa, kokeile potilaan 
älypuhelimen uudelleenkäynnistämistä. 

 Jos potilaan AirMini-koneen ja AirMini app-sovelluksen välistä 
Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa, kerro potilaalle, että 
hoito voidaan aloittaa manuaalisesti painamalla AirMini-
koneen Start/Stop-painiketta  (käynnistys-/pysäytys). 

Bluetooth-yhteys voi olla huono. Varmista, että AirMini-kone on etäällä mahdollisista 
häiriölähteistä (esim. mikroaallot, WLAN-reitittimet tai 
langattomat puhelimet). 

 Jos potilaan AirMini-koneen ja AirMini app-sovelluksen välistä 
Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa, kerro potilaalle, että 
hoito voidaan aloittaa manuaalisesti painamalla AirMini-
koneen Start/Stop-painiketta  (käynnistys-/pysäytys). 

AirMini-kone voi olla lentokonetilassa. 
Jos AirMini-koneessa palaa valkoinen valo , kone on 
lentokonetilassa. 

Ota lentokonetila pois käytöstä painamalla koneen Bluetooth-
painiketta  vähintään 3 sekuntia. 

Kun lentokonetila on otettu pois käytöstä ja koneen valo alkaa 

vilkkua sinisenä , Bluetooth on otettu koneessa käyttöön ja 
kone on valmis laiteparin muodostamista varten. 

Potilaan älylaite voi olla lentokonetilassa. Ota lentokonetila pois käytöstä potilaan älylaitteesta. 
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Ongelma / mahdollinen syy Toimenpide 

 Jos lentokonetilaa ei voi ottaa pois käytöstä, neuvo potilasta, 
että hoidon voi aloittaa manuaalisesti painamalla AirMini-
koneen Start/Stop-painiketta  (käynnistys-/pysäytys). 

AirMini-koneen Bluetooth-merkkivalo palaa jatkuvasti valkoisena. Konetta ei voi yhdistää laitepariksi. 

Bluetooth ei ole käytössä. Ota lentokonetila pois käytöstä 
potilaan älylaitteesta. 

Paina AirMini-koneen Bluetooth-painiketta  vähintään 3 

sekuntia. Kun Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä , laite on 
valmis yhteyden muodostamiseen. 

Potilaan hoitotietoja ei ole siirretty. 

Bluetooth voi olla pois käytöstä. Varmista, että Bluetooth on käytössä potilaan älylaitteessa . 

 Varmista, että Bluetooth on käytössä AirMini-koneessa 
painamalla koneen Bluetooth-painiketta . Bluetooth-valon 

pitäisi sen jälkeen vilkkua sinisenä . 

 Yhdistä laite uudelleen ja muodosta laitepari AirMini-koneen ja 
potilaan älylaitteen välillä. Lisätietoja on kohdassa Koneesi ja 
älylaitteen yhdistäminen. 

 Jos nämä ratkaisut eivät selvitä ongelmaa, kokeile potilaan 
älypuhelimen uudelleenkäynnistämistä. 

Potilaan älylaite voi olla lentokonetilassa. Ota lentokonetila pois käytöstä potilaan älylaitteesta. 

Ilmaa vuotaa maskin ympäriltä tai maski pitää liikaa ääntä. 

Maskia ei ole ehkä sovitettu oikein. Varmista, että maski sovitetaan oikein. Katso sovitusohjeet 
maskin käyttöoppaasta tai käytä AirMini app-sovelluksen 
maskin sovitustoimintoa maskin sopivuuden ja tiiviyden 
tarkistamiseen. 

AirMini-järjestelmä on mahdollisesti koottu väärin. Varmista, että AirMini-järjestelmä on koottu oikein. Lisätietoja 
on kohdassa Setup (Käyttöönotto). 

Potilaasta tuntuu, että maskin ilmapaine on liian matala tai että hän ei saa tarpeeksi ilmaa. 

Käynnissä on ehkä viive. Käytä AirMini app-sovellusta varmistaaksesi, että Ramp Time -
mukavuusasetus (viiveaika) on otettu käyttöön. Jos näin on, 
neuvo potilasta odottamaan, että ilmanpaine lisääntyy tai 
ottamaan Ramp Time (viiveaika) -ominaisuuden pois käytöstä 
käyttämällä AirMini app-sovellusta. 

HumidX-kostutin tai ilma-aukot voivat olla tukkeutuneet.. Tarkasta HumidX-kostutin ja ilma-aukot tukosten tai vaurion 
varalta. 

HumidX-kostutin voi olla kostunut. HumidX-kostuttimen on oltava kuiva, kun hoito aloitetaan. 
Tarkista, onko HumidX-kostutin kostunut ja vaihda tarvittaessa. 

Viiveen alkupaine saattaa olla liian matala. Nosta viiveen alkupainetta AirMini app-sovelluksesta. 
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Ongelma / mahdollinen syy Toimenpide 

Potilas tuntee, että AirMini-koneesta tulee liikaa ilmaa. 

Ramp Time -ominaisuus (viiveaika) voi olla pois päältä. Ota Ramp Time -ominaisuus käyttöön AirMini app-
sovelluksesta. 

Hoito ei käynnisty. 

Sähkövirtaa ei ehkä ole kytketty. Liitä virtalähdeyksikkö ja varmista, että pistoke on kytketty 
kunnolla pistorasiaan. Virtalähdeyksikön vihreän merkkivalon 
pitäisi palaa. 

 Varmista, että myös AirMini-koneen Start/Stop-painikkeen 
(käynnistys-/pysäytys) yläpuolella oleva vihreä merkkivalo 
palaa. 

Hoito on pysähtynyt. 

Ilmaletku voi olla irti. Varmista, että ilmaletku on kunnolla kiinni. Jatka hoitoa 
painamalla AirMini-koneen Start/Stop-painiketta (käynnistys-
/pysäytys) . 

Potilas voi kokea maskin vuotavan runsaasti, kun 
SmartStop-ominaisuus ei ole käytössä. 

Varmista, että maski sovitetaan oikein. Suorita maskin 
sovitustoiminto AirMini app-sovelluksesta tarkistaaksesi, että 
maski istuu tiiviisti. 

 Vaihtoehtoisesti voit ottaa SmartStopin pois käytöstä 
käyttämällä AirMini app-sovellusta. 

QR-koodia ei voi skannata AirMini-koneen laiteparin muodostamiseksi. 

Kamera ei tarkenna tai se on rikki tai QR-koodin tarra on 
vaurioitunut. 

Yhdistä AirMini-kone manuaalisesti syöttämällä potilaan 
älylaitteeseen nelinumeroinen koodi, joka on koneen takana. 

AirMini-koneen Start/Stop-painikkeen (käynnistys-/pysäytys) yläpuolella oleva valo vilkkuu vihreänä. 

AirMini-koneessa on virhe. Irrota AirMini-kone virtalähteestä, odota muutama sekunti ja 
kytke se takaisin. 

Potilas tuntee kuivuutta tai potilaan nenä on kuiva tai tukossa. 

Maskia ei ole ehkä sovitettu oikein. Säädä ja sovita maski uudelleen tiiviyden parantamiseksi. 
Varmista, että maskista ei vuoda ilmaa. Katso sovitusohjeet 
maskin käyttöoppaasta tai käytä AirMini app-sovelluksen 
maskin sovitustoimintoa maskin sopivuuden ja tiiviyden 
tarkistamiseen. Jos potilaan maski sopii hyvin, neuvo potilasta 
kokeilemaan HumidX Plus-kostutinta. 

Kostutusta voidaan tarvita. Neuvo potilasta kokeilemaan hoitoa HumidX-kostuttimen 
kanssa. 

Potilas käyttää HumidX- tai HumidX Plus -kostutinta, ja nenään, maskiin tai ilmaletkuun tulee epämiellyttäviä 
vesipisaroita. 

Kosteustaso on liian korkea. Jos potilas käyttää HumidX-kostutinta, neuvo häntä poistamaan 
se ja kokeilemaan hoitoa ilman kostutusta. 
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Ongelma / mahdollinen syy Toimenpide 

 Jos potilas käyttää HumidX Plus-kostutinta, neuvo häntä 
kokeilemaan HumidX-kostutinta sen sijaan. Tämä auttaa 
vähentämään vesipisaroita. 

Huomautus: Huomautus: potilaan on ehkä käytettävä HumidX- tai HumidX Plus -kostutinta, kun ympäristön 
kosteusolosuhteet muuttuvat. 

AirMini-kone löytyy koneiden valintaluettelosta, mutta yhteyttä ei voi muodostaa. 

AirMini-koneen nimeä ei ole valittu koneiden 
valintaluettelosta. 

Napauta laitteen nimeä koneiden valintaluettelossa 
vahvistaaksesi, että haluat muodostaa yhteyden kyseiseen 
koneeseen. 
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Yleiset varoitukset ja huomioitavat seikat 

 VAROITUS 
• Varmista, että ilmaletku ei kierry pään tai kaulan ympärille. 
• Katso, ettei virtajohto joudu kosketuksiin kuumien pintojen kanssa. 
• Varmista, että virtajohto ja pistoke ovat ehjät ja ettei laitteistossa ole vaurioita. 
• Jos huomaat joitakin selittämättömiä muutoksia koneen toimintakyvyssä, jos koneesta 

kuuluu epätavallisia ääniä, jos laite tai virtalähde putoaa tai niitä käsitellään väärin tai jos 
kotelo rikkoutuu, keskeytä käyttö ja ota yhteys hoidosta vastaavaan henkilöön/tahoon tai 
ResMedin huoltokeskukseen. 

• Konetta ei saa avata tai muokata. Laitteen sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voi huoltaa. 
Laitetta saa korjata ja huoltaa vain valtuutettu ResMedin huoltoliike. 

• Sähköiskunvaara. Konetta, virtalähdettä tai virtajohtoa ei saa upottaa veteen. Jos nesteitä 
läikkyy koneen sisään tai päälle, irrota kone verkkovirrasta ja anna osien kuivua. Irrota 
koneen virtajohto aina ennen koneen puhdistamista ja varmista, että kaikki osat ovat kuivia, 
ennen kuin kytket laitteen taas verkkovirtaan. 

• Ei saa käyttää hapen kanssa. Happilähteiden on oltava yli 1 metrin etäisyydellä koneesta, 
jotta tulipalo- ja palovammariski vältetään. 

• Älä tee mitään ylläpitotoimenpiteitä, kun kone on toiminnassa. 
• Käytä vain AirMini-maskeja ja lisävarusteita, jotka mahdollistavat normaalin hengityksen ja 

estävät tukehtumista. 
• Muiden kuin koneen kanssa käytettäväksi nimettyjen lisävarusteiden käyttämistä ei 

suositella. Tämä voi aiheuttaa lisääntynyttä sähkömagneettista säteilyä tai koneen 
häiriönsietokyvyn vähenemistä ja johtaa virheelliseen toimintaan. 

• Konetta ei saa käyttää jonkin muun laitteen vieressä tai sijoitettuna sen alle tai päälle. Jos 
konetta on pakko käyttää jonkin muun laitteen vieressä tai sijoitettuna sen alle tai päälle, on 
tarkkailtava, että se toimii kunnolla siinä kokoonpanossa, jossa sitä aiotaan käyttää. 

• AirMini-koneen F20-, N20- ja P10-liittimissä on ilma-aukot. AirMini-koneen F20-liitin on 
varustettu myös AAV-venttiilillä. AAV-venttiilillä ja ilma-aukoilla on erityiset turvatoiminnot, 
joilla estetään hiilidioksidin kerääntymistä maskiin, ja ne tulisi pitää puhtaina ja 
esteettöminä. Liittimiä ei saa käyttää, jos ilma-aukot tai AAV-venttiilit ovat vaurioituneita, 
sillä ne eivät tällöin pysty toteuttamaan turvatoimintojaan. Liittimet on vaihdettava, jos ilma-
aukon venttiilit tai AAV-venttiili ovat vaurioituneet, vääntyneet tai repeytyneet. 

• Konetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (esim. lasten) käytettäväksi, joiden fyysiset, 
motoriset tai henkiset kyvyt eivät riitä laitteen käyttöön ilman potilaan turvallisuudesta 
vastaavan henkilön asianmukaista ohjausta. 

• Laitetta ei ole testattu tai sertifioitu käytettäväksi röntgen-, TT- tai MK-laitteiston 
läheisyydessä. Laitetta ei saa tuoda  4 metrin sisälle röntgen- tai TT-laitteistosta. Laitetta ei 
saa koskaan tuoda MK-ympäristöön. 
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 HUOMIO 

• Käytä koneen kanssa vain ResMedin AirMini-koneen osia, maskeja ja lisävarusteita. Muiden 
kuin ResMedin AirMini-koneen osien käyttö voi vähentää hoidon tehoa, aiheuttaa liiallista 
hiilidioksidin uudelleenhengittämistä ja/tai vaurioittaa konetta. Katso tarkemmat 
yhteensopivuustiedot verkko-osoitteesta www.resmed.com. 

• Jos koneen ilmaletku tai ilmanottoaukko tukitaan, kun kone on käynnissä, kone voi 
ylikuumentua. 

• Pidä koneen ympärillä oleva alue kuivana ja puhtaana ja varmista, ettei siinä ole mitään 
(esim. vaatteita, tyynyjä tai vuodevaatteita), joka voisi tukkia ilmanottoaukon tai peittää 
virtalähdeyksikön. 

• Valkaisuainetta, klooria, alkoholia tai aromaattipohjaisia liuoksia, kostuttavia tai 
antibakteerisia saippuoita tai hajustettuja öljyjä ei saa käyttää koneen tai ilmaletkun 
puhdistukseen. Nämä liuokset voivat aiheuttaa vaurioita ja lyhentää tuotteiden käyttöikää. 

• Älä kytke mitään USB-kaapelia koneeseen tai yritä kytkeä virtalähdeyksikköä USB-
laitteeseen. Tämä voi vaurioittaa konetta tai USB-laitetta. 

 
 

Tekniset tiedot 
Yksiköt ilmaistaan cm H2O- ja hPa-yksikköinä. 1 cm H2O vastaa 0,98 hPa-yksikköä. 
 

Virtalähdeyksikkö 
Vaihtovirran syöttörajat: 100–240 V, 50–60 Hz, 0,5–0,3 A 

115 V, 400 Hz lentokonekäyttöön, 0,4 A  
Tasavirran ulostulo: 24 V  0,83 A 
Tyypillinen virrankulutus: 6,3 W 
Virrankulutuksen huippu: 27 W 
Jos hoidon aikana esiintyy virtakatkos, kone aloittaa hoidon automaattisesti uudelleen virran palautuessa. 
 
 

AirMini-koneen sähkövirta 
Valmiustilan virrankulutus: 1 W 
 
 
 

Ympäristöolosuhteet   
Käyttölämpötila: +5–+35 °C 
 Huomautus: Äärilämpötilaolosuhteissa (40 °C) ilma ja 

maskin lähellä olevat letkun osat voivat lämmetä 43 °C:een. 
Nämä letkun osat eivät kosketa käyttäjää ja konetta on 
edelleen turvallista käyttää näissä ääriolosuhteissa. 

Käyttökosteus: 10–95 %:n suhteellinen ilmankosteus, ei kondensoituva 
Käyttöalue (korkeus merenpinnasta): merenpinnasta  2 591 m:iin; ilmanpaine 1 013–738 hPa  
Säilytys- ja kuljetuslämpötila: -25–+70 °C 
Säilytys- ja kuljetusilmankosteus: 5–95 %:n suhteellinen ilmankosteus, ei kondensoituva 
 
 
 

Ilmansuodatin  
Standard: Materiaali: Polyesterikuitu 

Keskimääräinen pidättävyys: >75 % EN779-standardin 
mukaisesti testattuna 

Hypoallergeeninen: Materiaali: Synteettiset seoskuidut polypropeenikantajassa 
Tehokkuus: >80 % (keskiarvo) EN 13274-7 -standardin 
mukaisesti testattuna 
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AirMini-kone 
Mitat:   

136 mm (L) x 84 mm (S) x 52 mm (K) 
Paino: 300 g 
Kotelon rakenne: Paloa hidastavaa kestomuovia 
Ilmantuloaukko: Alkuperäisliitin, 16 mm:n sisähalkaisija. Ei yhteensopiva EN 

ISO 5356-1 -liittimien kanssa. 
 
 

AirMini-ilmaletku 
Materiaali: Taipuisa muovi 
Pituus: 1,9 m  
Sisäläpimitta: 15 mm 
 
 

Sähkömagneettinen yhteensopivuus 
AirMini-kone vastaa kaikkia sovellettavia sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevia määräyksiä standardin IEC 
60601-1-2:2014 mukaisesti asuin- ja liiketilaympäristössä ja kevyen teollisuuden ympäristössä. Radiotaajuusenergiaa 
käyttävät kannettavat ja matkaviestintälaitteet eivät saa olla lähempänä mitään järjestelmän osaa johdot mukaan lukien kuin 
suositeltu 10 cm:n etäisyys. AirMini-kone on suunniteltu siten, että se täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat 
standardit. Jos kuitenkin epäilet, että muu laitteisto vaikuttaa koneen suorituskykyyn (esim. paineeseen tai virtaukseen), 
siirrä kone etäälle mahdollisen häiriön aiheuttajasta. 
AirMini-kone on FCC-määräysten osan 15 ja Industry Canada license-exempt RSS -standardien vaatimusten mukainen. Sitä 
on käytettävä kahden seuraavan ehdon mukaisesti: Tämä kone ei aiheuta haitallista häiriötä ja tämän koneen on 
vastaanotettava kaikki häiriö, mukaan lukien mahdollisesti epätoivottua toimintaa aiheuttava häiriö. 
FCC ID: QOQBT121, IC: 5123A-BGTBT121 
Lisätietoja tätä konetta koskevista FCC-määräyksistä ja IC-vaatimustenmukaisuuksista saa verkkosivulta 
www.resmed.com/downloads/devices. 
 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (radiolaitedirektiivin mukainen)  

ResMed ilmoittaa, että AirMini-laite (mallit 381xx) täyttää direktiivin 2014/53/EU (radiolaitedirektiivi) oleelliset vaatimukset 
ja muut asiaankuuluvat ehdot. Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on verkkosivulla Resmed.com/productsupport 
Tämä radiolaite toimii seuraavilla taajuusalueilla ja suurimmalla radiotaajuusteholla: Bluetooth luokka 2. 2402–2480 MHz, 
4dBM. 
 
 

Käyttö lentokoneessa 
ResMed takaa, että kone täyttää Federal Aviation Administration (FAA) -viraston vaatimukset (RTCA/DO-160, pykälä 21, 
luokka M) lentomatkustuksen kaikissa vaiheissa. 
 
 

Langaton teknologia 
Käytetty teknologia: Bluetooth  
Yhteystyypit: SPP, iAP2, GATT 
Taajuus: 2402–2480 MHz 
Enimmäisradiotaajuusteho: +4 dBm 
Käyttöalue: 10 m luokka 2 
On suositeltavaa, että kone on käytön aikana vähintään 1,1 cm:n päässä kehosta. Ei koske maskeja, ilmaletkua tai 
lisävarusteita. 
 
 

IEC 60601-1 (painos 3.1) -standardin luokitus 
Luokka II (kaksinkertainen eristys), tyyppi BF, kotelointiluokka IP22. 
 
 

Käyttöpainealue 
AutoSet, AutoSet For Her, CPAP:  4 – 20 cm H2O (4–20 hPa) 
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Yksittäisestä viasta aiheutuva pysyvän tilan enimmäispaine 
Laite sammuu yhden vian tilanteessa, jos vakaan tilan paine on yli 30 cm H2O (30 hPa) yli 6 sekunnin ajan tai yli 40 cm H2O 
(40 hPa) yli 1 sekunnin ajan. 
 
 

Paineilman virtausreitti 

 

1. Virtausanturi 
2. Puhallin 
3. Paineanturi 
4. AAV-venttiili (vain F20-liitin) 
5. Ilma-aukko 
6. HumidX (vain N20-, P10-liittimet) 
7. Maski 
8. Ilmaletku 
9. Kone 
10. Tuloilman suodatin 

 
 

Paineen tarkkuus 

Staattisen paineen maksimivaihtelu paineessa 10 cm H2O (10 hPa) ISO 80601-2-70:2015 -standardin mukaan  

Testattu kokokasvomaskilla: ±0,5 cm H2O (0,5 hPa) 

Dynaamisen paineen enimmäisvaihtelu ISO  80601-2-70:2015 -standardin mukaisesti 
Kone ja kokokasvomaski 
Paine  
(cm H2O (hPa)) 

10 BPM 15 BPM 20 BPM 

4 0,5 0,7 1,0 
8 0,5 0,7 1,0 
12 0,5 0,7 1,0 
16 0,5 0,7 1,0 
20 0,5 0,7 1,0 
 
 

Virtaus asetetuissa paineissa (enintään) 

Seuraavat arvot on mitattu ISO 80601-2-70:2015 -standardin mukaisesti mainitun ilmaletkun päästä: 
Paine 
cm H2O (hPa) 

AirMini-kone ja AirMini-ilmaletku 
l/min (mukaan lukien epävarmuus) 

4 119 
8 116 
12 112 
16 108 
20 105 
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Mittausjärjestelmän epävarmuudet 

ISO 80601-2-70:2015 -standardin mukaan valmistajan testilaitteiston mittausepävarmuus on: 
Virtauksen mittaukset ±1,5 l/min tai ±2,7 % lukemasta (kumpi tahansa on 

suurempi) 
Staattisen paineen mittaukset ±0,15 cm H2O (hPa) 
Dynaamisen paineen mittaukset ±0,27 cm H2O (hPa) 
Tilavuuden mittaukset (< 100 ml) ±5 ml tai 6 % lukemasta (kumpi tahansa on suurempi) 
Tilavuuden mittaukset (≥ 100 ml) ±20 ml tai 3 % lukemasta (kumpi tahansa on suurempi) 
Ajan mittaukset ±10 ms 

Huomautus: Kaikki tässä oppaassa näille kohteille ilmoitetut ISO 80601-2-70:2015 -tarkkuudet ja testitulokset sisältävät jo 
edellä olevassa taulukossa olevan asianmukaisen mittausepävarmuuden. 
 

Ääni 
Ilmoitetut ISO 4871:1996 -standardin mukaiset kaksinumeroiset melupäästöarvot 
ISO 80601-2-70:2015 -standardin mukaan mitattu painetaso 
(CPAP-toimintamuoto) 

29 dBA, epävarmuus 2 dBA 

ISO 80601-2-70:2015 -standardin mukaan mitattu tehotaso 
(CPAP-toimintamuoto) 

37 dBA, epävarmuus 2 dBA 

ISO 17510:2015 -standardin mukaan mitattu A-painotettu äänenpainetaso: 
AirMini F20-liittimeen liitetty ilmaletku ja maski 19 dBA, epävarmuus 3 dBA 
AirMini N20- tai P10-liittimiin liitetty ilmaletku ja maski 15 dBA, epävarmuus 3 dBA 
ISO 17510:2015 -standardin mukaan mitattu A-painotettu äänentehotaso: 
AirMini F20-liittimeen liitetty ilmaletku ja maski  27 dBA, epävarmuus 3 dBA 
AirMini N20- tai P10-liittimiin liitetty ilmaletku ja maski 23 dBA, epävarmuus 3 dBA 
 
 

Paineen virtauskäyrä (ISO 17510:2015) 

 

Paine  
(cm H2O (hPa)) 

Virtaus (l/min) 

4 21 
8 26 
12 29 
16 31 
20 33 

 
 

Vastus  
Sisään- ja uloshengitysvastus AAV-venttiili auki 
ilmakehään (ISO 17510:2015) 

F20-liitin 

Sisäänhengitys nopeudella 50 l/min 0,7 cm H2O (hPa) 
Uloshengitys nopeudella 50 l/min 0,5 cm H2O (hPa) 
 
 

AAV-venttiilin paineet (ISO 17510:2015) F20-liitin 
Avoin ilmakehän paineelle 0,9 cm H2O (hPa) 
Suljettu ilmakehän paineelta 1,0 cm H2O (hPa) 
 
 

Mallin käyttöikä  
Kone, virtalähdeyksikkö: 5 vuotta 
Ilmaletku, liittimet: 6 kuukautta 
HumidX: 30 päivää 
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Yleistä 
Tarkoitettu käyttäjä on potilas. 
 
 

Huomautukset:  

• Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 

• Maskijärjestelmä ei sisällä PVC:tä, DEHP:tä tai ftalaatteja. 

• Tätä tuotetta ei ole valmistettu luonnonkumilateksista. 
 
 

Sähkömagneettiset päästöt 

Seuraavat arvot on mitattu ISO 80601-2-70:2015 -standardin mukaisesti mainitun ilmaletkun päästä: 
Päästötesti Säännöstenmukaisuus 
Radiotaajuuspäästöt CISPR 11 Luokka B 

Harmoniset päästöt IEC 61000-3-2 Luokka A 
Jännitteenvaihtelut/välkyntä IEC 61000-3-3 Säännöstenmukainen 
 
 

Sähkömagneettinen häiriönsieto 

Häiriönsietotesti Säännöstenmukaisuustaso 
Sähköstaattinen purkaus (ESD) IEC 61000-4-2 ±8 kV kontakti 

±15 kV ilma 
Sähköiset nopeat transientit/purskeet IEC 61000-4-4 ±2 kV 

±1 kV - anto-/ottoteho 
Ylijänniteaalto 
IEC 61000-4-5 

±1 kV - differentiaalimuoto 
±2 kV - yhteismuoto 

Jännitepudotukset, lyhyet keskeytykset ja verkkovirran 
jännitteen vaihtelut IEC 61000-4-11 

100 V 
240 V 

Verkkotaajuus (50/60 Hz) magneettikenttä IEC 61000-4-8 30 A/m 
Johdettu radiotaajuus IEC 61000-4-6 3 Vrms 

150 kHz - 80 MHz 
 

 

Säteillyt radiotaajuus IEC 61000-4-3 

Taajuus 
(MHz) 

Häiriönsietotestin taso 
(V/m) 

Taajuus 
(MHz) 

Häiriönsietotestin taso 
(V/m) 

80 MHz - 2,5 GHz 10 930 28 
385 27 1720 28 
450 28 1845 28 
710 9 1970 28 
745 9 2450 28 
780 9 5240 9 
810 28 5500 9 
870 28 5785 9 

Huomautus: Radiotaajuusenergiaa käyttävät kannettavat ja matkaviestintälaitteet eivät saa olla lähempänä mitään 
järjestelmän osaa johdot mukaan lukien kuin suositeltu 10 cm:n etäisyys. 
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Symbolit 

Tuotteessa tai sen pakkauksessa voi olla seuraavia symboleja. 
 

 Lue ohjeet ennen käyttöä. (IEC 60601-1)  Osoittaa varoitusta tai huomioon otettavaa seikkaa. 

(IEC 60601-1)  Noudata ohjeita ennen käyttöä. (IEC 60601-1)  Valmistaja. (ISO 15223-1) 

 Valtuutettu edustaja Euroopassa. (ISO 15223-1)  Eränumero. (ISO 15223-1) 

 Tuotenumero. (ISO 15223-1)  Sarjanumero. (ISO 15223-1)  Laitteen numero. 

 Päällä / Pois. (IEC 60601-1)  Suojattu sormenkokoisia esineitä ja tippuvaa vettä vastaan, kun 

sen kaltevuuskulma on enintään 15 astetta tietystä suunnasta. (IEC 60601-1-11)  Tasavirta. 

(IEC 60601-1)  Tyypin BF liitäntäosa.( IEC 60601-1)  Luokan II laite. (IEC60601-1) 

 Kosteusrajoitus. (ISO 15223-1)  Lämpötilarajoitus. (ISO 15223-1)  Ionisoimatonta säteilyä. 

(IEC60601-1-2)  Bluetooth. (Bluetooth-tuotemerkkiohjeet)  Vain lääkärin määräyksestä 

(Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan näitä laitteita saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä). 

(21 CFR 801)  Käyttöalue (korkeus merenpinnasta).  Ilmanpainerajoitus. (ISO 15223-1) 

 Noudattaa RTCA DO-160 -standardin osan 21, luokan M vaatimuksia.   Ei-MK-turvallinen (ei saa 

käyttää magneettikuvauslaitteen läheisyydessä). (ASTM F2503)  Vaihda uuteen 30 päivän 

kuluttua avaamisesta.  Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut. (ISO 15223-1). 
 

Ympäristönsuojelua koskevat tiedot (sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU-
direktiivi 2012/19/EU (WEEE)) 

Tämä kone on hävitettävä erikseen, ei lajittelemattoman yhdyskuntajätteen seassa. Jotta voit hävittää 
koneen turvallisesti, sinun on käytettävä oman alueesi jätteille tarkoitettua keräys-, uusiokäyttö- ja 
kierrätysjärjestelmää. Tämän jätteille tarkoitetun keräys-, uusiokäyttö- ja kierrätysjärjestelmän 
tarkoituksena on vähentää luonnonvaroihin kohdistuvaa rasitusta ja estää vaarallisten aineiden 
joutuminen luontoon. 

Tarkempia tietoja tästä jätteenhävittämisjärjestelmästä saat paikallisilta jätteenkäsittelystä vastaavilta 
viranomaisilta. Rastilla varustetun jäteastian kuva tarkoittaa, että tätä jätteenkäsittelyjärjestelmää on 
käytettävä. Tarkempia tietoja ResMedin koneen keräyksestä ja hävittämisestä saat lähimmästä 
ResMedin toimipaikasta, laitemyyjältä tai osoitteesta www.resmed.com/environment. 
 

Huolto 
AirMini-kone on turvallinen ja luotettava käytössä, jos sitä käytetään ResMedin antamien ohjeiden 
mukaisesti. ResMed suosittelee, että valtuutettu ResMedin huoltokeskus tutkii ja huoltaa AirMini-
koneen, jos siinä on mitään merkkejä kulumisesta tai jos laitteen toimintaa epäillään. Muuten nämä 
tuotteet eivät yleensä edellytä huoltoa tai tarkastamista niiden suunnitellun käyttöiän aikana. 
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Rajoitettu takuu 
ResMed Ltd (jäljempänä ”ResMed”) takaa, ettei hankitussa ResMed-tuotteessa ole materiaali- tai 
valmistusvirheitä jäljempänä määritetyn ajan sisällä ostopäivästä lukien. 

Tuote Takuuaika 

• Maskit (joihin kuuluu maskin runko, pehmike, pääremmit ja letku) — ei koske 
kertakäyttöisiä maskeja 

• Lisävarusteet — ei koske kertakäyttöisiä lisävarusteita 

90 päivää 

• Akut, joita käytetään ResMedin sisäisissä ja ulkoisissa akkulaitteissa 6 kuukautta 

• CPAP-kone (mukaan lukien erilliset virtalähdeyksiköt) 2 vuotta 

Tämä takuu koskee vain tuotteen alun perin hankkinutta kuluttajaa. Takuuta ei voi siirtää. 

Jos tuotteessa ilmenee vikaa normaalissa käytössä, ResMed korjaa tai vaihtaa oman harkintansa 
mukaan viallisen tuotteen tai sen jonkin osan.  

Tämä rajoitettu takuu ei päde, jos a) tuote on vaurioitunut virheellisen tai epäasiallisen käytön tai 
tuotteen muokkaamisen tai muuntamisen vuoksi, b) tuotetta on korjannut jokin huoltoliike, jota 
ResMed ei ole nimenomaan valtuuttanut tekemään kyseisenlaisia korjauksia ja c) tuote on vaurioitunut 
tai kontaminoitunut tupakan-, piipun-, sikarin- tai muun savun takia. 

Takuu lakkaa olemasta voimassa, jos tuote myydään eteenpäin sen alueen ulkopuolelle, josta se on 
alun perin ostettu. 

Tuotteen alun perin hankkineen kuluttajan on tehtävä tuotevirhettä koskevat reklamaatiot tuotteen 
ostopaikkaan. 

Tämä takuu korvaa kaikki muut erityiset tai hiljaiset takuut, ja niihin kuuluvat myytävyyttä ja tiettyyn 
tarkoitukseen sopivuutta koskevat hiljaiset takuut. Jotkin alueet tai valtiot eivät hyväksy hiljaisen 
takuun pituuden rajoittamista, joten edellä mainittu rajoitus ei ehkä koske kaikkia kuluttajia. 

ResMed ei vastaa mistään satunnaista tai välillisistä vahingoista, joiden väitetään aiheutuneen jonkin 
ResMedin tuotteen myynnistä, asennuksesta tai käytöstä. Joissain maissa ei hyväksytä satunnaisten 
tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten edellä mainittu rajoitus ei ehkä koske 
kaikkia kuluttajia.  

Tämä takuu antaa tietyt juridiset oikeudet ja kuluttajalla voi olla muitakin oikeuksia, jotka vaihtelevat 
alueesta riippuen. Voit saada tarkempia tietoja takuuoikeuksista paikalliselta ResMed-myyjältä tai 
ResMed-toimipaikasta. 

 





ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia 

Katso verkko-osoitteesta ResMed.com tiedot muista ResMed-toimipaikoista ympäri maailmaa. AirFit, AirMini, AutoSet, 
HumidX ja SmartStart ovat ResMed-yhtiöperheen tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Patentteja ja 
muuta immateriaaliomaisuutta koskevat tiedot ovat verkko-osoitteessa ResMed.com/ip. Android-robotti on kopioitu 
tai muunneltu Googlen luomasta ja jakamasta tuotteesta, ja sitä käytetään Creative Commons 3.0 Attribution License 
-luvassa kuvattujen ehtojen mukaisesti. Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc. -yhtiön tavaramerkkejä. 
Galaxy, Edge ja Note ovat Samsungin tavaramerkkejä. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröity 
tavaramerkki. Tässä tuotteessa käytetään ANTLR-projektin kehittämää ohjelmistoa (http://www.antlr2.org).  
© 2017 ResMed Ltd. 2281295/1 2017-09
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