Botão Início para voltar à tela
inicial a qualquer momento
Botão Iniciar/Parar para iniciar a terapia
Botão giratório para navegar e alterar as opções
Saída de ar para conectar a tubulação de ar
Câmara de água para umidificação

Guia de início rápido
Português

Leia todo o Manual do usuário do AirSense™ 10 antes da utilização.

Instalação
1

Coloque o dispositivo em uma superfície
plana estável.

3

Conecte a tubulação de ar firmemente à
saída de ar localizada na parte posterior do
dispositivo.

5

Feche a câmara de água e insira-a na lateral
do dispositivo.

2

Conecte o conector de energia na parte
posterior do dispositivo. Conecte uma
extremidade do cabo de alimentação
à unidade de alimentação e a outra
extremidade à tomada de energia.

4

Abra a câmara de água e encha-a até a
marca de nível máximo de água.

6

Conecte firmemente a extremidade livre
da tubulação de ar à máscara montada.
Pressione o botão Iniciar/Parar para iniciar a
terapia.

Adaptação à terapia
Se for um novo usuário, você poderá precisar de algum tempo para se acostumar com a terapia.
Isso não é incomum; a maioria dos pacientes leva de uma a duas semanas para se adaptar à
pressão do ar.
Superar os sintomas por meio da alteração das configurações de conforto
Se você tiver dificuldade para se acostumar com a terapia, use os recursos de AirSense 10 conforto
para ajudá-lo em sua jornada para obter um sono melhor.
•• Nariz seco ou coriza — Se ficar com o nariz seco ou com coriza, aumente a Umidade.
•• Gotículas de água (condensação) — Se ficar com gotículas de água no nariz, na máscara ou na
tubulação de ar, reduza a Umidade.
Para alterar a Umidade:

1. Pressione o botão
giratório para
inserir Minhas
opções.

2. Gire o botão
giratório para
iluminar Umidade
e pressione-o
para selecionar
essa opção.

3. Gire o botão
giratório para
ajustar sua
configuração
preferida.

4. Pressione o botão
giratório para
salvar a alteração.

•• Dificuldade para dormir — Se estiver com dificuldade para dormir com a pressão alta, ligue a
Rampa automática ou aumente o Tempo de rampa.
•• Sensação de inchaço — Se estiver com uma leve sensação de inchaço por engolir ar, ligue a
Rampa automática ou aumente o Tempo de rampa.
•• Sensação de não ter ar suficiente — Se sentir que não está recebendo ar suficiente, desligue o
Tempo de rampa.
Para alterar o Tempo de rampa:

1. Pressione o botão
giratório para
inserir Minhas
opções.

2. Gire o botão
giratório para
iluminar Tempo
de rampa e
pressione-o para
selecionar essa
opção.

3. Gire o botão
giratório para
ajustar sua
configuração
preferida.

4. Pressione o botão
giratório para
salvar a alteração.

Limpeza
1.

Lave a câmara de água e a tubulação de ar em água morna e detergente suave.
Não lave em máquinas de lavar roupas ou máquinas de lavar louça.

2. Enxague a câmara de água e a tubulação de ar completamente e deixe secar fora da luz direta
do sol e/ou longe de calor.
3. Limpe o exterior do dispositivo com um pano seco.
Consulte o Manual do usuário da máscara para obter instruções detalhadas sobre a limpeza da
máscara.

Verificar e trocar peças regularmente
É importante para seu conforto e saúde que você verifique e troque as peças e os suprimentos
regularmente. Trocar peças e suprimentos regularmente ajuda a garantir que você receba a terapia
ideal e um conforto contínuo.
Consulte o Manual do usuário do AirSense 10 para obter instruções detalhadas sobre a verificação
do dispositivo. Contate o seu prestador de cuidados de saúde para obter informações sobre a
programação de reposição.
Guia de programação de reposição:

Todo mês

A cada 3 meses

A cada 6 meses

Acolchoado ou almofada da máscara

Armação da máscara

Capacete

(não inclui capacete)

Filtros de ar

Tubulação de ar

Câmara de água

Número de série

Número do dispositivo

Tipo e tamanho da máscara

Data da instalação
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