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Kirjoita iltasatusi uudelleen

Todellinen koko 13,6 cm



AirMini: tehokasta1-4 ja kompaktia 
hoitoa laadusta tinkimättä
ResMedin uusi AirMini-hoitokokonaisuus unihäiriöiden hoitoon on samaa luotettavaa 
laatua kuin muut markkinoiden johtavat ResMed-laitteet. AirMini-hoitokokonaisuus on 
lisäksi kompakti, helppokäyttöinen ja ulkoasultaan houkutteleva.

AirMini-hoitokokonaisuus merkitsee tehokasta1-4 ja miellyttävää hoitoa helposti mukaan 
otettavassa muodossa. Sinun ei enää tarvitse valita hoidon tehokkuuden, terveyden tai 
vapauden välillä.

 ActiveAir™

Vedetön 
HumidX™-kostutin
Kompakti ja huomaamaton 
HumidX tai HumidX Plus 
on ihanteellinen valinta 
potilaille, jotka etsivät 
liikkuvaan elämäntyyliin 
sopivaa hoitoa, joka 
soveltuu käytettäväksi 
pitkäaikaisestikin.

Tämä oleellinen teknologia 
säätelee ilmavirtausta ja 
pitää paineen tasaisena ja 
miellyttävänä.



Käynnistys ja pysäytys
Laite käynnistetään vain yhdellä 
painikkeella, joten sen käyttö on 
vaivatonta.

AirMini-
sovellus
Voit hallita laitteen 
käyttömukavuuteen 
liittyviä asetuksia 
tällä älylaitteelle 
asennettavalla 
sovelluksella ja 
tarkastella hoidon 
edistymistä. AirMini-
sovelluksen avulla 
pääset aloittamaan 
hoidon nopeasti.

Bluetooth-liitäntä
Voit synkronoida AirMini-laitteen 
älylaitteesi kanssa vain Bluetooth-
painiketta painamalla.

AirFit™-sarjan 
maskit
AirMini on yhteensopiva 
AirFit N20- ja F20- sekä 
AirFit P10 for AirMini 
-maskien kanssa. 



Tehokasta hoitoa ja liikkumisen 
vapautta
AirMini-hoitokokonaisuus tarjoaa tehokasta1-4 hoitoa pienessä koossa, ja laite on helppo 
ottaa mukaan yöpöydältä, kun lähdet matkalle. Se soveltuu niin yöpymiseen hotellissa kuin 
mökkeillessä. Pienikokoinen laite on lisäksi toiminnoiltaan kätevä ja älykäs.

Valinnan vapautta
AirMini-hoitokokonaisuuteen on saatavana laaja 
valikoima lisävarusteita ja tarvikkeita, joilla hoidon 
voi mukauttaa omiin tarpeisiinsa ja mieltymyksiinsä.

Laitteessa on erilaisia algoritmeja ja hoitomuotoja, ja 
saatavana on erilaisia maskivaihtoehtoja.



Luotettava hoito kompaktissa koossa

Teknologia palveluksessasi
Markkinoiden johtavaa hoitokokonaisuutta 
varten olemme kehittäneet ainutlaatuisen 
venttiiliteknologian, integroidun vedettömän 
kostutuksen ja tinkimättömän suorituskyvyn. 
Kaikki tämä on pakattu pieneen, kevyeen ja 
kaikenlaisiin elämäntyyleihin sopivaan muotoon.

Päivittäiset tarpeet huomioiva
Kun kyse on terveydestä, mistään ei pitäisi joutua tinkimään, olipa sitten kyse hoidon 
mukavuudesta, helppokäyttöisyydestä tai tehokkuudesta1-4, hengitysilman kostutuksesta, 
laitteen suorituskyvystä tai koosta. Kaikkia näitä perusominaisuuksia tulee voida odottaa 
hoidoltaan – ja AirMini tarjoaa ne kaikki.

Pienikokoinen
AirMini on pienin5 

koskaan valmistettu 
CPAP-laite.

Todistetusti 
tehokas1-4

AirMini sisältää samat 
tutut ResMedin AirSense-

sarjan algoritmit.

Älykäs
AirMini-sovelluksella voit 
muokata hoitoa omien 

tarpeidesi mukaan itsellesi 
miellyttäväksi ja seurata 

vaivattomasti hoidon 
edistymistä. 



Osallistu täysipainoisesti hoitoosi 
AirMini-sovellusta käyttämällä

Seuraa ja hallitse unesi laatua
AirMini-hoitokokonaisuus tarjoaa käyttöösi ResMedin AirMini-sovelluksen hoidon 
seurantaan. Oletpa sitten uusi tai kokenut hoitolaitteen käyttäjä, AirMini-sovellus tarjoaa 
sinulle mahdollisuuden seurata unenaikaisia tietojasi ja hallita hoitoasi kätevästi millä 
tahansa älylaitteella6. Helppokäyttöisen sovelluksen yhdistäminen hoitolaitteeseen on 
vaivatonta ja nopeaa.

Tukea hoidon jokaisessa vaiheessa
AirMini-sovellus opastaa ja antaa oikea-aikaista henkilökohtaista tukea. Lisäksi saat käyttöösi 
työkaluja hoidon hallintaan ja hoidon aloittamiseen.

Sinä ja hoitotiimisi pysytte tilanteen 
tasalla7, kun hoitotietosi lähetetään 
lääkärillesi tai hoidosta vastaavalle 
taholle tarkistettaviksi osana hoitoa 
ja hoidon hallintaa.

Lataa AirMini-sovellus!
...ja hoitosi on seurannassa 

Lataa sovellus
Asenna AirMini-

sovellus 
älylaitteeseesi6

Synkronoi AirMini
Paina Bluetooth-
painiketta ja ota 

käyttöön älylaitteen 
Bluetooth-toiminto. 

Säädä ominaisuuksia
Säädä älylaitteella 

käytön miellyttävyyteen 
vaikuttavia 

ominaisuuksia (Ramp 
tai EPR). 

Unen seuranta
Tarkista unipisteesi 

aamulla. 

Vinkkejä ja opastusta7

Opi tehostamaan 
hoitoasi ja nukkumaan 

entistä paremmin.



Matkalisävarusteet vaivattomaan 
matkustamiseen

Monipuoliset valinnaiset lisävarusteet tekevät 
AirMinistä monenlaisiin elämäntyyleihin sopivan. 
Kuljetuskotelo suojaa laitetta, ja kuljetuslaukkuun 
mahtuu kätevästi koko AirMini-järjestelmä (letku, 
maski ja laite). 

AirMini-kiinnitysjärjestelmä tarjoaa käteviä 
laitteen kiinnitysvaihtoehtoja eri tilanteisiin.

Tutustu lisävarusteisiin osoitteessa  
ResMed.com/AirMini
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