
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULLANIM KLAVUZU 

TÜRKÇE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ENDİKASYON 

AirMini otomatik basınç ayarlı olan bu cihaz 30 kg üzeri obstrutif uyku apnesi olan hastalarda kullanılabilir. 

 

KONTRENDİKASYON 

Pozitif hava yolu basınç tedavisi bazılarında kontrendike olabilir. Aşağıdaki önceden var olan koşulları olan 
hastalar: 

 şiddetli büllöz akciğer hastalığı 
 pnömotoraks 
 patolojik olarak düşük kan basıncı 
 dehidrasyon 
 beyin omurilik sıvısı sızıntısı, yeni kafa cerrahisi veya travma. 

 

YAN ETKİLER 

Olağandışı göğüs ağrısı, şiddetli baş ağrısı veya artmış reçeteleyen doktorunuza nefes darlığı. Akut üst  
olunum yolları traktus enfeksiyonu, tedavinin geçici olarak kesilmesini gerektirebilir. Makine ile tedavi 
sırasındaki aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir: 

• burun, ağız veya boğazın kuruması 
• burun tıkanıklığı 
• şişkinlik 
• kulak veya sinüs rahatsızlığı 
• Göz tahrişi 
• Deri döküntüleri. 

 

BİR BAKIŞTA 

AirMini sistemi aşağıdakileri içerir: 

• AirMini: AirMini makinesi, güç kaynağı ünitesi, koşu poşeti çantası ve aşağıdakilerden biri: 
• AirMini kurulum paketi - F20: Hava borusu, F20 konektörü VEYA 
• AirMini kurulum paketi - N20: Hava borusu, N20 konnektör, HumidX, HumidX Plus VEYA 
• P10 için AirMini maske paketi: Hava hortumu, AirMini maskesi için AirFit P10 (M), P10 yastık (S), 

P10 yastık (L), HumidX, HumidX Plus, AirFit P10 şapkalı klipsler. 

 

  

TÜRKÇE 



AİRMİNİ CİHAZINIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AirMini sistemi, AirMini makinesi ve bir maske paketi veya bir kurulum paketi ile oluşur. 

A AİRMİNİ CİHAZI 6 20W Güç Adaptörü 
B F20 HORTUM BAĞLANTISI 7 F20 Bağlantısı AirMini için 
C N20 HORTUM BAĞLANTISI 8 Vent 
D AİRFİT P10 HORTUM BAĞLANTISI 9 Vent Modülü 
1 BAŞLA/DURDUR Tuşu 10 Anti Asfiksi Valf 
2 Güç Girişi 11 N20 Bağlantısı AirMini için 
3 Hortum Girişi 12 AirFit P10 AirMini için 
4 Filtre Kapağı 13 HME ;(Mavi) HumidX, (Gri) HumidX Plus 
5 Bluetooth Tuşu 14 AirMini Hortum 

 

Makineniz ResMed'in F20 ve N20 serisi maskeleri ile uyumludur ve AirMini için AirFit P10. Makine ile 
birlikte kullanılan tüm parçaların ve aksesuarların uyumlu olduğundan emin olun. Uyumluluk bilgileri için 
daha fazla bilgi için www.resmed.com adresine bakın. 

AirMini makineniz ResMed AirMini uygulamasıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, AirMini 
uygulaması makineyi çalıştırmak için gerekli değildir. AirMini uygulaması hakkında daha fazla bilgi için, 
makinenizi AirMini uygulamasıyla veya AirMini uygulaması Hasta eHelp ile birlikte kullanma konusuna 
bakın. 

 

MAKİNENİZİ AYARLAYIN 

1. Güç kaynağı birimini makineye ve elektrik prizine takın. 
Konnektör açılı bir kenara sahiptir, böylece gç kablosu makineye 
yalnızca bir yönde takılabilir. 

2. AirMini tüpünün gri ucunu hava çıkışına sıkıca takın. Opsiyonel 
nemlendirme ekleyin (sadece AirMini için N20 veya AirFit P10 için) 



 

HumidX veya HumidX Plus'ı yerleştirmek için: 

1. Konnektörü yavaşça bükerek açın. 

2. Renkli taraf aşağı gelecek şekilde, HumidX / HumidX Plus'ı yanlarından 
tutun ve takın. 

3. Konektörü hafifçe itin ve yerine kilitlenene kadar bükün. 

 

TEDAVİYİ BAŞLAT 

1. Başlat / Durdur düğmesine basarak tedaviye başlayın veya 
SmartStart ™ etkinleştirildiyse normal nefes alın. 

TEDAVİYİ DURDUR 

1. Maskenizi çıkarın. 

2. Başlat / Durdur düğmesine basın veya SmartStop 
Etkinleştirildiğinde makine durana kadar bekleyin. 

 

SEYAHAT 

Nereye giderseniz gidin AirMini makinenizi yanınızda götürebilirsiniz. Seyahat ettiğiniz bölge için uygun güç 
kaynağına sahip olduğunuzdan emin olun. Satın alma ile ilgili bilgi için bakım sağlayıcınızla görüşün. 

Uçakla seyahat etme 

Bazı havayolu şirketleri için tıbbi cihazlar bagaj taşıma limitlerine dahil değildir. Tıbbi cihazlarla ilgili 
politikaları için havayolunuza danışın. Federal Havacılık İdaresi (Federal Aviation Administration - FAA) 
gereksinimlerini karşıladığı için, bir uçakta AirMini makinenizi kullanabilirsiniz. Hava yolculuğu ile ilgili 
uygunluk mektupları www.resmed.com adresinden indirilebilir ve basılır. 

Makineyi uçakta kullanırken: 

• Güç kaynağına bağlandığında, gösterge ışığı beyaz olana kadar Bluetooth düğmesini en az on 
saniye basılı tutarak Bluetooth'u devre dışı bırakın (uçak moduna girin). 

• AirMini uygulamasını kullanmayın. 

• Tedaviye başlamak için makinenizdeki Başlat / Durdur düğmesini kullanın, 

• Bluetooth'u tekrar bağlamak için (uçak modundan çıkın) Bluetooth düğmesine basın. 
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