
 

AriSense 10 AutoSet Elite - Resmed למשתמש הביתי 
 

 מדריך למשתמש
 

 



2 

 ברוכים הבאים
הם  AirSense 10 Elite -ומכשיר ה ™AirSense™ 10 AutoSet -מכשיר ה

 (.CPAPלכוונון לחץ וללחץ אוויר חיובי ) ResMedמכשירי הפרימיום של 
 

 אזהרה 

  .קראו את כל המדריך למשתמש לפני השימוש במכשיר 

 ריך זה.השתמשו במכשיר בהתאם לשימוש המיועד הרשום במד 

 .יש לפעול לפי העצות של הרופא, והן קודמות למידע הניתן במדריך זה 

 

 התוויות לשימוש
AirSense 10 AutoSet 

לכוונון עצמי מיועד לטיפול בחסימת דרכי  AirSense 10 AutoSet -מכשיר ה
ק"ג. הוא מיועד לשימוש  03( במטופלים שמשקלם עולה על OSAהנשימה בשינה )
 לים.בבית ובבית החו

ד לשימוש של מטופל אחד בסביבה הביתית ולשימוש חוזר עמכשיר הלחות מיו
 בבית החולים / במוסד האשפוז.

 

AirSense 10 Elite 

מיועד לטיפול בחסימת דרכי הנשימה בשינה  AirSense 10 Elite -מכשיר ה
(OSA במטופלים שמשקלם עולה על )ק"ג. הוא מיועד לשימוש בבית ובבית  03

 החולים. 

מכשיר הלחות מיוד לשימוש של מטופל אחד בסביבה הביתית ולשימוש חוזר בבית 
 החולים / במוסד האשפוז.

 

 התוויות נגד

 טיפול בלחץ חיובי יכול להיות מתווה נגד מטופלים שונים במצבים הקיימים הבאים:

 נפחת ריאות חמורה 

 חזה אוויר 

 לחץ דם נמוך באופן פתולוגי 

 התייבשות 

  שדרה, ניתוח מוח, או טראומה.דליפה של נוזל 
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 השפעות לרעה

עליכם לדווח על כל כאב בחזה, כאב ראש חמור, או חוסר נשימה לרופא המטפל. 
 זיהום חמור של דרכי הנשימה העליונות עשוי לדרוש הפסקה זמנית בטיפול.

 תופעות הלוואי שלהלן עשויות להתרחש במהלך הטיפול:

 יובש באף, בפה או בגרון 

 ם באףדימומי 

 חוסר נוחות באוזניים או בסינוסים 

 גירוי בעיניים 

 פריחה 

 

 במבט אחד

 כולל את הרכיבים הבאים: AirSense 10 - ה

 מכשיר 

  מכשיר לחותHumidAir 

 צינורות אוויר 

 יחידה לאספקת מתח 

 תיק נסיעות 

  כרטיסSD .)נמצא בתוך המכשיר( 

 

יימים לשימוש עם צרו קשר עם ספק שירותי הבריאות שלכם למגוון אבזרים הק
 המכשיר וביניהם:

  :)צינורות אוויר )מחוממים ולא מחוממיםClimateLineAir™, SlimLine™ ,
 צינורות סטנדרטיים.

 אלרגני, מסנן סטנדרטי.-מסנן: מסנן היפו 

  ממירAir10™ DC/DC 

  קורא כרטיסיSD 

  מתאםAir10 USB 
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 אודות המכשיר שלכם
 

 

 יציאת אוויר .1
 וירכיסוי מסנן האו .2
 כניסת מתח .0
 מספר סידורי ומספר מכשיר .4

 HumidAirמכשיר לחות  .5
 מסך .6
 כיסוי המתאם .7
 SDכיסוי כרטיס  .8

 

 אודות לוח הבקרה

לחצן הפעלה /  
 הפסקה

 לחצו כדי להפעיל / להפסיק את הטיפול.
לחצו והחזיקו למשך שלוש שניות כדי להיכנס למצב 

 חיסכון באנרגיה.

 חוגה 

ט באפשרויות התפריט וכדי סובבו את החוגה כדי לנוו
 לבחור באפשרות מסוימת מתוכן.

סובבו כדי לכוונן לאפשרות הנבחרת ולחצו כדי לשמור 
 את השינויים שלכם.

 לחצו כדי לחזור למסך הבית. מקש הבית 
 

 תיתכן תצוגה של סמלים שונים על המסך בפרקי זמן שונים, וביניהם:
 

 ק(עצמת האות האלחוטי )ירו  זמן עלייה 

 תקשורת אלחוטית לא פועלת )אפור(  זמן עלייה אוטומטי 

 אין חיבור אלחוטי  לחות 

 מצב טיסה  אזהרת מכשיר אדים 

  קירור המאייד 
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 התחלת הטיפול

 הרכיבו את המסיכה. .1
 מופעלת. SmartStartלחצו על הפעלה / הפסקה או נשמו כרגיל אם הפונקציה  .2

 .דו"ח השינהצג תדעו שהטיפול פועל כאשר יו
 

 לחץ הטיפול הנוכחי מוצג בירוק.
 

במהלך זמן העלייה הלחץ עולה בהדרגה, ותראו עיגול 
מסתובב. לאחר שהמכשיר הגיע ללחץ שנרשם לטיפול, 

 המעגל כולו יהיה ירוק.
 
 
 

המסך יחשיך באופן אוטומטי לאחר פרק זמן קצר. תוכלו ללחוץ על לחצן בית או על 
שוב את המסך. אם יש הפסקת חשמל במהלך הטיפול, הצחוגה כדי להפעיל 

המכשיר יתחיל מחדש את הטיפול באופן אוטומטי לאחר שההפסקה תסתיים 
 והחשמל יחזור.

יש חיישן אור שמכוונן את בהירות המסך בהתבסס על  AirSense 10למכשיר 
 כמות האור בחדר.

 
 עצירת הטיפול

 הורידו את המסיכה. .1
פועלת, הטיפול יעצור  SmartStartאו אם הפונקציה לחצו על הפעלה / עצירה,  .2

 באופן אוטומטי אחרי כמה שניות.
 

 דו"ח השינה, נותן לכם סיכום של הטיפול.
 

מורה על מספר שעות הטיפול שקיבלתם  – שעות שימוש
 במהלך הטיפול.

 איטום טוב במסיכה. 

 צריך לכוונן את המסיכה, ראו בפרק התאמת המסיכה. 
 

 

 מורה אם מכשיר הלחות עובד בצורה תקינה: – תמכשיר לחו

 מכשיר הלחות פועל. 

 ייתכן שמכשיר הלחות מקולקל, צרו קשר עם ספק שירותי הבריאות שלכם. 
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מורה על סך כל השעות שבהם השתמשתם  -)בגרמניה בלבד(  סך כל השעות
 במכשיר, מאז תחילת השימוש בו. 

 

 להגדרות של ספק הבריאות שלכם, תוכלו גם לראות:בהתאם 
 מורה על מספר הפסקות הנשימה שנחוו במהלך שעה בטיפול - אירועים לפי שעה

 סובבו את החוגה כדי לראות מידע מפורט יותר לגבי השימוש. -מידע נוסף 
 

 ניקוי
עליכם לנקות את המכשיר פעם בשבוע, בהתאם למפורט להלן. קראו את המדריך 

 מוש במסיכה למידע מפורט לגבי ניקוי המסיכה.לשי
שטפו את מכשיר הלחות ואת צינורות האוויר במים חמים בעזרת סבון כלים  .1

 עדין.
שטפו את מכשיר הלחות ואת צינורות האוויר היטב והניחו להם להתייבש באור  .2

 שמש ישירה ו/או בחום.
 נגבו את החלק החיצוני של המכשיר בעזרת מטלית יבשה. .0

 

 :תהערו

  ניתן לשטוף את מכשיר הלחות במדיח כלים בתוכנית עדינה או בתוכנית לניקוי
 .65°C -זכוכית )במגש העליון בלבד(. אין לשטוף אותו בטמפרטורות גבוהות מ

 .אל תשטפו את צינורות האוויר במדיח כלים או במכונת כביסה 

 וחד  רוקנו את מכשיר האדים מדי יום ונגבו אותו היטב בעזרת מטלית לחה
 פעמית. הניחו לו להתייבש הרחק משמש ישירה ו/או ממקור חום. 
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 אזהרות והערות כלליות
 

 אזהרה  

  כך שהם לא יסתובבו וייכרכו סביב הראש או ודאו שתסדרו את צינורות האוויר
 הצוואר.

 .ודאו שכבל המתח והתקע במצב טוב ושהציוד אינו ניזוק 

 .הרחיקו את כבל המתח ממשטחים חמים 

 אתם מבחינים בשינויים בלתי מוסברים בביצועים של המכשיר, אם הוא  אם
משמיע רעשים מוזרים, אם המכשיר או אספקת המתח אינם מטופלים כראוי או 
נופלים, או אם המארז שבור, הפסיקו את השימוש במכשיר וצרו קשר עם ספק 

 .ResMedהבריאות שלכם או עם מרכז השירות של 

 אל תשנו אותו. אין חלקים שמישים בתוך המכשיר. אל תפתחו את המכשיר ו
 .ResMedהתיקונים והשירות יבוצעו רק על ידי סוכן שירות מוסמך של 

  היזהרו מהתחשמלות. אל תטבלו את המכשיר, את אספקת המתח או את כבל
המתח במים. אם נוזלים נשפכים על המכשיר, נתקו את המכשיר והניחו 

קו את המכשיר לפני הניקוי וודאו שכל החלקים לחלקים שלו להתייבש. תמיד נת
 יבשים לפני שתחברו אותו בחזרה לזרם החשמל.

 .אין להשתמש בתוספת חמצן אם הינכם מעשנים או בנוכחות של אש גלויה 

  ודאו תמיד שהמכשיר פועל ושזרימת האוויר נוצרת לפני שתפעילו את אספקת
המכשיר, כדי שהחמצן  החמצן. תמיד כבו את הפסקת החמצן לפני שתכבו את
 המבוזבז לא יצטבר בתוך המכשיר וייצור סכנת שריפה.

 .אל תבעו משימות תחזוקה במכשיר כאשר הוא פועל 

 

 שימו לב 

  השתמשו רק בחלקים ואבזרים מקוריים שלResMed חלקים שלא יוצרו על ידי .
 עשויים להפחית את היעילות של הטיפול ו/או להזיק למכשיר. ResMedחברת 

  השתמשו רק במסיכות מאווררות המומלצות על ידיResMed  או על ידי הרופא
המטפל. הרכבת המסיכה ללא המכשיר הפולט אוויר עלולה לגרום בנשימה 

מחודשת של האוויר שנשאף. ודאו שחורי האוורור במסיכה פנויים ולא חסומים 
 כדי לשמור על זרימת האוויר הנקי לתוך המסיכה.

 את המכשיר במקום שאפשר להתנגש בו או למעוד על כבל  היזהרו שלא להניח
 המתח שלו.

  חסימת צינורות האוויר ו/או כניסת האוויר של המכשיר כאשר הוא פועל עלולה
 להוביל לחימום יתר של המכשיר.
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  ,)שמרו על האזור שמסביב למכשיר יבש, נקי ופנוי )לדוגמה מבגדים או ממצעים
 וויר או את כיסוי יחידת אספקת המתח.כדי למנוע את החסימה של פתח הא

 .אל תניחו את המכשיר על צידו משום שמים עלולים לחדור למכשיר 

  הגדרה לא נכונה של המערכת עלולה לגרום לקריאה לא נכונה של הלחץ
 במסיכה. ודאו שהמערכת מוגדרת בצורה נכונה.

  לחות, אל תשתמשו במלבין, בכלור, באלכוהול או בתמציות ארומטיות, בסבון
בקטריאלי או בשמנים כדי לנקות את המכשיר, את מכשיר האדים -בסבון אנטי

ואת הצינורות. התמציות האלה עלולות לגרום לנזק או להשפיע על ביצועיו של 
 מכשיר הלחות ולהפחית את משך החיים של המוצר.

  ,אם אתם משתמשים במכשיר הלחות, תמיד העמידו אותו על גבי משטח שטוח
 ראש שלכם, כדי למנוע את מילוי המסיכה וצינורות האוויר במים.הנמוך מה

  דקות ולפני שאתם  13השאירו את מכשיר האדים והניחו לו להתייבש למשך
 מטפלים בו, כדי לוודא שהמים יתקררו וכדי לוודא שהמכשיר אינו חם מדי למגע.

  .ודאו שמכשיר האדים ריק לפני העברת המכשיר 

 


