
Reizen met een CPAP-
apparaat wordt 

vanzelfsprekend:
 
Met AirMini stelt ResMed een innoverende 
technologie voor die et mogelijk maakt om het 
apparaat sterk te verkleinen en toch dezelfde 
behandelingskwaliteit te behouden.

AirMini App 
De AirMini App is meer dan een gewone interface, het 
is een app waarmee u uw behandeling kunt volgen 
met indicatoren die u voor elke nacht een slaapscore 
opleveren. Hiermee krijgt u de mogelijkheid om uw 
comfortregeling in te stellen, en de luchtdichtheid van 
uw masker te testen.

Download de AirMini 
App op uw  
smartphone of op  
uw tablet, en volg  
de instructies!

Bevochtiging nodig? Probeer HumidX
De exclusief voor de CPAP AirMini™ bestemde 
systemen HumidX en HumidX Plus zorgen voor 
warmte- en vocht uitwisseling  
(HME's), ontworpen om een  
comfortabele en  
doeltreffende  
oplossing te bieden 
voor bevochtiging  
zonder water.

U droomde het wij 
maakten het !

13,6 cm, werkelijke afmeting

Een compleet assortiment 
maskers beschikbaar voor 
AirMini:



AirMini: Hoe klein is de 
CPAP van je dromen?

Geniet overal van de voordelen 
van uw behandeling! 

Het zelfsturende AirMini-systeem is aangewezen voor de behandeling van obstructieve slaapapneu (OSAS) bij patiënten 
die meer wegen dan 30 kg. Ontworpen voor gebruik thuis of in een ziekenhuisomgeving - Dit medisch hulpmiddel is een 
gezondheidsproduct dat reglementair voorzien is van het CE-merk - Lees aandachtig de gebruikershandleiding die met dit 
hulpmiddel wordt geleverd - Dit document kan geen vervanging bieden voor medisch advies, neem contact op met uw 
arts. © 2017 ResMed 1011540/2 2019-07

Meer informatie:

Neem contact op met uw vertegenwoordiger:

...........................................................................
  

of uw Slaapspecialist:

...........................................................................

U kunt ook onze website raadplegen:
ResMed.com

ResMed Ltd. 
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153, Australië

ResMed.com

ResMed biedt u een volledig gamma accessoires om 
makkelijker te kunnen reizen.

Met deze kleine laadstekker van 
20W kan AirMini in alle landen 
gebruikt worden (100-240V).

Kleine en compacte reistas om 
AirMini en de accessoires makkelijk 

overal mee te nemen!

Berg uw CPAP AirMini veilig op 
in deze harde, robuuste en toch 

elegante hoes!

Het bevestigingssysteem is 
ontworpen om uw AirMini CPAP aan 
uiteenlopende vaste voorwerpen te 
bevestigen, zoals een nachttafeltje 

of een bed.

Met deze transformator kan AirMini 
op de sigarettenaansteker van 

een camper, een boot of elk ander 
voertuig met een 12 of 24V batterij 

aangesloten worden.

ResMed.com/AirMini


