Home-knop om op elk moment naar het
Home-scherm terug te keren
Start/stop-knop om met de therapie te beginnen
Draaiknop om door de opties te navigeren en de opties te wijzigen
Luchtuitlaat voor aansluiting van de luchtslang

Snelstartgids
Nederlands

Lees vóór gebruik de volledige gebruikershandleiding van uw AirSense™ 10.

Opstelling
1

Plaats het apparaat op een stabiel,
horizontaal oppervlak.

3

Sluit de luchtslang stevig aan op de
luchtuitlaat op de achterkant van het
apparaat.

2

Steek de stekker in de achterkant van
het apparaat. Sluit het ene uiteinde
van het elektriciteitssnoer aan op de
voedingseenheid en het andere uiteinde op
het stopcontact.

4

Sluit het vrije uiteinde van de luchtslang
stevig aan op het in elkaar gezette masker.
Druk op de start/stop-knop om met de
therapie te beginnen.

AirSense 10 met HumidAir
Als u een AirSense 10 apparaat hebt met HumidAir™, vul de bevochtiger dan als volgt:

1

Open de bevochtiger en vul deze tot aan
de markering voor maximaal waterpeil
met water.

2

Sluit de bevochtiger en steek deze in de
zijkant van het apparaat.

Verwarmde bevochtiging biedt verlichting bij droogheid en verstopping en is bestemd om de therapie
comfortabeler te maken. Als u geen AirSense 10 apparaat met HumidAir hebt, kunt u overwegen om
een HumidAir en ClimateLineAir™ verwarmde luchtslang aan te schaffen.

Therapie bijstellen
Als u dit product voor het eerst gebruikt, hebt u wellicht wat tijd nodig om u aan de therapie aan te
passen. Dit is niet ongewoon. Voor de meeste patiënten duurt het ongeveer één à twee weken om
zich aan de luchtdruk aan te passen.
Verbetering van klachten door aanpassing van de comfortinstellingen
Als u moeite hebt om u aan de therapie aan te passen, gebruik dan de comfortfuncties van de
AirSense 10 om u te helpen beter te slapen.
•• Moeite om in slaap te vallen—als u moeite hebt om in slaap te vallen met de hoge druk, zet dan
automatische Aanlooptijd aan of verhoog de Aanlooptijd.
•• Opgeblazen gevoel—als u een iets opgeblazen gevoel hebt door het inslikken van lucht, zet dan
automatische aanloop aan of verhoog de Aanlooptijd.
•• Gevoel niet genoeg lucht te krijgen—als u het gevoel hebt dat u niet genoeg lucht krijgt, zet de
Aanlooptijd dan uit.
De Aanlooptijd wijzigen:

1. Druk op de
draaiknop om Mijn
opties te openen.

2. Draai de
draaiknop om
Aanlooptijd te
markeren en druk
nogmaals op de
draaiknop om
Aanlooptijd te
selecteren.

3. Draai de
draaiknop om
naar wens bij te
stellen.

4. Druk op de
draaiknop om de
wijziging op te
slaan.

Als u een AirSense 10 apparaat met HumidAir hebt, hebt u nog andere comfortfuncties beschikbaar
om uw therapie comfortabeler te maken.
•• Droge neus of loopneus—Als u een droge neus of een loopneus krijgt, stel het Vochtigh. Niv.
dan in op een hogere waarde.
•• Waterdruppels (condensatie)—Als u waterdruppels op uw neus, masker of luchtslang krijgt, stel
het Vochtigh. Niv. dan in op een lagere waarde.

Reiniging
1.

Was de luchtslang in warm water met een mild reinigingsmiddel.
Niet reinigen in een vaatwasser of wasmachine.

2. Spoel de luchtslang goed door en laat hem drogen uit de buurt van direct zonlicht en/of warmte.
3. Neem de buitenkant van het apparaat af met een droge doek.
Als u een AirSense 10 apparaat met HumidAir hebt, reinig de bevochtiger dan volgens stap 1 en 2.
Zie de gebruikershandleiding van het masker voor gedetailleerde aanwijzingen voor het reinigen ervan.

De onderdelen regelmatig controleren en vervangen
Voor uw comfort en gezondheid is het belangrijk dat u de onderdelen en benodigdheden regelmatig
controleert en vervangt. De onderdelen en benodigdheden op regelmatige basis vervangen draagt
bij tot uw optimale therapie en constante comfort.
Zie de gebruikershandleiding van de AirSense 10 voor gedetailleerde aanwijzingen voor het
controleren van uw apparaat. Neem contact op met uw zorgverlener voor informatie over uw
vervangingsschema.
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