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Onneksi olkoon, olet aloittamassa elämän- 
laatuasi parantavan ylipainelaitehoidon!
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Sinulla on diagnosoitu uniapnea ja olet saanut tai saamassa sen hoitoon ylipainelaitteen. 
Hoito vähentää päiväväsymystä ja auttaa pysymään hereillä sekä parantaa tarkkaavaisuutta 
ja muistia. Sillä on myönteisiä vaikutuksia myös verenpaineeseen, sydämen toimintaan,   
sokeritasapainoon ja masennukseen.

Tämä opas on tukenasi hoidon alkuvaiheessa, jolloin voi ilmetä hankaluuksia esimerkiksi 
maskin käyttöön liittyvissä asioissa. Oppaassa on lisäksi laitteiden käyttövinkkejä ja hoito-
ohjeita sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Oppaasta löydät myös vinkkejä 
uniapnealaitteen kanssa matkustamiseen.

Sivulla 10 on päiväkirja, johon on tärkeää merkitä kokemuksia hoidon ensimmäisiltä öiltä. 
Jotta havainnot eivät unohtuisi, ne kannattaa kirjata ylös heti. Hoitohenkilökunnalle näyttä-
miesi merkintöjen ja laitteen tallentamien tietojen pohjalta hoito-ohjelmaasi voidaan tarvit-
taessa tehdä muutoksia.

Vaikealtakin tuntuvat ongelmat on mahdol lista ratkaista. Ajan myötä laitehoidosta tulee 
luonteva osa elämääsi, ja pääset nauttimaan sen monista elämänlaatua parantavista ja 
terveyttä tukevista vaikutuksista.
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Hoidon seuranta myAir-ohjelman avulla
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Huom! Tämän oppaan ohjeet ja tiedot koskevat ResMedin valmistamia hoitolaitteita; muiden merkkien osal-
ta kehotamme kääntymään hoitavan yksikön tai suoraan valmistajan puoleen.

MyAir™ on ResMed AirSense™ 10- ja AirCurve™ 10 -laitteiden käyttäjille tarkoitettu verkko-
sovellus, jonka avulla pystyt seuraamaan kuinka hoitosi sujuu. Helppokäyttöinen sovellus 
toimii synkronoidusti hoitolaitteesi kanssa ja antaa sinulle henkilökohtaista palautetta 
edellisen yön hoidosta ja auttaa sinua pysymään sitoutuneena hoitoosi.

Voit aktivoida myAir:in vain, jos olet hankkinut laitteen yksityisesti tai hoitava yksikkösi on 
ohjeistanut sinua käyttämään myAir-palvelua.

Lue lisää myAirista ja rekisteröidy osoitteessa myair.resmed.eu

https://myair.resmed.eu/Default.aspx?redirectCountry=13
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Älä lannistu, jos hoidon alussa on vaikeuksia 
– kaikkiin ongelmiin löytyy ratkaisu

Maskin sovitusongelmat
Riippumatta siitä, käytätkö sierain-, nenä- vai kokokasvomaskia, maskin oikeaoppinen pukemi-
nen ja hyvä istu vuus on tärkeää. Sovittaminen istual taan ei riitä, vaan viimeiset säädöt tulee 
tehdä makuulla. Liian kireällä olevat maskiremmit ovat epämukavat ja aiheuttavat ilmavuotoa. 
Jos maskissa on säädettävä otsatuki, se tulee säätää niin, että maskin painopiste on poskilla 
ja nenänvarteen kohdistuu mahdollisimman vähän painetta. Voit katsoa videoita maskien 
sovittamisesta ResMedin YouTube-kanavalta osoitteesta YouTube.com/ResMedAmericas

ResMedin AirSense 10 -hoitolaitteet on 
varustettu Maskin sopivuus -toiminnolla. 
Toiminnon ollessa valittuna laite puhaltaa 
testipainetta kolmen minuutin ajan, jolloin 
maskia voidaan säätää ennen hoidon 
aloit tamista. Lisätietoa löydät laitteen 
käyttö ohjeesta.

AirSense-sarjan Maskin sopivuus -näyttö

AirSense 10 AutoSet 
-hoitolaite

Lämmittävä 
ClimateLineAir-

ilmaletku

Integroitu HumidAir-
lämminvesikostutin

https://www.youtube.com/user/ResMedAmericas
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Nenäongelmat
Hoitolaitteen tuottama ylipaine pitää hengitystiet avoimina, mutta puhalluksella on myös    
ei-toivottuja seurauksia. 

Maskin kautta puhallettu ilma on noin 20 % huoneilmaa kuivempaa, mikä haittaa nenän 
luonnollista tehtävää sisäänhengitysilman lämmittäjänä ja kostuttajana. Uniapneapotilaille 
tyypillinen suuhengitys vaikeuttaa tilannetta entisestään.

Ongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa kostuttavilla, öljypohjaisilla nenäsuihkeilla. 
Usein myös perinteinen nenänhuuhtelukannu helpottaa oireita.

Kuivuusongelmat
Kun haittavaikutukset saadaan ennaltaehkäistyä tai poistettua, on hoitoon tottuminen    
helpompaa. Siksi hoitolaitteeseen liitettävä hengitysilman lämminvesikostutin annetaan 
nykyään jo lähes joka toiselle potilaista heti hoidon aloitusvaiheessa. 

Kostutuksen avulla ylähengitysteiden limakalvot kestävät paremmin ilmavirran aiheuttamaa 
mekaanista rasitusta. Jos kärsit kuivasta nielusta, tukkoisesta nenästä tai pitkään jatku-
neesta nuhasta, on kostuttimen käyttöönotto todennäköisesti perusteltua.  

ResMedin AirSense-sarjan laitteisiin on sisäänrakennettu kosteustasoa automaattisesti 
säätävä HumidAir™-kostutin. Yhdessä lämmittävän ClimateLineAir™-ilmaletkun kanssa ne 
muodostavat automaattisen Climate Control -järjestelmän, joka tarjoaa optimaalisesti 
kostutettua, lämmintä hengitysilmaa ilman säätämistä.

Epämukavuusongelmat
Saatavana on käyttömukavuutta ja hoitoon tottumista parantavia lisävarusteita.

Nenälle asetettava Gecko™-pehmiketyyny vähentää ihoärsytystä ja painaumien syn ty mis tä, 
parantaa maskin istuvuutta ja yleistä mukavuutta sekä minimoi maskin ilmavuodot. 

CPAPmax-uniapneatyyny mukautuu pään ja 
maskin muotoihin ja mahdollistaa nukkumisen 
sekä selällään että kyljellään.

Koko valikoima: shop.resmed.com

Gecko-
pehmiketyyny

CPAP Max 2.0 -tyyny

https://shop.resmed.com/FI/fi/


Ohjeita ja vinkkejä laitehoitoon
Harjoittele tarvittaessa päivisin
Jos maskin käyttö ahdistaa, voit aluksi pitää sitä esimerkiksi lukiessa tai televisiota katsel-
lessa. Hoitolaitteen ei tarvitse välttämättä olla toiminnassa.

Voit pidentää hoitoaikaa vähitellen
Mikäli et aluksi pysty pitämään maskia läpi yön, älä huolestu. Maskiin tottuessa käyttöaika 
yleensä pitenee luonnostaan koko unen mittaiseksi. Mitä kauemmin laitetta yöllä käytetään, 
sitä parempi on samalla myös hoitotulos. 

Viiveaika-toiminto auttaa nukahtamaan
Jos ylipaine tuntuu tukahduttavalta, käytä laitteen viiveaika-toimintoa. Viiveaikaa käytettäes -
sä laiteen painetaso voimistuu hiljalleen asetettuun paineeseen, jolloin nukahtaminen on 
helpompaa.

Huolehdi hyvästä unihygieniasta
Tee makuuhuoneesta, sängystä ja petivaatteista mahdollisimman miellyttäviä. Pyri sään  - 
nöl lisyyteen nukkumaanmeno- ja heräämisajoissa sekä vältä piristäviä nautintoaineita ennen 
nukkumaan menoa.

Älä nuku liikaa päivällä
Vältä päiväunia, mutta niitä tarvitessasi nuku aina samaan aikaan ja korkeintaan tunnin ajan.
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FAQ – usein kysyttyjä kysymyksiä
Voinko itse vaikuttaa uniapneaani?
Ylähengitysteitä ahtauttaviin rakenteellisiin poikkeamiin et voi itse vaikuttaa, mutta jos 
olet ylipainoinen, voit laihduttamalla vähentää oireita merkittävästi tai jopa kokonaan 
parantua obstruktiivisesta uniapneasta. Kannattaa myös muistaa, että keskushermostoa 
lamaavat aineet, kuten alkoholi ja tietyt lääkkeet, heikentävät unen laatua ja lisäävät nielu-
kudosten veltostumista unen aikana. 

Voinko jatkaa hoitoa flunssan aikana?
Flunssa ei haittaa hoitoa kokomaskia käytettäessä, mutta sierain- tai nenämaskia käyttävillä 
tukkeutunut nenä voi johtaa hoidon laatua heikentävään suuhengitykseen. Muutamalla hoi-
dottomalla yöllä ei kuitenkaan ole merkitystä pitkän aikavälin tuloksiin. Voit myös opetella 
käyt tä mään kokomaskia ja turvautua siihen nuhan tai allergisten oireiden tukkiessa nenän.

Mikä avuksi, jos hengittäminen on raskasta?
Ylipainelaitteen käyttö vaatii aluksi kärsivällisyyttä, ja ensimmäisinä öinä hoitopaine voi tehdä 
varsinkin uloshengityksestä raskasta. Tilannetta voi helpottaa ottamalla käyttöön ResMedin 
laitteissa olevan EPR (Expiratory Pressure Relieve) -toiminnon, joka keventää hoitopainetta 
uloshengityksen aikana. Kysy lisää hoitohenkilökunnalta. 

Miksi olen hoidosta huolimatta väsynyt?
Nenä- tai sierainmaskia käytettäessä suun tulisi olla suljettuna ja hengityksen tapahtua    
nenän kautta, muutoin hoidon teho heikkenee. Jos käytät kokokasvomaskia ja tunnet silti 
päivänaikaista väsymystä, maskisi todennäköisesti vuotaa huonon istuvuuden vuoksi. 

Miksi maski kostuu ja letku rohisee?
Mitä viileämmässä huoneessa nukut, sitä enemmän ilma jäähtyy letkussa muodostaen 
vesipisaroita maskiin ja letkuun. Veden tiivistymistä voi estää nostamalla huoneen lämpö-
tilaa, lämmittämällä ilmaletkua peiton alla tai pienentämällä kostuttimen lämpötilaa. Veden 
valumista maskiin voi torjua asettamalla laitteen alemmalle tasolle ja taivut tamalla letkua 
sopivasti. Kokonaan ongelmasta pääsee eroon lämmittävällä ClimateLine-ilmaletkulla.

Kuinka kauan uniapnean laitehoitoon tottuminen kestää?
Tottuminen on yksilöllistä. Joillekin potilaille laitehoito on helppoa alusta asti, toisille 
mukautuminen saattaa olla vaivalloisempaa. Yleensä tottuminen kestää noin kaksi viikkoa, 
mutta pidempikin odotus tuottaa lähes aina onnistuneen tuloksen.
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Päivittäin

Maski ja ilmaletku
Pese maskin tyynyosa miedolla, saippua-
vedellä ja huuhtele huolellisesti. Anna 
maskin kuivua hyvin, ei kuitenkaan 
suorassa auringon valossa.

Kostuttimen säiliö
Vaihda vesi.

Viikottain

Maski ja ilmaletku
Pese ja huuhtele. 

Remmit
Pese pääremmit miedolla saippuavedellä. 
Pyyhi maskin muut osat kostealla liinalla.

Kostuttimen säiliö
Pese ja kuivata.

Laitteen ja maskin säännöllinen hoito ja puhdistus takaavat parhaan hoitotuloksen

AirFit N30i -nenänalusmaski

AirFit P30i -sierainmaski

AirFit™ F30 -kokokasvomaski
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Kuukausittain

Maski ja ilmaletku
Tarkasta kunto.

Hoitolaite
Tarkasta  suodatin ja vaihda tarvittaessa.

Kostuttimen säiliö
Tarkasta kunto.

6 kk välein

Hoitolaite
Vaihda suodatin.

12 kk välein

Maski ja ilmaletku
Vaihda tarvittaessa uusiin.

Kostuttimen säiliö
Poista saostumat etikka-vesiliuoksella 
(sekoitussuhde 1:10).

24 kk välein

Kostuttimen säiliö
Vaihda uuteen.

Laitteen ja maskin säännöllinen hoito ja puhdistus takaavat parhaan hoitotuloksen

Huom!

Noudata sairaalasta saamiasi hoito- tai puhdistus-
ohjeita, jos ne eroavat tässä esitetyistä.

Tiesithän?

Maskiin on mahdollista saada varaosia, kuten 
uusi maskityyny tai pääremmit. Kysy lisää hoita-
vasta yksiköstäsi tai käy ResMedin verkkokau-
passa.

Muista...

Kasvojen ja hiusten puhtaus vaikuttaa maskin ja 
pääremmin kuntoon ja käyttöikään.

...myös:

Maskin päivittäiseen puhdistukseen on saatavana 
käteviä puhdistusliinoja sekä tehokas puhdistus-
suihke.

Maskin puhdistusliinoja on saatavana 62 kpl 
sekä puhdistussuihketta 100 ml ja 400 ml 
pakkauksissa osoitteessa shop.resmed.com

https://shop.resmed.com/FI/fi/
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Kirjaa havaintosi laitehoidon 10 ensimmäiseltä yöltä alla olevaan päiväkirjaan

Päivämäärä (1. yö)

Hoitolaite

Maski

Kostutin

Uni

Tunne hyvä / huono

Muita tuntemuksia

1. yö 2. yö 3. yö 4. yö

Maski

Hoitopaine

Kostutin

Yleistä

Hyvä/huono

Heräämiset

Kesto toivottu / lyhyempi

Painaa ei / kyllä

Mistä painaa

Vuotoa ei / kyllä

Mistä vuotaa

Liikaa / liian vähän

Tunne hyvä / huono
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Kirjaa havaintosi laitehoidon 10 ensimmäiseltä yöltä alla olevaan päiväkirjaan

Mahdollinen hoitomuutos

Hoitolaite

Maski

Kostutin

yönä nro

5. yö 6. yö 7. yö 8. yö 9. yö 10. yö
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CPAP-laitteen kanssa matkustaminen
Uniapneasta ja CPAP-hoidosta huolimatta voit elää aivan normaalia elämää ja matkustaa.
Useimpia ResMedin laitteita voi käyttää kaikkialla maailmassa. Niinpä hoitolaitteen kanssa 
matkustaminen on helppoa ja vaivatonta, kuten sen kuuluukin olla. Koska ResMedin 
hoitolaitteet ja maskit ovat kevyitä, ne on helppo ottaa mukaan matkalle. Jos matkustat 
usein, voi olla kannattavaa sijoittaa matkalait teeseen, kuten AirMiniin. Se on uusin CPAP-
laitteemme, joka on suunniteltu varta vasten kätevää matkustamista varten.
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CPAP-hoito lennon aikana 
Saatat haluta käyttää CPAP-laitetta lentokoneessa erityisesti pitkillä lennoilla. Se on toisinaan 
mahdollista, mutta asia on aina varmistettava lentoyhtiöltä ennen lentoa. Lentoyhtiöllä 
ei tosin ole mitään syytä kieltää laitteen käyttöä. Jos ongelmia ilmenee, ota yhteyttä lento-
yhtiöön. Sinua saatetaan pyytää täyttämään omaa laitettasi koskeva lomake. Useimmilla 
valmistajilla on valmis lausunto, jossa todetaan, että laite soveltuu käytettäväksi lento-
koneessa. Lausunnot ovat yleensä saatavilla valmistajien verkkosivustoilla. Jos saat lento-
yhtiön lääkintäpalvelusta kirjeen, jossa annetaan lupa CPAP-laitteen käyttöön lennon aikana, 
muista ottaa kirje mukaasi. 

Mikäli sinun tarvitsee käyttää laitetta lennon aikana (esim. yölennolla), 
muista varata istumapaikka läheltä virtalähdettä ja tarkasta, 
millainen virtajohto tai adapteri lentokoneessa tarvitaan.

Hoitolaitteesi on lääkintälaite. Vaikka et aikoisi käyttää 
laitetta lennon aikana, ota se käsimatkatavarana 
koneeseen. Älä laita sitä ruumaan, sillä laite voi 
vaurioitua matkatavaroiden käsittelyssä.

Eri lentoyhtiöillä voi olla erilaiset käytännöt 
lääkintälaitteille ja matkatavararajoituksille. 
Lisätietoa saa ottamalla yhteyttä lentoyhtiöön.   

Huomaa myös, että lentokentän röntgenlaitteen 
läpi kulkeminen ei vahingoita laitteen toimintaa.
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Pyydä lentoyhtiöltä vähintään kaksi viikkoa ennen lentoa lupa käyttää 
laitetta lentokoneessa. Jos lupa annetaan kirjeessä, muista ottaa kirje 
mukaan matkalle. Tarkasta, millainen virtalähde lentokoneessa on 
käytettävissä.

Jos virtalähde on käytettävissä, pyydä istumapaikka sen läheltä. 

Tarkasta lentoyhtiöltä, millainen virtajohto tai adapteri lentokoneessa 
tarvitaan. 

Ota mukaan kopio ResMedin laitteita koskevasta lausunnosta, 
jonka mukaan ResMedin laitteet täyttävät Yhdysvaltain ilmailuviraston 
(FAA) vaatimukset.

Muista! Jos voit käyttää laitettasi lennolla, ÄLÄ käytä kostutinta. 
Turbulenssi suurentaa veden roiskumisen ja laitteen vaurioitumisen 
riskiä. Vedetöntä AirMini-kostutinta voi kuitenkin käyttää huoletta.

Pakkaa mukaan kohdemaahan sopiva adapteri, sillä eri maissa on 
erilaiset pistorasiat. Adaptereita voi ostaa useimmista elektroniikka- 
ja matkatavaraliikkeistä sekä lentokentiltä.

Varmista, että kostuttimen säiliössä ei ole vettä, ennen kuin irrotat 
kostuttimen laitteesta ja pakkaat sen.

Hotellihuoneessa ei välttämättä ole virtapistoketta vuoteen vieressä, 
joten ota mukaan jatkojohto, jotta voit käyttää laitetta ja maskia 
mukavasti.

Matkustajan muistilista
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Risteilyalukset

Saatavilla pitäisi olla soveltuva virtalähde. 
Varmista asia etukäteen matkanjärjestäjältä.

Juna 

Makuuvaunuissa on yleensä virtalähteet, 
mutta varmista asia aina junayhtiöstä 
ennen matkaa.

Vene 
Useimmissa satamissa ja aluksissa 
on virtalähde, mutta asia on hyvä 
tarkastaa ennen matkan varaamista.

Linja-auto 

Pitkän matkan linja-autoissa on yleensä 
virtalähteet, mutta varmista asia aina linja-
autoyhtiöstä ennen matkaa. 

Seuraavat asiat on 
hyvä olla aina mukana:
• hoitopaine

• maskin tyyppi ja koko

• hoitavan yksikön yhteystiedot

• kopio ResMedin laitteiden FAA-
hyväksynnästä, joka helpottaa 
laitteen kuljetusta turvatarkastuksen 
läpi ja lentokoneeseen.
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Yöpyminen sisätiloissa 
Matkustettaessa tärkein seikka on virtaläh-
teen saatavuus. Useimmissa sisätiloissa 
virtalähde on kätevästi saatavilla. On kuiten-
kin suositeltavaa ottaa jatkojohto mukaan 
siltä varalta, että pistorasia ei sijaitse vuo-
teen vieressä. Ulkomaille matkustettaessa 
kannattaa ottaa mukaan myös soveltuva 
matkasovitin (adapteri). Hotelliin tai maja-
paikkaan on hyvä ottaa etukäteen yhteyttä ja 
ilmoittaa tarpeista. Näin sinut voidaan tarvit-
taessa siirtää soveltuvampaan huoneeseen.

Yöpyminen teltassa tai
matkailuautossa 
Useimmissa matkailuautoissa on virtalähde. 
Samoin joillakin leirintäalueilla. Kyseessä voi 
olla verkkovirta tai 12 voltin akut. Virtaa saa 
myös auton akusta. Varo kuitenkin, ettei 
akku tyhjene. Jos virtalähteenä on akku, 
tarvitset soveltuvan konvertterin. 

Matkakohde 

Korkealla merenpinnasta 
Jos matkakohteesi on korkealla
merenpinnasta, pidä mielessä, 
että ResMedin laitteet toimivat 

2 591 metriin asti. 

Virtalähde
CPAP-laitetta ei yleensä voi kytkeä suoraan 
tavanomaiseen 12 voltin virtalähteeseen. 
ResMedin verkkokaupasta voi ostaa laite-
sarjakohtaisia konverttereita ResMedin 
uusimpiin laitteisiin. Ne muuntavat jännit-
teen, kun tarvitaan suurempaa tai pienem-
pää jännitettä. Niiden avulla voit esimerkiksi 
käyttää CPAP-laitettasi 12 tai 24 voltin virta-
lähteellä tai akulla. Jos laite ei ole ResMedin 
valmistama, tarkasta soveltuvat konvertterit 
valmistajalta.
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Epäilyttääkö CPAP-laitteen kanssa 
matkustaminen?
Matkalle valmistautuminen voi olla stressaavaa. Jos sinulla on jotakin kysyttävää       
tästä oppaasta, ota yhteyttä hoitavaan yksikköösi.

Terveys ja matkustaminen
Jos sinulla on muu samanaikainen sairaus, 
kuten sydän- tai keuhkosairaus, kysy 
lääkäriltä, edellyttääkö matkustaminen 
varotoimia. Jos sinulla on kysyttävää 
obstruktiivista uniapneaa sairastavien 
potilaiden matkustamisesta, ota yhteyttä 
hoitavaan yksikköösi. Sairaudesta on myös 
hyvä ilmoittaa matkavakuutusyhtiöön, 
sillä se saattaa vaikuttaa vakuutukseen. 
Vakuutusyhtiö voi esittää sairautta koskevia 
kysymyksiä. Ota siis tiedot esiin, ennen 
kuin otat yhteyttä.

Hygienia 
Puhdista maski ja CPAP-lisävarusteet 
erittäin huolellisesti ulkomailla ja varsinkin 
lämpimässä ilmastossa, jossa bakteerit 
ja sienet kasvavat hyvin. Normaali puhdistus 
miedolla pesu nesteellä ja vedellä riittää. 
Noudata erityistä huolellisuutta, jos 
käytössäsi on kostutin. Muista kuivata 
kaikki pesemäsi osat huolellisesti ennen 
käyttöä, tämä koskee erityisesti letkuja, 
maskeja sekä pää- ja leukaremmejä. 
Maskin puhdistuspyyhkeet soveltuvat 
ihanteellisesti matkoille.

Jos matkustat maahan, jossa vesijohto-
veden käyttö ei ole turvallista, kostutti-
messa on käytettävä pullotettua vettä.
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Hyödyllisiä tuotteita ResMedin
verkkokaupassa

Maailman pienin CPAP-laite sopii 
täydellisesti matkustamiseen. 

LisävarusteetAirMini™

AirTouch™ F20
-maskityyny

Puhdistus-
pyyhkeet

CPAP-maskin 
puhdistus-
pyyhkeet 
mukaan 
matkalle.

Kaikki tämän sivun tuotteet ja 
muita hyödyllisiä tuotteita voit 

ostaa ResMedin verkkokaupasta 
osoitteesta shop.resmed.com

Konvertteri

https://shop.resmed.com/FI/fi/
https://shop.resmed.com/FI/fi/
https://shop.resmed.com/FI/fi/
https://shop.resmed.com/FI/fi/
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Kysymyksiä ja vastauksia matkustamisesta

Kysymys: Aion ottaa hoitolaitteen 
mukaan matkalle. Mitä minun pitäisi 
ottaa huomioon?
Vastaus: Muutama seikka on hyvä ottaa 
huomioon, kun ottaa uniapnean hoitoon 
tarkoitetun CPAP-, APAP- tai kaksoispaine-
laitteen mukaan matkalle.
• Kun kuljetat laitetta, vältä vesivauriot tyh-

jentämällä kos tutinsäiliö aina ensin. Aseta 
se omalle paikalleen kantolaukkuun.

• Älä käytä kostutinta lentokoneessa, sillä 
turbulenssi lisää veden roiskumisen ja lait-
teen vaurioitumisen riskiä.

• Jos käytössä on S9™-laite, irrota kostutin 
laitteesta.

• Jos käytät lentokoneessa uniapnealaitetta, 
jossa on sisäinen langaton yhteys, ota 
aina lentokonetila käyttöön. Katso käyttö-
ohjeet.

Kysymys: Voinko käyttää uniapnea-
laitettani lentokoneessa?
Vastaus: AirSense 10-, AirCurve 10-, Lumis- 
ja S9-laitteet täyttävät Yhdysvaltain ilmailu-
viraston (FAA) kaikkia lentojen vaiheita kos-
kevat vaatimukset. Voit siis ottaa laitteen 
turvallisesti koneeseen käsi matkatavarana. 
Huomautus: Tarkasta aina lentoyhtiöltä 
lasketaanko lääkinnälliset laitteet osaksi 
käsimatkatavaroita koskevia rajoituksia.
Kun uniapnean hoitoon tarkoitettua CPAP-, 
APAP- tai kaksoispainelaitetta käytetään 
lentokoneessa:
• vältä veden roiskuminen ja vesivauriot   

turbulenssin aikana tyhjentämällä kos-
tutinsäiliö ja irrottamalla kostutinyksikkö 
ennen matkaa.

Kysymys: Miten lentokonetila vaikuttaa 
tiedonsiirtoon?
Vastaus: Lentokonetila poistaa käytöstä 
AirSense 10-, AirCurve 10- ja Lumis™-
laitteiden langattoman tiedonsiirron*, 
joten tiedonsiirto AirView™-sovellukseen 
on tilapäisesti poissa käytöstä. Tietoja ei 
voi myöskään siirtää myAir-ohjelmaan.

Kysymys: Mistä tiedän, onko AirSense 10-, 
AirCurve 10- tai Lumis-laite lentokone-
tilassa?
Vastaus: Laitteen näytön oikeassa yläkul-
massa näkyy pieni lentokoneen kuvake. 
Lisäksi näytöllä näkyy viesti aina, kun laite 
käynnis tetään ja se on yhä lentokonetilassa.

Kysymys: Voinko käyttää hoitolaitteen 
virtalähteenä lentokoneen 400 Hz:n 
virtalähdettä?
Vastaus: Kyllä, yleensä. Vaikka hoitolaitteen 
arvokilvessä saattaa lukea 50–60 Hz, uusien 
laitteiden virtalähde on yleensä yhteensopi-
va lentokoneen 110 V:n tai 400 Hz:n virta-
lähteen kanssa. Voit kuitenkin tarvita sovitti-
men lentokoneen virtapistokkeeseen, joten 
asia on hyvä aina tarkastaa lentoyhtiöltä 
ennen matkaa.
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Kysymys: Toimiiko laite ulkomailla?
Vastaus: Toimii. Uniapnean hoitoon tarkoi-
tetut CPAP-, APAP- tai kaksois painelaitteet 
toimivat myös ulkomailla. Muista ottaa 
mukaan kohdemaahan sopiva adapteri, 
sillä eri maissa on erilaiset pistorasiat. 
Adaptereita voi ostaa useimmista 
elektroniikka- ja matkatavara liikkeistä 
sekä lentokentiltä. Jos laitteessasi on 
sisäinen langaton tiedonsiirto-ominaisuus*, 
et pysty käyttämään myAir-ohjelmaa, sillä 
laite on liitetty kotimaasi verkkoon. 

Kysymys: Täytyykö uniapnealaitettani 
säätää, jos matkustan korkealla maan-
pinnasta?
Vastaus: Useimmat ResMedin laitteet kom-
pen soivat automaattisesti korkeuden muu-
toksia, mutta joitakin vanhempia laitteita voi 
olla tarpeen säätää käsin. Jos säätöä ei teh-
dä, hoidon teho saattaa heikentyä. Lisätieto-
ja saat hoitavasta yksiköstäsi.

Kysymys: Vaikuttavatko lentokentän 
turvatarkastuksen röntgenlaitteet hoito-
laitteeseen?
Vastaus: Eivät. Röntgenlaitteet eivät vahin-
goita laitetta. 



21

Kysymys: Minulla on asuntovaunu tai 
matkailuauto. Voinko käyttää hoitolaitetta 
sen akulla?
Vastaus: Kyllä. ResMed-laitetta voi käyttää 
asuntovaunun tai matkailu auton akulla, kun-
han akun teho on riittävä. Tarvitset soveltuvan 
konvetterin, jotta voit kytkeä laitteen akkuun. 

Kysymys: Olen lähdössä risteilylle. 
Voinko käyttää laitetta laivalla?
Vastaus: Kyllä. Tarkasta kuitenkin ensin, 
että virtalähde on 100–240 V ja 50–60 Hz. 
Pakkaa myös mukaan kohdemaahan sopiva 
adapteri, sillä eri maissa on erilaiset pisto-
rasiat. Adaptereita voi ostaa useimmista 
elektroniikka- ja matkatavaraliik keistä.

Kysymys: Voiko auton akkua käyttää 
laitteen virtalähteenä?
Vastaus: Se ei ole suositeltavaa, sillä auton 
akkujen latauksen ei kuulu laskea yli 30 pro-
senttia ja akun käyttöikä saattaa lyhentyä 
huomattavasti. Harkitse sen sijaan syvä-
purkaus akun tai veneakun hankkimista, jos 
matkustat alueella, jossa ei ole saatavilla 
verkkovirtaa. Syväpurkausakun varausta voi-
daan purkaa jopa 80 prosenttia ja vene akun 
varausta jopa 60 prosenttia. Auton akkua voi 
käyttää hätä tapauksessa. Kostuttimen käyttö 
ei ole siinä tapauksessa suositeltavaa. 
Kostuttimen käyttö tyhjentää akun niin, 
että auto ei välttämättä enää käynnisty. 

Kysymys: Olen lähdössä telttaile-
maan. Mitä uniapnea laitteen käyttöön 
tarvitaan?
Vastaus: Tarvitset syväpurkausakun tai 
vene akun, jonka kapasiteetti on vähin-
tään 50 ampeerituntia, sekä jonkin seu-
raavista:
• AirMini, AirSense 10-, AirCurve 10-,  
 Lumis- ja S9-laitteille voi tilata 
 ResMedin konvert terin ResMedin  
 verkkokaupasta.
• Vaihtoehtoisesti näiden laitteiden  
 kanssa voi käyttää modifioitua sini-
 aaltoinvertteriä, jonka jatkuva teho on  
 vähintään 150 W. (Ei vanhoille laitteille,  
 kun käytössä on H2i-, H3i- tai H4i-
 kostutin.) Lisätietoja inverttereistä saa  
 paikallisesta elektroniikkaliikkeestä.
• Jos vanhassa laitteessa on käytössä  
 H2i-, H3i- tai H4i-kostutin, tarvitset  
 puhtaan siniaaltoinvertterin, jonka 
 jatkuva teho on 300 W ja huipputeho / 
 ylijänniteaalto 500 W.



22

Kysymys: Pitäisikö käyttää konvertteria 
vai invertteriä eli vaihtosuuntaajaa?
Vastaus: Konverttereita voi käyttää vain 
seuraavien laitesarjojen kanssa: AirMini, 
AirSense 10, AirCurve 10, Lumis ja S9. 
Konvertterit ovat tehokkaampia kuin 
invert terit. Ne myös suojaavat ResMed-
laitetta sähköisesti siinä tapauksessa, että 
sovitti men johdot on liitetty akkuun väärin. 
Toisin kuin invertterit, konvertterit määräyty-
vät käytettävän laitteen mukaan. Niinpä on 
ostettava laitteelle sopiva kon vertteri. Seu-
raavassa taulukossa on lueteltu laitteiden 
kanssa yhteensopivien konverttereiden tuo-
tekoodit. Voit ostaa konvertterin ResMedin 
verkkokaupasta.

Jos laitteesi ei ole ResMedin valmistama, 
kysy lisätietoja valmistajalta.

 Laitesarja
 Konvertterin  

  tuotekoodi 
 
 AirSense 10 
 AirCurve 10 37297 
 ja Lumis  

 S9 36970 

 AirMini 38839 

Kysymys: Olen lähdössä telttailemaan. 
Miten tehokkaan akun tarvitsen?
Vastaus: Useimmissa ResMedin laitteissa 
voi käyttää ulkoista akkua. Akkuoppaassa 
on lisätietoa laitteen käytöstä akkuvirralla.

Kysymys: Voinko käyttää uniapnea-
laitettani aurinkoenergialla?
Vastaus: Kyllä. Useimmat aurinkoenergia-
järjestelmät on liitetty tasavirta-akkuun. 
ResMed-laitetta voi käyttää aurinkoener-
gialla ladatulla akulla, kunhan akun teho 
on riittävä. Tarvitset soveltuvan konvertte-
rin, jotta voit kytkeä laitteen akkuun. 

Kysymys: Voinko ottaa laitteen mukaani, 
jos joudun sairaalaan matkalla?
Vastaus: Voit. Muista myös, että jos sinulle 
tehdään leikkaus, on erittäin tärkeää ker-
toa sekä kirurgille että anestesialääkärille, 
että sinulla on diagnosoitu uniapnea ja saat 
ylipainehoitoa.

*Saatavana on myös laitteita, joissa ei ole 
langa tonta tiedonsiirto-ominaisuutta.
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Muistiinpanoja 
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