
Автоматичен СРАР апарат ResMed

AirSense 10 Auto Set

Инструкция за ползване и поддръжка
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Индикации за употреба / AirSense 10

Авторегулируемото устройство AirSense 10 AutoSet се използва за терапия при 
обструктивна сънна апнея (OSA) при пациенти с тегло повече от 30 кг. Пред-
назначено е за домашна и болнична употреба. Овлажнителят е предназначен за 
употреба само от един пациент в домашни условия и за повторна употреба от 
различни пациенти в болнична/институционна среда.

Противопоказания

Терапията с положително въздушно налягане може да бъде противопоказна при 
някои пациенти със следните съпътстващи състояния:
• тежка булозна белодробна болест; пневмоторакс;
• патологично ниско кръвно налягане; дехидратация;
• цереброспинален излив на течности, скорошни мозъчни операции и травми.

Странични ефекти

Трябва да докладвате незабавно на Вашия лекар за необичайна болка в гърдите, 
тежко главоболие и повишена степен на задух. Настъпила остра инфекция на 
горните дихателни пътища може да наложи временно преустановяване на те-
рапията с положително въздушно налягане. Следните странични ефекти може 
да се появят в течение на курса на терапия с положително въздушно налягане:
• сухота на носа, гърлото и устата;
• кървене от носа; подуване на корема;
• ушен или синусов дискомфорт;
• очни възпаления; кожни обриви.

Първоначален комплект

Вашето AirSense 10 устройство включва следното:
• Терапевтично устройство с HumidAir интегриран овлажнител;
• Контейнер за овлажнителя;
• Въздушна тръба (терапевтична);
• Захранващ кабел с адаптер;
• Чанта за лесно транспортиране;
• SD карта (поставена в устройството).

За допълнителни аксесоари може да се свържете с Вашия ResMed представител.

Описание на устройството

1. Въздушен изход
2. Капаче за въздушния филтър
3. Захранващо гнездо
4. Номер на устройството 

и сериен номер
5. Водна тръба/Овлажнител
6. Екран
7. Капак за адаптера
8. Капаче за SD картата
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Контролен панел
Натиснете този бутон, за да започнете/прекратите терапията. Натис-
нете и задръжте бутона за 3 секунди, за да влезете в режим Power Save.
Завъртете водача, за да преминете през менюто и натиснете надолу, за 
да влезете в избраната опция. Завъртете, за да промените стойности-
те на избраната опция и натиснете, за да потвърдите настройката.

Натиснете този бутон, за да се върнете към основния екран.

Някои от следните иконки могат да се появят на екрана в различни ситуации:

Ramp Time – функция РАМПА, или „отложен“ старт – период, през кой-
то апаратът подава по-ниско налягане от работното.

Автоматино включване на функцията РАМПА

Влажност/Овлажняване

Нагряване на овлажнителя

Овлажнителят се охлажда

(ЗЕЛЕН) Добър безжичен сигнал

(СИВ) Безжичният трансфер НЕ е активен

Няма безжична връзка

Самолетен режим

Настройка 

1. Поставете устройството върху равна повърхност;
2. Включете конектора за захранващия кабел в задната част на устройството. 
Свържете единия край на захранващия кабел към електрическата мрежа и другият 
към конектора (адаптера);
3. Свържете здраво терапевтичната тръба към въздушния изход на устройство-
то, намиращ се в задната му част;
4. Отворете овлажнителя и го напълнете с дестилирана вода, без да превишавате мар-
кировката за максимално допустимото ниво. Не пълнете овлажнителя с гореща вода!
5. Затворете овлажнителя и го поставете в страничната част на устройството;
6. Свържете свободния край на въздушната тръба към свободния край на маската.
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Стартиране на терапията

1. Поставете маската си.
2. Натиснете Start/Stop бутона, или дишайте нормално ако 
е активна функцията автоматичен старт/стоп. Ще знае-
те, че терапията е стартирала когато се появи екранът 
Sleep Report.
Текущото терапевтично налягане се показва в зелено. По време 
на зададения RAMP период, терапевтичното налягане посте-
пенно ще се повишава, при което Вие ще видите въртящия се 
кръг. Щом предварително зададеното терапевтично налягане 
бъде достигнато, цялата окръжност ще стане зелена.

Екранът ще стане автоматично черен след кратък период от време. Можете да 
натиснете НOME бутона или водача, за да го включите отново. Ако по време на 
терапията захранването бъде прекъснато, устройството ще се рестартира ав-
томатично веднага след възстановяване на захранването.

AirSense 10 AutoSet устройството разполага със светлинен сензор, който регу-
лира яркостта на екрана, на база светлината в стаята.

Стопиране на терапията

1. Свалете маската.
2. Натиснете Start/Stop бутона, или ако функцията автома-
тичен старт/стоп е активирана, след няколко секунди ус-
тройството ще спре автоматично.
Сега екранът Sleep Report Ви показва сумирани данни от Ва-
шата терапевтична сесия.

Usage hours – показва колко време е използван апаратът за последната терапев-
тична сесия.

Mask Seal – показва колко добре е била фиксирана маската:

Маската е била добре фиксирана

Маската трябва да бъде настроена отново

Humidifier – показва дали овлажнителят е работил правилно.

Овлажнителят работи правилно

Овлажнителят не работи правилно

Ако е настроен подхоящо апарата, ще можете да видите също:

AHI – броят на апнеите и хипопнеите за час
More Info – завъртете водача, за да се придвижите надолу по менюто и да видите 
всички детайли от часовете на употреба.
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Режим Power Save

Вашето AirSense 10 устройство записва данните за терапията. За да можете да 
изпратите дистанционно данните на Вашия лекар (в случай, че сте абонирани за 
тази услуга), Вие не трябва да изключвате устройството. Въпреки това, можете 
да поставите апарата в Power Save режим, за да спестите електричество.

За да включите Power Save режим:
• Натиснете и задръжте Start/Stop бутона за около 3 секунди. Екранът става черен.

За да излезете от режим Power Save:
• Натиснете веднъж Start/Stop бутона. Появява се Home екранът.

Меню My Options

Вашето AirSense 10 устройство се настройва предварително от лекар, но 
въпреки това, Вие може да откриете, че се нуждаете от някои малки допълни-
телни настройки, за да бъде терапията по-комфортна.

Достигнете менюто My Options и натиснете кръглия вoдач, за да видите те-
кущите си терапевтични настройки. От тук можете да персонализирате Ва-
шите настройки.

Ramp Time (отложен старт – рампа)

Създадена да направи стартирането и за-
почването на терапията по-комфортни, 
функцията РАМПА представлява периодът, 
през който налягането се увеличава посте-
пенно от минималното зададено, докато 
достигне предварително зададеното те-
рапевтично налягане.

Можете да зададете Ramp Time на OFF 
(изключено), 5 до 45 минути или Auto (авто-

матично). Когато поставите РАМПАТА в режим Auto, устройството ще засече 
когато заспите и след това автоматично ще се увеличи до предписаното от 
лекаря налягане.

За да регулирате Ramp Time:

1. В менюто My Options, завъртете водача 
докато достигнете Ramp Time и натисне-
те надолу водача.
2. Завъртете водача, за да изберете жела-
ната настройка на тази функция и нати-
снете отново водача надолу, за да потвър-
дите избраното.
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Настройка на овлажнителя

Овлажнителят загрява и овлажнява въздуха, който достига до маската, за да 
направи терапията по-комфортна. Ако страдате от сухота в гърлото и носа, 
задължително трябва да включите овлажнителя. Ако усещате прекалена влаж-
ност в маската, трябва да изключите овлажнителя.

Можете да настроите нивото на овлажнителя, като изберете между Off и раз-
личните степени между 1 и 8, където 1 е най-ниско ниво на влажност, а 8 – най-
високото.

За да регулирате нивото на овлажнителя:

1. В менюто My Options, завъртете водача 
докато достигнете Humidity Level и натис-
нете надолу водача.
2. Завъртете водача, за да изберете жела-
ната настройка на тази функция, след кое-
то натиснете отново водача надолу, за да 
потвърдите избраната стойност.

Ако въпреки всичко продължавате да изпитвате сухота в гърлото и носа, може 
да опитате опционалната тръба ClimateLine.

Фиксация на маската (Mask Fit)

Тази функция Ви помага да проверите дали маската Ви е добре фиксирана и дали 
има прекомерно изтичане на въздух от нея.

За да проверите фиксацията на маската:

1. Поставете маската на лицето си и я фиксирайте, както е 
указано в инструкцията й.
2. В менюто My Options, завъртете водача докато достигне-
те Run Mask Fit и след това натиснете надолу водача. Устрой-
ството започва да подава високо налягане.
3. Регулирайте колана, възглавничката и водача на маската, 
докато не получите резултат Good (усмихнато лице).
За да прекратите теста на маската, натиснете водача или 
Start/ Stop бутона. Ако не можете да получите желания резул-
тат, трябва да се консултирате с Вашия лекар или местен 
дистрибутор.
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Допълнителни опции (More Options)

Вашият лекар може да Ви даде достъп до още някои допълнителни опции.
Pressure Relief (Облекчено издишане) – когато тази функция е активна, ще 
усетите как издишването става по-лесно. Това може да Ви помогне в адаптаци-
ята към терапията и да направи последната по-комфортна.
Smart Start (Aвтоматичен старт) – когато тази функция е активна, тера-
пията стартира автоматично когато започнете да дишате в маската. Когато 
свалите маската, терапията автоматично спира след няколко секунди.
Mask (Маска) – тази опция Ви показва какъв тип на маската е зададен в момен-
та. Ако използвате повече от един тип маски, трябва да актуализирате тази 
функция всеки път когато сменяте маската.
Run Warmup (Затопляне) – тази функция Ви помага да загреете предварител-
но водата преди да започнете терапията, така че в момента на стартиране, 
въздухът да не бъде студен и сух.

Грижа за устройството

Важно е да почиствате AirSense 10 устройството редовно, за да сте сигурни, 
че получавате оптимална терапия. Следващите инструкции ще Ви помогнат да 
разглобите, почистите, проверите и сглобите отново Вашето устройство.

Разглобяване на устройството

1. Хванете овлажнителя в горната и долната му част, натиснете го внимателно 
и го издърпайте извън устройството.
2. Отворете овлажнителя и изхвърлете останалата вода.
3. Хванете гумирания край на терапевтичната тръба и внимателно го издърпай-
те от въздушния изход на апарата.
4. Хванете другия край на терапевтичната тръба в мястото където последната 
се свързва с тръбата или водача на маската и демонтирайте връзката.
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Почистване

Трябва да почиствате устройството седмично както е описано по-долу:

1. Измийте овлажнителя и терапевтичната тръба с топла вода и мек сапун.
НЕ мийте уреда в миялни машини!
2. Подсушете тръбата и овлажнителя добре, като им позволите да изсъхнат сво-
бодно, далеч от пряка слънчева светлина.
3. Избършете външната част на устройството със суха кърпа.

Проверяване

Трябва редовно да проверявате овлажнителя, терапевтичната тръба и въздуш-
ния филтър за следи от повреди.

1. Проверете овлажнителя:
• Сменете го ако е е спукан, изтича, или е надраскан и видимо повреден.
• Сменете го ако прилепването е компрометирано.
• Почиствайте и отстранявайте всички бели отлагания в овлажнителя като из-
ползвате разтвор на една част оцет и 10 части вода.
2. Проверете въздушната тръба и я сменете, ако откриете следи от повреда.
3. Проверете въздушния филтър и го сменяйте поне веднъж на шест месеца. Ако 
околният въздух е прекалено замърсен, трябва да сменяте филтъра дори по-често.

За да смените въздушния филтър:

1. Отворете протекторното капаче на въздушния филтър и изхвърлете последния.
2. Поставете новия филтър в капачето и го поставете в устройството.

Повторно сглобяване

Когато овлажнителят и въздушната тръба са добре подсушени, можете да 
сглобите отново всички части.

1. Свържете терапевтичната тръба здраво към въздушния изход, намиращ 
се в задната част на устройството.
2. Отворете овлажнителя и го напълнете с дестилирана вода, без да преми-
навате линията за максимално ниво.
3. Затворете овлажнителя и го фиксирайте към страничната част на ус-
тройството.
4. Свържете здраво свободния край на терапевтичната тръба към сглобе-
ната маска.

1 2
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Терапевтични данни

Вашето AirSense 10 устройство записва всички терапевтични данни за Вас и Ва-
шия лекар, така че те могат да бъдат прегледани и ако е необходимо да се напра-
вят допълнителни настройки. Терапевтичните данни се записват и изпращат 
до Вашия лекар безжично (ако сте абонирани за тази услуга) или чрез SD карта.

Безжична услуга

Вашето AirSense 10 устройство е снабдено с клетъчна комуникация. Това позво-
лява Вашите терапевтични данни да бъдат прехвърлени безжично до Вашия лекар 
за проверка на качеството и коректността на терапията, ако сте абонирани за 
тази услуга. Иконката за сила на безжичния сигнал се появява в горния десен ъгъл 
на екрана, за да инициализира качеството на споменатия вече сигнал.

Обикновено данните се прехвърлят след като терапията се прекрати. За да се уве-
рите, че данните се трансферират успешно, оставете устройството включено в 
електрическата мрежа през цялото време и НЕ преминавайте в „самолетен“ режим.

SD карта

Алтернативен начин да изпратите терапевтичните данни на Вашия лекар е чрез 
употребата на SD карта. НЕ изваждайте SD картата от устройството, ако 
индикаторната SD лампичка пресветва.

За да извадите SD картата:

1. Отворете протекторното капаче на филтъра.
2. Натиснете внимателно SD картата навътре, за да я освободите. Извадете SD 
картата от апарата. Поставете картата в протекторната папка и я изпратете.

1 2
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Пътуване

Можете да носите AirSense 10 навсякъде – независимо къде пътувате!

• Винаги използвайте доставената Ви в комплекта чанта, за да предпазите ус-
тройството от повреди.

• Изпразнете овлажнителя и го поставете отделно от апарата в чантата.

• Уверете се, че разполагате с подходящ адаптер или захранващ кабел за кон-
кретното място, на което отивате.

• Ако използвате външна батерия, трябва да изключите овлажнителя, за да оп-
тимизирате живота на първата. Направете това, като зададете ниво на овлаж-
нител OFF.

Пътуване със самолет

Можете да вземете AirSense 10 на борда на самолет, заедно с ръчния си багаж. 
Медицинските устройства не се включват в лимита за килограми на багажа. Мо-
жете да използвате AirSense 10 на борда, тъй като устройството разполага  
с всички сертификати.

Когато използвате устройството в самолет:

• Уверете се, че овлажнителят празен и поставен в устройството. Последното 
няма да работи, ако овлажнителят не е фиксиран в него.

• Включете „самолетния“ режим (Airplane Mode).

За да включите „Airplane” режима:

1. В менюто My Options, завъртете во-
дача докато достигнете Airplane Mode  
и натиснете бутона надолу.
2. Завъртете водача, за да изберете поло-
жение ON и натиснете бутона, за да запа-
зите настройката.

В горния десен ъгъл на екрана ще се появи иконката на самолетния режим.
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Отстраняване на неизправности

Проблем / Възможна причина Решение
Въздухът изтича от маската (не само 
от вентилационните отвори) / Вероят-
но маската е поставена неправилно

Уверете се, че маската е добре фиксирана. Про-
четете внимателно инструкцията приложена за 
нея и изпълнете теста за изтичане на маската.

Носът ми се запушва и се блокира / Вероятно 
е зададено прекалено ниско ниво на овлажнителя

Регулирайте нивото на влажност.

Усещам капчици в носа, маската и въздуш-
ната си тръба / Нивото на овлажнителя 
може би е прекалено високо

Регулирайте нивото на влажност

Чувствам дискомфорт и сухота в устата 
/ Вероятно въздухът изтича през устата Ви

Увеличете нивото на овлажняване. Може да 
се нуждаете от колан за брадичката, за да 
не отваряте устата по време на терапията, 
или от маска за цялото лице.

Струва ми се, че налягането в маската ми е 
прекалено високо (сякаш получавам прекале-
но много въздух) / Може би функцията РАМПА 
е изключена

Използвайте опциите в менюто Ramp Time.

Струва ми се, че налягането в маската 
ми е прекалено ниско (сякаш не получавам 
достатъчно въздух) / Може би функцията 
РАМПА е все още в прогрес

Изчакайте налягането да достигне пред-
варително зададената си стойсност, или 
изключете функцията РАМПА.

Екранът на устройството ми е черен / Фо-
новите светлини вероятно са изключени. След 
кратък период от време това става автома-
тично. Захранването може да не е включено.

Натиснете бутона HOME или кръглия водач, 
за да светне отново екранa. Свържете за-
хранването и се уверете, че щепселът е по-
ставен правилно.

Прекратих терапията, но устройството 
все още подава въздух / Устройството се 
охлажда

Устройството продължава да подава малко 
количество въздух, за да избегне кондензаци-
ята в терапевтичната тръба. След 20 мину-
ти това ще спре автоматично.

Овлажнителят ми изтича / Овлажнителят 
вероятно не е поставен правилно. Овлажните-
лят може да е повреден.

Проверете овлажнителя за следи от повре-
ди. Свържете се с Вашия дистрибутор за 
замяна.

Терапевтичните данни не могат да се из-
пратят на моя лекар / Вероятно безжично-
то покритие е слабо

В горния десен ъгъл на екрана се появява 
иконката за липса на безжичен сигнал. НЯМА 
налична безжична мрежа.

Възможно е устройството да е в „самоле-
тен“ режим (Airplane Mode).

Услугата за трансфер на данни не е активна 
за Вашето устройство.

Уверете се, че устройството е поставено 
там, където има покритие (например не е в 
гардероба или на пода). Иконката за силата на 
безжичния сигнал обозначава добро покритие, 
когато всички барове се появят на екрана и 
слабо покритие, когато на екрана се появят 
само няколко бара.

Уверете се, че устройството е поставено 
там, където има покритие (например не е в 
гардероба или на пода). Ако сте инструктира-
ни така, изпратете SD картата на Вашия ле-
кар. Тя също съдържа терапевтичните данни.

Изключете самолетния режим.

Свържете се с Вашия лекар или дистрибутор 
за активиране на услугата.

Екранът и бутоните премигват/ Обновя-
ването на софтуера е в прогрес.

Обновяването на софтуера отнема прибли-
зително 10 минути.
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Информационни съобщения за устройствто

Съобщение/ Възможна причина Решение
High leak detected, check your water tub, tub 
seal or side cover (Засечено е високо изтича-
не, проверете овлажнителя, фиксатора или 
страничния капак) / Може овлажнителят да 
не е поставен правилно.

Фиксаторът на овлажнителя може да не е по-
ставен правилно.

Уверете се, че овлажнителя и всички части са 
правилно поставени.

Отворете овлажнителя и се уверете, че фик-
саторът е поставен коректно. Ако се налага 
демонтирайте и монтирайте повторно.

High leak detected, connect your tubing (Засе-
чено е голямо изтичане, свържете Вашата 
тръба) / Въздушната тръба вероятно не е 
фиксирана правилно.

Маската може да не е добре поставена.

Уверете се, че въздушната тръба е здраво 
свързана в двата си края.

Уверете се, че маската е поставена правил-
но. Следвайте инструкциите за поставяне-
то й, или изпълнете функцията за тест на 
маската.

Tubing blocked, check your tubing (Тръбата е 
блокирана, проверете тръбата) / Вероятно 
терапевтичната тръба е блокирана.

Проверете тръбата и отстранете всички 
чужди тела, които биха могли да я блокират. 
Натиснете водача, за да изчистите съоб-
щението, след което натиснете Start/Stop 
бутона, за да рестартирате устройството.

SD card error, remove your card and press Start 
to begin therapy (Грешка в SD картата, из-
вадете картата и натиснете Start, за да 
започнете терапията) / Вероятно SD кар-
тата не е поставена правилно.

Извадете и поставете повторно SD картата 
по правилен начин.

Read only card, please remove, unlock and re-
insert SD card (SD картата работи само в 
режим „четене“, моля извадете, отключе-
те и поставете отново SD картата) / Ве-
роятно SD картата е заключена в позиция, в 
която може само да бъде само „четена“.

Преместете подвижния прекъсвач на SD кар-
тата от заключена позиция  до отключена 
позиция  и поставете картата отново в 
устройството.

System fault, refer to user guide, Error 004 
(Системна грешка, обърнете се към ръ-
ководството за употреба, Грешка 004) / 
Може устройството да е поставено в горе-
ща околна среда.

Въздушният филтър може да е блокиран.

Въздушната тръба може да е блокирана.

Може да има вода в терапевтичната тръба.

Охладете средата преди да използвате от-
ново. Откачете и след това включете отново 
захранването на устройството.

Проверете въздушния филтър и го сменете, 
ако е блокиран или замърсен. Откачете и след 
това включете отново захранването на ус-
тройството.

Проверете въздушната тръба и отстра-
нете блокажите. Натиснете водача, за да 
изчистите съобщението и след това натис-
нете Start/Stop за да рестартирате устрой-
ството.

Отстранете водата от въздушната тръба. 
Откачете и след това включете отново за-
хранването на устройството.
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Сглобяеми части

Някои части на устройството Ви са конструирани за лесно демонтиране и пов-
торно монтиране, с цел да се избегне повреда на отделните части на устрой-
ството. Можете лесно да ги сглобите според фигурата по-долу:

1. Поставете уплътнението в отвора на капака.
2. Натиснете надолу заедно всички ръбове на уплътнението, докато последното 
се заключи здраво в позиция.

За да сглобите отново капака на овлажнителя:

1. Поставете едната страна на капака в пивотния отвор на базата.
2. Приплъзнете другата страна надолу докато се заключи в правилна позиция.

Всякакви други съобщения на екрана, напри-
мер System fault, refer to user guide, Error 0XX 
(Системна грешка, обърнете се към ръко-
водството за употреба, Грешка 0XX) / Настъ-
пила е необратима грешка в устройството.

Не отваряйте устройството! Свържете се с 
Вашия лекар или дистрибутор.

1

1

2

2
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Общи предупреждения и предпазни мерки

!!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ !!!

• Уверете се, че сте позиционирали терапевтичната тръба така, че няма опас-
ност да се увие около врата Ви!
• Уверете се, че захранващият кабел и адаптера са в добро състояние и няма следи 
от повреди по нито една част от комплекта.
• Дръжте захранващия кабел далеч от горещи повърхности.
• Ако забележите необясними промени в работата на устройството, ако издава 
необичайни звуци, ако устройството или захранването са били изтървани, или ако 
корпуса на устройството е счупен, прекратете незабавно употребата на устрой-
ството и се свържете с Вашия лекар или ResMed представител.
• Не отваряйте и не модифицирайте устройството. Вътре няма части които 
подлежат на сервизиране от страна на пациентите. Поправки и сервизиране 
трябва да бъдат извършвани САМО от оторизиран представител на ResMed.
• Пазете се от електричеството! Не потапяйте във вода устройството, захран-
ващия кабел или адаптера. Ако върху или вътре в устройството се разлеят няка-
къв вид течности, разглобете и изключете последното от електричекста мрежа 
и поставете всички части да изсъхнат. Преди почистване винаги изключвайте ус-
тройството от мрежата и преди да включите отново винаги се уверявайте, че 
всички части са сухи.
• Допълнителен кислород не трябва да бъде прилаган докато в помещението се 
пуши, както и в присъствието на открит пламък.
• Винаги се уверявайте, че устройството е включено и подава въздух под налягане, 
преди да включите допълнителния кислород. Винаги изключвайте подаването на 
допълнителен кислород ПРЕДИ да изключите ResMed устройството.
• Не предприемайте никакви действия, свързани с поддръжка и почистване, дока-
то устройството е в работен режим.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

• Използвайте само ResMed части и аксесоари с устройството! Частите, които 
не са ResMed могат да намалят ефективността на терапията и/или да повредят 
устройството.
• Използвайте само вентилирани маски, препоръчани от ResMed или от Вашия 
лекар. Уверете се, че отворите на маската са чисти и не са блокирани.
• Блокирането на въздушната тръба и входа на устройството в работен режим 
може да доведе до прегряване на устройството.
• Дръжте зоната около устройството чиста, суха и свободна, за да сте сигурни, 
че нищо не може да блокира всички входове и изходи.
• Не поставяйте устройството странично – има опасност водата да навлезе в 
устройството!
• Неправилната системна настройка може да доведе до неправилно разчитане на 
налягането в маската. Уверете се, че системата е правилно настроена.
• Не използвайте белина, хлор, алкохол или ароматно-базирани препарати за по-
чистване на устройството, овлажнителя или тръбата! Изброените могат да 
причинят повреда!
• Ако използвате овлажнител, винаги поставяйте устройството върху равна по-
върхност, по-ниска от нивото на главата на пациента, когато е легнал в леглото.
• Преди да транспортирате устройството, винаги се уверявайте, че овлажните-
лят е празен!
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Технически спецификации

Захранване 90W
AC входящ обхват:

DC изход:
Типична консумация на енергия:
Максимална консумация на енергия:

100–240V, 50–60Hz 1.0–1.5A, Class II
115V, 400Hz 1.5A, Class II (номинална за използване в самолет)
24V 3.75A
53W (57VA)
104W (108VA)

Условия на околната среда
Работна температура:
Работна влажност:
Надморска височина:

Температура за съхранение 
и транспорт:
Влажност при съхранение
и транспорт:

+5°C до +35°C
10 до 95% относителна влажност
Морско равнище до 8,500` (2,591 m)
обхват на въздушното налягане 1013 hPa до 738 hPa

-20°C до +60°C

5 до 95% относителна влажност

Електромагнитна
съвместимост

AirSense 10 отговаря на всички приложими изисквания за елек-
тромагнитна съвместимост (ЕМС) според IEC60601-1- 2:2007 
за жилищна, търговска и промишлена околна среда. Препоръч-
ва се устройствата за мобилна комуникация да бъдат държа-
ни на разстояние най-малко 1 метър от устройството.

IEC 60601-1:2005 класификация Class II (двойна изолация), Тип BF, Ingress протекция IP22

Сензори
Сензор за налягането:
Сензор за потока:

Вътрешен, намиращ се в изхода на апарата, -5 to +45 cm H2O
Вътрешен, намиращ се във входа на апарата -70 to +180 L/min

Звук
Ниво на шума от налягането, 
измерено според ISO 17510-
1:2007 (CPAP режим):
Ниво на шума от мотора, 
измерено според ISO 17510-
1:2007 (CPAP режим):

26,6 dBA с неточност до 2 dBA

34,6 dBA с неточност до 2 dBA

Физически параметри
Размери (В х Ш х Д):
Въздушен изход:
Тегло (със стандартен овлажнител):
Тегло (с почистващ се овлажнител):
Конструкция на външната кутия:
Капацитет на овлажнителя:

116 мм x 255 мм x 150 мм
22 мм
1248 гр
1248 гр
Огнеупорен термопластичен материал
380 мл МАКСИМАЛНО ниво

Въздушен филтър
Стандартен:
Хипоалергичен:

Материал: Полиестерни нетъканни фибри
Материал: Акрилни полипропиленови влакна в полипропиленов носител.

Обхват на работното налягане
AutoSet, AutoSet For Her, Elite, CPAP 4-20 cm H20

Допълнителен кислород Максимум 4 л/мин

Траектория на пневматич-
ния поток 1. Сензор за потока

2. Вентилатор
3. Сензор за налягането
4. Маска
5. Въздушна тръба
6. Овлажнител
7. Устройство
8. Изходящ филтър
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Показвани стойности на екрана

Стойност Обхват Резолюция на дисплея
Сензор за налягането на въздушния 
изход - Налягане на маската:

Получени стойности на потока - 
Изтичане:

4-20 cm H20

0-120 л/мин

0,1 cm H20

1 л/мин

Стойност

Измерване на налягането
Налягане в маската:
Поток и доставяни стойности на потока
Поток:

Изтичане:

Точност

±[0,5 cm H20 + 4% от измерената стойност]

±6 л/мин или 10% от отчетеното, което е по-
високо, при 0 до 150 л/мин позитивен поток
±12 л/мин или 20% от отчетеното, което е по-
високо, при 0 до 60 л/мин позитивен поток

Максимална статистическа разлика в налягането 
при 10 cm H20 според ISO 17510 1:2007

Без овлажняване:
С овлажняване:

Стандартна тръба

± 0,5 cm H20
± 0,5 cm H20

SlimLine тръба

± 0,5 cm H20
± 0,5 cm H20

Максимална разлика в динамичното налягане според ISO 17510 1:2007
Устройство без овлажняване със стандартна тръба /

Устройство с овлажняване със стандартна тръба

Налягане (cmH20) 10 BPM 15 BPM 20 BPM
4 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8

8 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8

12 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8

16 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8

20 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8

Устройство без овлажняване със SlimLine тръба /
Устройство с овлажняване със SlimLine тръба

4 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8

8 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8

12 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8

16 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8

20 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8
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Символи

Някои от следните символи може да откриете върху опаковката на продукта:

Символ Значение

Прочетете инструкцията преди употреба

Индикация за предупреждение или внимание

Следвайте инструкциите преди употреба

Производител

Европейски оторизиран представител

Партиден код

Каталожен номер

Сериен номер

Номер на устройството

On/Off (Включване/Изключване)

Тегло на устройството

Защита срещу обекти с пръстови размери и срещу изтичане на 
вода при наклоняване до 15° от специфичната ориентация

Постоянен ток

Тип BF приложима част

Оборудване Клас II

Ограничения за овлажняването

Ограничения в температурата

Нейонизиращи лъчения

CHINA Контрол на замърсяването лого 1

CHINA Контрол на замърсяването lo78030go 2

Само по предписание

Максимално ниво на водата

Използвайте само дестилирана вода

Работна надморска височина

Ограничения на атмосферното налягане

Съвместимо с RTCA DO-160 секция 21, категория M
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Информация за околната среда

Това устройство трябва да бъде изхвърляно отделно, не като несортирани бито-
ви отпадъци. За да изхвърлите Вашето устройство, трябва да използвате подхо-
дяща компания за разделно събиране, втора употреба или рециклиране, достъпни 
във Вашия регион.

Употребата на последните е предназначена да намали негативния ефект върху 
природните ресурси и да ограничи рисковите субстанции, които биха навредили 
на околната среда.

Сервизиране

AirSense 10 устройството е предназначено да осигури безопасна и надеждна тера-
пия, когато работи според инструкциите, предписани от ResMed.

ResMed препоръчват устройството да бъде инспектирано и сервизирано от ото-
ризиран ResMed сервиз или предствител, ако има каквито и да е следи от износване, 
или несигурност във функциите на устройството.
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Ограничена гаранция

Производителят ResMed гарантира безплатно гаранционно обслужване на Ва-
шето устройство във връзка с дефекти в материалите и функционирането му,  
от датата на покупката до края на периода, посочен по-долу:

Продукт Гаранционен период

Системи на маските (включително рамка, силиконова 
възглавничка, колан за главата и тръба) – с изключение на 
устройствата за еднократна употреба

90 дни

Аксесоари – с изключение на устройствата за еднократна 
употреба

90 дни

Сензори за пулсоксиметър FLEX-тип 90 дни

Овлажнители 90 дни

Батерии за употреба в ResMed вътрешна и външна систе-
ма за батерии

6 месеца

Сензори за пулсоксиметър CLIP-тип 1 година

Информационни модули за CPAP и BiPAP устройства 1 година

Адаптери за оксиметри, СРАР и BiPAP устройства 1 година

Измиващи се овлажнители 1 година

Устройства за контролна титрация 1 година

CPAP, BiLevel и вентилаторни устройства
(включително устройства за външно захранване)

2 години

Овлажнители 2 години

Аксесоари за батериите 2 години

Портативни устройства за диагностика/скрийнинг 2 години

Тази гаранция е валидна само за първоначалния клиент. Гаранцията НЕ се 
прехвърля! Ако продуктът даде грешка в условията на нормална употреба, 
ResMed ще замени или поправи, по свое осмотрение, дефектния продукт или 
неговите компоненти.

Тази гаранция НЕ покрива: 

а) всички повреди, причинени от неправилна употреба, злоупотреба, модифика-
ция или промяна на продукта; б) ремонти, извършени от всички сервизи, които 
не са изрично оторизирани от ResMed; в) всички повреди и замърсявания, при-
чинени от цигари, лули, пури или друг дим.

Гаранцията става невалидна за продукти, продавани или препродавани извън 
региона на оригиналната поръчка. Гаранционни претенции трябва да бъдат от-
правени към производителя от първоначалния клиент на мястото на покупката. 
ResMed НЕ поема отговорност за всички случайно настъпили или закономерни 
повреди, в резултат от продажба, инсталация или употреба на ResMed про-
дукт. Тази гаранция Ви дава определени законови права, като Вие може да имате 
и някои допълнителни права, в зависимост от региона, в който се намирате.
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