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Vítáme Vás 
Systém ResMed AirMini™ kombinuje přístroj AirMini se samoregulujícím tlakem společnosti ResMed, 
masky a aplikaci AirMini by ResMed. 
 

 VAROVÁNÍ 
Před použitím přístroje si přečtěte celou tuto příručku. 
 

 UPOZORNĚNÍ 
Aplikace AirMini app není určena pro dálkovou titraci a všechny změny nastavení léčby 
pozměňují stávající předepsané nastavení. Ohledně jakýchkoli změn předpisu se musíte poradit 
s lékařem. 
 
 

Právní upozornění 

Tato příručka a v ní popsané počítačové programy jsou dodávány za podmínky, že mohou být 
používány pouze v souladu s jejich určeným účelem. Informace v této příručce jsou poskytovány 
pouze za účelem poskytnutí pokynů a vedení, mohou se bez upozornění změnit a nesmějí být 
považovány za alternativu kvalifikované rady lékaře. Společnost ResMed Limited nepřebírá žádné 
povinnosti ani odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které se v této příručce mohou objevit. Bez 
písemného povolení společnosti ResMed Limited není dovoleno žádnou část této příručky nebo 
počítačových programů v ní popsaných reprodukovat, ukládat ve vyhledávacím systému ani přenášet 
jakoukoli formou a jakýmikoli prostředky, elektronickými, mechanickými, nahrávacími či jinými. 
Atributy softwarové knihovny OTS pro aplikaci AirMini app pro iOS™ 

Aplikace AirMini app může obsahovat komponenty třetích stran licencované pro použití a redistribuci v 
rámci licence pro produkty s otevřeným zdrojovým kódem (open source), jak je uvedeno níže. 

Apache License, Version 2.0 Encrypted Core Data (v. 2.0): 
https://github.com/project-imas/encrypted-core-data 

© 2014 iMAS 

Poskytnuto rámci licence Apache, verze 2.0, jejíž kopii naleznete zde: 
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. 

MIT License TrustKit (v. 1.4.0): https://github.com/datatheorem/TrustKit 

© 2015 Data Theorem, Inc. 

Poskytnuto rámci licence MIT, jejíž kopii naleznete zde: https://opensource.org/licenses/MIT.  

Vlastní software a další software s otevřeným zdrojovým kódem (open source), na který je 
poskytnuta licence 

Na níže uvedené komponenty je poskytnuta licence prostřednictvím vlastních (dodavatelsky 
specifických) smluv na software s otevřeným zdrojovým kódem (open source): 

Reachability (v. 5.0): https://developer.apple.com/library/ios/samplecode/Reachability/ 

© 2016 Apple Inc. 

Software Apple vám dodává společnost Apple Inc. („Apple“) na základě vašeho souhlasu s níže 
uvedenými podmínkami. Používání, instalace, úpravy nebo redistribuce tohoto softwaru Apple 
představují váš souhlas s těmito podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte, 
neinstalujte, neupravujte ani nedistribuujte tento software Apple. 
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Na základě vašeho souhlasu s dodržováním níže uvedených podmínek a s výhradou těchto podmínek 
vám společnost Apple uděluje osobní, nevýhradní licenci v rámci autorských práv společnosti Apple k 
tomuto originálnímu softwaru Apple („software Apple“) k používání, reprodukci, úpravám a 
redistribuci softwaru Apple, s úpravami nebo bez úprav, ve zdrojovém a/nebo binárním formátu s 
podmínkou, že pokud software Apple redistribuujete jako celek a bez úprav, musíte zachovat toto 
oznámení a níže uvedený text a prohlášení ve všech redistribucích softwaru Apple. 

Název, ochranné známky, servisní známky a loga společnosti Apple Inc. se nesmějí používat na 
podporu nebo propagaci produktů odvozených ze softwaru Apple bez předchozího specifického 
písemného schválení společnosti Apple. Pokud není v tomto oznámení výslovně stanoveno jinak, 
společnost Apple tímto neuděluje žádná jiná práva ani licence, výslovné ani odvozené, mimo jiné 
včetně patentových práv, která by mohla být porušena vašimi odvozenými díly nebo jinými díly, do 
nichž může být začleněn software Apple. 

Software Apple je společností Apple poskytován „TAK, JAK JE“. SPOLEČNOST APPLE 
NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI ODVOZENÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ ODVOZENÝCH 
ZÁRUK NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV, PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, OHLEDNĚ 
SOFTWARU APPLE NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ A PROVOZU SAMOSTATNĚ NEBO V KOMBINACI S 
VAŠIMI PRODUKTY. 

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST APPLE NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ SPECIÁLNÍ, 
NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO 
ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKU; NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ 
ČINNOSTI) VZNIKLÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM, REPRODUKCÍ, 
ÚPRAVAMI A/NEBO REDISTRIBUCÍ SOFTWARU APPLE, JAKKOLI ZPŮSOBENÉ A 
KONSTRUOVANÉ NA ZÁKLADĚ TEORIE SMLUVNÍ, TRESTNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO 
OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST APPLE O MOŽNOSTI 
TAKOVÉ ŠKODY INFORMOVÁNA. 

SQLCipher: https://www.zetetic.net/sqlcipher/ 

© 2008-2012 Zetetic LLC 

Všechna práva vyhrazena. 

Redistribuce a používání ve zdrojovém a binárním formátu, s úpravou nebo bez úprav, jsou povoleny 
při splnění níže uvedených podmínek: 

• Redistribuce zdrojového kódu musí zachovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento 
seznam podmínek a níže uvedené prohlášení. 

• Redistribuce v binárním formátu musí reprodukovat výše uvedené oznámení o autorských právech, 
tento seznam podmínek a níže uvedené prohlášení v dokumentaci a/nebo dalších materiálech 
poskytnutých v rámci distribuce. 

• Bez předchozího specifického písemného souhlasu se název ZETETIC LLC ani názvy jejích 
přispěvatelů nesmějí používat k podpoře nebo propagaci produktů odvozených od tohoto softwaru. 
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SPOLEČNOST ZETETIC LLC TENTO SOFTWARE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“ A NEPOSKYTUJE 
ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI ODVOZENÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNĚ ODVOZENÝCH ZÁRUK 
PRODEJNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. SPOLEČNOST ZETETIC LLC V ŽÁDNÉM 
PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, PŘÍKLADNÉ ČI 
NÁSLEDNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB; ZTRÁTU 
POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKU; NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), JAKKOLI ZPŮSOBENÉ A 
KONSTRUOVANÉ NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, SMLUVNÍ, OBJEKTIVNÍ, 
TRESTNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINÉ), VZNIKLÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM NA ZÁKLADĚ POUŽITÍ 
TOHOTO SOFTWARU, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST O MOŽNOSTI TAKOVÉ ŠKODY 
INFORMOVÁNA. 

CocoaLumberjack (v. 7.0): https://github.com/CocoaLumberjack/CocoaLumberjack 

© 2010-2016, Deusty, LLC 

Redistribuce a používání tohoto softwaru ve zdrojovém a binárním formátu, s úpravou nebo bez úprav, 
jsou povoleny při splnění níže uvedených podmínek: 

• Redistribuce zdrojového kódu musí zachovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento 
seznam podmínek a níže uvedené prohlášení. 

• Bez předchozího specifického písemného souhlasu společnosti Deusty, LLC se název Deusty ani 
názvy jejích přispěvatelů nesmějí používat k podpoře nebo propagaci produktů odvozených od 
tohoto softwaru. 

DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELÉ POSKYTUJÍ TENTO SOFTWARE „TAK, JAK JE“ A 
NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI ODVOZENÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNĚ ODVOZENÝCH 
ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV 
A PŘISPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, 
SPECIÁLNÍ, PŘÍKLADNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO 
ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB; ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKU; NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ 
ČINNOSTI), JAKKOLI ZPŮSOBENÉ A KONSTRUOVANÉ NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE 
ODPOVĚDNOSTI, SMLUVNÍ, OBJEKTIVNÍ NEBO TRESTNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINÉ), 
VZNIKLÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM NA ZÁKLADĚ POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, I KDYŽ BYLI O 
MOŽNOSTI TAKOVÉ ŠKODY INFORMOVÁNI. 

„Made for iPhone“ a „Made for iPad“ znamená, že elektronické příslušenství je určeno speciálně pro 
připojení k telefonu iPhone resp. tabletu iPad a je certifikováno vývojářem jako splňující funkční 
standardy Apple. Společnost Apple nenese odpovědnost za provoz tohoto zařízení ani za jeho shodu s 
bezpečnostními a regulačními normami. Vezměte prosím na vědomí, že používání tohoto příslušenství 
s telefonem iPhone nebo tabletem iPad může ovlivnit výkon bezdrátové sítě. 
 

Zabezpečení 
Funkce zabezpečení, které jsou součástí přístroje AirMini a aplikace AirMini app, kroky, které podnikají 
pacienti k ochraně svých chytrých zařízení před malwarem, a aktualizace softwaru a firmwaru 
pomáhají při ochraně osobních údajů pacientů, jejich chytrých zařízení a při zajišťování jejich optimální 
funkce. 
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Bezpečnostní funkce 

Přístroj AirMini a aplikace AirMini app využívají bezpečnostní funkce k ochraně soukromí pacientů a 
k předcházení neoprávněnému přístupu k údajům pacientů. Patří mezi ně: 

• použití kódu QR k nastavení důvěryhodného propojení mezi přístrojem AirMini a aplikací AirMini 
app; 

• jedinečné klíče pro párování každého mobilního zařízení a přístroje AirMini; 

• šifrování přenosu dat na úrovni aplikace jako doplněk k zabezpečení Bluetooth®; 

• šifrování dat uložených v aplikaci AirMini app; 

• autentizace aktualizací firmwaru přístroje AirMini na straně serveru. 
 

Ochrana chytrých zařízení pacientů proti malwaru pomáhá uchovávat jejich osobní údaje a údaje 
o spánku v bezpečí. Společnost ResMed doporučuje: 

• poučit pacienty, aby na svých chytrých zařízeních používali osobní identifikační číslo (PIN) nebo 
zabezpečení otiskem prstu; poradit pacientům, aby si prostudovali pokyny k aktivaci těchto funkci 
v návodu k obsluze svého chytrého zařízení; 

• požádat pacienty, aby neprováděli nebezpečné úpravy operačních systémů svých chytrých zařízení; 

• poradit pacientům, aby zvážili aktivaci funkce vzdáleného vymazání dat na svých chytrých 
zařízeních podle pokynů uvedených v návodu k obsluze chytrého zařízení; vzdálené vymazání dat je 
funkce dostupná na chytrých zařízeních, která vzdáleně odstraňuje osobní údaje v případě, že dojde 
ke ztrátě nebo odcizení zařízení; 

• poradit pacientům, aby operační systém aktualizovali pomocí bezpečnostních záplat. 
 

Aktualizace softwaru a firmwaru 

K zajištění optimální funkce společnost ResMed doporučuje provádět aktualizace softwaru a firmwaru. 

Po zpřístupnění aktualizace firmwaru pro přístroj AirMini se při spuštění aplikace AirMini app zobrazí 
na chytrém zařízení zpráva. Je-li nutné aktualizovat aplikaci AirMini app, zobrazí se odpovídající zpráva. 

Poraďte pacientům, aby při instalaci aktualizací softwaru a firmwaru postupovali podle informací 
na obrazovce. 
 

Indikace použití 

AirMini 

Samoregulující systém AirMini je indikován pro léčbu obstrukční spánkové apnoe (OSA) u pacientů (u 
pacientek ženského pohlaví s mírnou až středně těžkou OSA při použití léčebného režimu AutoSet for 
Her) s hmotností nad 30 kg. 
 

Je určen k použití v domácím a nemocničním prostředí. 
 

AirMini app 

AirMini app je mobilní aplikace pro pacienty pro dálkový provoz předepsaného kompatibilního přístroje 
ResMed a přenos, analýzu a zobrazení používání a terapeutických informací. Aplikace AirMini app 
rovněž zdravotnickým pracovníkům umožňuje dálkově konfigurovat kompatibilní zařízení pro léčbu 
obstrukční spánkové apnoe. 
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Kontraindikace 
Terapie přetlakem v dýchacích cestách může být kontraindikována u některých pacientů, u nichž se 
vyskytují následující preexistující onemocnění: 

• závažné emfyzematické plicní buly 

• pneumotorax 

• patologicky nízký krevní tlak 

• dehydratace 

• únik mozkomíšního moku, v nedávné době prodělaný kraniální chirurgický výkon nebo nedávné 
trauma. 

 
 

Nežádoucí účinky 
Pacienti musí informovat svého ošetřujícího lékaře o nezvyklé bolesti v hrudníku, silné bolesti hlavy 
nebo zvýšení dušnosti. Akutní infekce horních cest dýchacích si může vyžádat dočasné přerušení 
léčby. 
 

V průběhu léčby pomocí přístroje se mohou vyskytnout následující vedlejší účinky: 

• sucho v nose, ústech nebo hrdle 

• krvácení z nosu 

• plynatost 

• nepříjemné pocity v uších nebo v čelních dutinách 

• podráždění očí 

• kožní vyrážky. 
 
 

Stručný přehled 
Systém AirMini zahrnuje přístroj AirMini, jednotku napájecího zdroje, sáček se zdrhovací šňůrkou a 
jednu z následujících položek: 

• Základní balíček AirMini- F20: vzduchová trubice a konektor F20 

• Základní balíček AirMini- N20: vzduchová trubice, konektor N20, HumidX™ a HumidX Plus 

• Balíček AirMini s maskou P10: vzduchová trubice, maska AirFit P10 for AirMini (M), polštářek P10 
(S), polštářek P10 (L), HumidX, HumidX Plus a svorky náhlavní části AirFit P10 
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Systém AirMini 

 
 

Systém AirMini obsahuje přístroj AirMini a jeden balíček s maskou. 
 

A Přístroj AirMini 6 Jednotka napájecího zdroje 20 W 

B Konektor F20 pro AirMini a vzduchová trubice  7 Konektor F20 pro AirMini 

C Konektor N20 pro AirMini a vzduchová trubice 8 Odvětrávací otvor 

D AirFit P10 pro AirMini a trubice 9 Ventilační modul 

1 Tlačítko Start/Stop (Hlavní vypínač) 10  Ventil proti udušení (AAV) 

2 Zásuvka pro napájení 11 Konektor N20 pro AirMini 

3 Výstup vzduchu 12 AirFit P10 pro AirMini 

4 Kryt vzduchového filtru 13 Výměník vlhkosti a tepla - HumidX (modrý) a HumidX 
Plus (šedý)  

5 Tlačítko Bluetooth®  14 trubice AirMini 
 
 

Přístroj AirMini je kompatibilní s maskami řady F20 a N20 společnosti ResMed a s maskou AirFit P10 
for AirMini. Zajistěte, aby veškeré součásti a příslušenství používané s přístrojem byly kompatibilní. 
Informace o kompatibilitě vyhledejte na stránkách www.resmed.com, kde jsou uvedeny další 
informace. 
 

Přístroj AirMini je navržen tak, aby mohl fungovat s aplikací AirMini app společnosti ResMed. I když 
aplikace AirMini app není nutná k provozu přístroje, je nezbytná pro klinické pracovníky pro přístup, 
zobrazení a konfiguraci nastavení léčby. 
 

Systémové požadavky aplikace AirMini app 
Přehled chytrých zařízení kompatibilních s aplikací AirMini app naleznete na webu 
ResMed.com/AirMini. 

Kromě toho se požaduje operační systém iOS alespoň ve verzi 9.3.5. 
 

Informace o aplikaci AirMini app naleznete v částech Použití klinického režimu, Použití nabídky 
nastavení přístroje a Ovládací panel aplikace AirMini app. 
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Informace o terapii 

Režim AutoSet 
Léčebný tlak potřebný pro pacienta se může lišit podle změn stavu spánku, polohy těla a odporu 
dýchacích cest. V režimu AutoSet™ přístroj dodává jen takové množství tlaku, které je potřebné pro 
udržování průchodnosti horních cest dýchacích. 

Přístroj analyzuje stav horních cest dýchacích pacienta na bázi jednotlivých dechů a dodává tlak v 
rámci povoleného rozsahu podle stavu obstrukce. Algoritmus AutoSet upravuje léčebný tlak jako 
funkci tří parametrů: omezení nádechového průtoku, chrápání a apnoe. 
 

Normální dýchací cesty 

Když pacient dýchá normálně, nádechový průtok měřený přístrojem jako funkce času ukazuje typicky 
zaokrouhlenou křivku pro každý dech. 

 
 

Omezení průtoku 

Když se horní cesty dýchací začínají stahovat, tvar křivky nádechového průtoku a času se mění. Přístroj 
AirMini rozpozná a léčí tradiční i méně časté vlnové křivky dechu s omezeným průtokem. 

 
 

Chrápání 

Chrápání je zvuk tvořený vibracemi stěn horních cest dýchacích. Často mu předchází omezení průtoku 
nebo částečné ucpání dýchacích cest.  
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Apnoe 

Zdokonalený algoritmus AutoSet rozpozná obstrukční i centrální apnoe. Pokud se vyskytne apnoe, 
přístroj příslušně reaguje. 
 

Obstrukční apnoe 

Obstrukční apnoe nastává, když se horní cesty dýchací velmi zúží, nebo jsou úplně uzavřené. Funkce 
AutoSet všeobecně brání výskytu obstrukční apnoe tím, že reaguje na omezení průtoku a chrápání. 
Pokud se vyskytne obstrukční apnoe, přístroj bude reagovat zvýšením tlaku. 

 
 

Centrální apnoe 

Při centrální apnoe zůstávají dýchací cesty otevřené, ale nedochází k průtoku. Když přístroj zjistí 
centrální apnoe, příslušně reaguje nezvyšováním tlaku. 

 
 

Režim AutoSet for Her 
Režim AutoSet for Her je založen na klíčových aspektech algoritmu AutoSet společnosti ResMed a 
dodává terapeutické odpovědi přizpůsobené charakteristikám pacientek s OSA. 
 

Režim AutoSet for Her je podobný algoritmu AutoSet společnosti ResMed s následujícími úpravami: 

• Snížená rychlost tlakových přírůstků určená k prevenci probuzení. 

• Pomalejší tlumení tlaku. 

• Léčí apnoe do 12 cm H2O a nadále reaguje na omezení průtoku a chrápání do 20 cm H2O. 

• Minimum pressure (Min. Minimální tlak (Min. tlak), který se upravuje podle frekvence apnoe: 
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Pokud se v průběhu jedné minuty vyskytnou dvě apnoe, tlak dosažený v reakci na druhou apnoe se 
stane novým minimálním léčebným tlakem až do další léčebné relace. 

 
 

Pacientky používající funkci AutoSet for Her budou nadále těžit z výhod technologie AutoSet 
společnosti ResMed, včetně zlepšené citlivosti na omezení průtoku a detekce centrální spánkové 
apnoe pomocí techniky nucené oscilace. 
 

Režim CPAP 
V režimu CPAP se dodává pevný tlak – s volitelnou možností tlakové úlevy při výdechu (EPR™). 
 

Komfortní funkce 

Náběh. doba 
Funkce Doba náběhu je určena ke zpříjemnění začátku léčby. Je to doba, po kterou se tlak zvyšuje 
z nízkého počátečního tlaku na předepsaný léčebný tlak. Doba náběhu je k dispozici ve všech 
režimech. 
 

V režimech AutoSet a AutoSet for Her je doba náběhu definována jako časový interval, v průběhu 
kterého se tlak postupně zvyšuje z nižšího, příjemnějšího počátečního tlaku na minimální léčebný tlak 
předtím, než se spustí algoritmus automatické úpravy. 

 
 

V režimu CPAP se tlak zvýší z nízkého tlaku (Úvodní tlak) na předepsaný léčebný tlak. 
 

Funkci Náběh. doba můžete nastavit na hodnotu Vyp, 5  až 45 minut nebo Auto (automatická). 
Když je náběhová doba nastavená na Auto, přístroj zjistí nástup spánku a potom se postupně zvýší 
tlak z úvodního tlaku na minimální léčebný tlak rychlostí 1 cmH2O za minutu. Pokud se však nástup 
spánku nezjistí, přístroj dosáhne cílového tlaku do 30 minut. 
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Tlaková úleva při výdechu 
Funkce EPR (Tlaková úleva při výdechu) je určena ke zpříjemnění terapie udržováním optimální léčby 
pro pacienta v průběhu nádechu a snižováním dodávaného tlaku masky při výdechu. 
 

EPR Zap – EPR je aktivována.  
 

Vyp – EPR je deaktivována a není viditelná v režimu pacienta. 

Následující nastavení jsou k dispozici jen tehdy, když je EPR nastavena na Zap: 

Typ EPR Celou dobu – při nastavení na Celou dobu je EPR aktivovaná na celou terapeutickou 
relaci. 

 

Pouze náběh – při nastavení na Pouze náběh je EPR aktivovaná jen po náběhovou dobu. 

Úroveň 
EPR 

1, 2, 3 cm H2O 

Když je EPR aktivovaná, dodávaný tlak neklesne pod minimální tlak 4 cmH2O , bez ohledu na 
nastavení. 
 

AutoSet Response 
Pro pacienty citlivé na rychlejší změny tlaku v průběhu léčby je možné nastavit funkci AutoSet 
Response buď na Standardní nebo na Měkká. Při nastavení na Měkká se bude tlak v průběhu léčby 
pro pacienty zvyšovat jemněji. 

Pacienti používající funkci AutoSet Response budou nadále těžit z výhod technologie AutoSet 
společnosti ResMed, včetně zlepšené citlivosti na omezení průtoku a detekce centrální spánkové 
apnoe pomocí techniky nucené oscilace. 
 
 

SmartStart 
Při zapnuté funkci SmartStart™ začne terapie automaticky, jakmile pacient vydýchne do masky. 
 

SmartStop 
Při zapnuté funkci SmartStop terapie skončí automaticky za několik sekund poté, co si pacient sundá 
masku. 
 

HumidX a HumidX Plus 
HumidX a HumidX Plus jsou bezvodé zvlhčovače. Jsou určeny ke zvýšení pohodlí - zlepšují hladinu 
vlhkosti ve vzduchu, který dýchá pacient, a ulevují tak od možné suchosti. 

HumidX je dobrým začátkem pro nalezení správné úrovně zvlhčování. HumidX Plus dále zlepšuje 
úroveň zvlhčování. Je užitečný v případě velmi nízké hladiny vlhkosti prostředí. Jako příklady lze uvést 
vysoké nadmořské výšky nebo pobyt v letadle. 

HumidX a HumidX Plus se mohou používat pouze s konektorem N20 pro AirMini a AirFit P10 for 
AirMini. 

Poznámka: HumidX a HumidX Plus se musí vyměnit do 30 dnů po otevření balíčku HumidX/HumidX 
Plus. 
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Nastavení AirMini systému 
Před nastavováním přístroje zkontrolujte, zda je vybraná maska kompatibilní a zda ji má pacient 
správně nasazenou. Přístroj je kompatibilní s maskami řady F20 a N20 společnosti ResMed a s P10 
pro AirMini. Prohlédněte si seznam kompatibilních masek/zařízení na adrese www.resmed.com, kde 
naleznete další informace. Informace o nasazení masky naleznete v uživatelské příručce k masce. 
 

V části Použití klinického režimu si přečtěte informace o přípravě k používání aplikace AirMini app s 
chytrým zařízením. 
 

Nastavení přístroje 
1. Zapojte jednotku napájecího zdroje do 

napájecí zásuvky a přístroje. 

Konektor má zkosený okraj, takže napájecí 
kabel je do přístroje možné zapojit pouze 
jedním způsobem. 

2. Šedý konec vzduchové trubice pevně 
zasuňte do vývodu vzduchu. 

 

 
 

Přidání volitelného zvlhčování 
Pouze pro N20 nebo AirFit P10 for AirMini: 

Vložení HumidX nebo HumidX Plus: 

1. Jemným otočením otevřete konektor. 

2. Uchopte HumidX/HumidX Plus barevnou 
stranou směrem dolů a vložte jej na místo. 

3. Spojte konektor jemným stlačením a otáčením, 
až zacvakne na místo.  

 
 

Připojení masky 
Připojte konektor k masce. 
 
 

   

Řada F20 Řada N20 AirFit P10 for AirMini 
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Propojení přístroje a chytrého zařízení 
Před propojením přístroje AirMini a chytrého zařízení ověřte, že je na chytrém zařízení nainstalována 
nejnovější verze aplikace AirMini app. Pokud ne, stáhněte si aplikaci z App Store. 

 

 
 

1. Ujistěte se, že je přístroj AirMini správně nastavený a připojený ke zdroji napájení. 

Další informace o nastavení vyhledejte v uživatelské příručce k AirMini. 
2. Na chytrém zařízení aktivujte Bluetooth. 

Pokyny k aktivaci Bluetooth vyhledejte v uživatelské příručce k chytrému zařízení. 
3. Otevřete aplikaci AirMini app. 

Při prvním otevření aplikace AirMini app bude pacient požádán o vyjádření souhlasu s používáním 
souborů cookies, schválení podmínek použití a zásad ochrany osobních údajů společnosti ResMed 
a o udělení oprávnění aplikaci AirMini app k odesílání údajů pacienta do cloudu. 
Čtyři odkazy na úvodní stránce umožňují přístup k doplňkovým informacím o používání souborů 
cookies, podmínkám použití a zásadám ochrany osobních údajů společnosti ResMed a odesílání 
údajů do cloudu: 
• AirMini appKliknutím na odkaz Zjistit více může pacient otevřít a přečíst si informace o způsobu, 

jakým soubory cookies zlepšují používání aplikace. 

Klepnutím na tlačítko Hotovo se znovu otevře úvodní stránka. 
• Pacient může kliknutím na odkaz Podmínky použití otevřít a přečíst si podmínky použití 

společnosti ResMed. 

Klepnutím na tlačítko Hotovo se znovu otevře úvodní stránka. 
• Pacient může kliknutím na odkaz Oznámení o ochraně osobních údajů otevřít a přečíst si 

oznámení společnosti ResMed o ochraně osobních údajů. 

Klepnutím na tlačítko Hotovo se znovu otevře úvodní stránka. 
• Bude-li pacient potřebovat podrobnější informace k ochraně osobních údajů, může kliknout 

na odkaz má data. 

Klepnutím na tlačítko Hotovo se znovu otevře úvodní stránka. 
Vyjádření souhlasu a přijetí zásad: 
• Pokud si pacient přeje vyjádřit souhlas s používáním souborů cookies, musí ponechat 

zaškrtávací políčko souborů cookies zaškrtnuté. Pokud si pacient nepřeje, aby se používaly 
soubory cookies, musí zrušit zaškrtnutí tohoto políčka.  

Poznámka: Zaškrtávací políčko pro udělení souhlasu s používáním souborů cookies je implicitně 
zaškrtnuto. Pokud pacient souhlasí s používáním souborů cookies, nemusí tedy nic dalšího 
dělat. 

• Chce-li pacient přijmout podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů, musí zaškrtnout 
příslušné políčko. 

• K vyjádření souhlasu s odesíláním údajů z aplikace AirMini app do cloudu musí pacient 
zaškrtnout políčko pro odesílání údajů. 

Poznámky: 
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• Pokud pacient souhlasí s tím, aby aplikace AirMini appodesílala jeho údaje do cloudu, budou 

se údaje z aplikace AirMini app přenášet na zabezpečený server. 
• Poté, co pacient potvrdí svůj souhlas s odesíláním údajů, je možné tyto přenosy údajů 

vypnout nebo zapnout v části PŘEDVOLBY nabídky Další. 
• Jakmile pacient aktivuje přenosy údajů v části PŘEDVOLBY nabídky Další, odešlou se z 

přístroje do cloudu všechny dostupné údaje o léčbě, a nikoli pouze údaje získané od tohoto 
okamžiku. 

• Údaje se budou odesílat do cloudu, dokud pacient přenosy údajů nevypne v části 
PŘEDVOLBY nabídky Další. 

• Pokud pacient vypne přenosy údajů v části PŘEDVOLBY nabídky Další , údaje získané 
od tohoto okamžiku se nebudou do cloudu odesílat. Dříve odeslané údaje však v cloudu 
zůstanou uloženy. 

4. Po úpravě nastavení na úvodní stránce klikněte na tlačítko Pokračovat. 

5. Na přístroji AirMini po výzvě aplikace AirMini app stiskněte tlačítko Bluetooth . 

Když světlo na přístroji AirMini začne blikat modře , Bluetooth na přístroji je aktivovaný a 
připravený k připojení. 

6. Na chytrém zařízení klepněte na Připojit. 

Jakmile je přístroj AirMini zjištěn, jeho název se objeví v seznamu příslušenství k výběru. 
7. Vyberte název přístroje ze seznamu a připojte se. 

8. Při prvním spárování přístroje AirMini s chytrým zařízením budete muset provést postup ověření. 

Po zobrazení výzvy v aplikaci AirMini app zahajte postup ověření klepnutím na položku Načíst kód. 
Pokud ještě nebylo uděleno oprávnění, budete vyzváni, abyste aplikaci AirMini app povolili použití 
kamery chytrého zařízení a poté umístili kód QR přístroje do zorného pole kamery. 
Poznámka: Kód QR se nachází na zadní straně přístroje AirMini. 
Alternativně můžete ověření provést zadáním čtyřmístného klíče na zadní straně přístroje. 

9. Klepněte na tlačítko Hotovo. 

Po úspěšném připojení se v pravém horním rohu aplikace  zobrazí ikona připojení Bluetooth 
AirMini app. 

 

Poznámky: 

• Pokud je přístroj AirMini připojen ke zdroji napájení, zapne se a přejde do pohotovostního režimu. 

• Je-li přístroj AirMini připojen ke zdroji napájení a na chytrém zařízení je ponechána zapnutá funkce 
Bluetooth, při každém přesunutí chytrého zařízení do blízkosti přístroje AirMini proběhne připojení 
automaticky. 

• Chytré zařízení párujte současně pouze z jedním přístrojem. 
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Světelné kontrolky stavu Bluetooth 

 
Světelná kontrolka Bluetooth bliká modře Přístroj AirMini je v režimu vyhledávání a je připraven ke 

spárování. 

 
Světelná kontrolka Bluetooth svítí modře Přístroj AirMini je připojen k chytrému zařízení. 

 
Světelná kontrolka Bluetooth svítí bíle (letový režim) Bluetooth na přístroji AirMini je deaktivovaný. 

 Světelná kontrolka Bluetooth je vypnutá Přístroj AirMini není připojen k chytrému zařízení. 

Poznámka: Po zahájení léčby kontrolka postupně vybledne. 
 

Zahájení léčby 
1. Nasaďte masku pacienta podle pokynů uvedených v uživatelské příručce k masce. 

2. Léčbu zahájíte jedním z následujících způsobů: 

Obsluha přístroje AirMini: Použití aplikace AirMini app: 

Stiskněte tlačítko Start/Stop  na přístroji. • Na záložce Navigace klepněte na Spánek. 
Otevře se obrazovka Spánek. 

• Klepněte na Léčba. Otevře se obrazovka 
Léčba. 

• Léčbu zahájíte klepnutím na START. 

 
 

Zastavení léčby 
Léčbu ukončíte jedním z následujících způsobů: 

Obsluha přístroje AirMini: Použití aplikace AirMini app: 

Stiskněte tlačítko Start/Stop  na přístroji. 
Případně, pokud je aktivní funkce SmartStop, 
přístroj se zastaví automaticky, když si pacient 
sejme masku. 

Klepněte na STOP na obrazovce Spánek. 

 
 

Použití klinického režimu 
V klinickém režimu aplikace AirMini app společnosti ResMed funguje jako klinická nabídka a jako 
uživatelské rozhraní pacienta. Prostřednictvím aplikace AirMini app získáte přístup k nastavení léčby a 
přístroje a můžete je zobrazit a měnit. 

Poznámka: Data poslaná přes Bluetooth jsou zašifrovaná. 
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Přístup do klinického režimu 
Přechod do klinického režimu z úvodní 
obrazovky: 

Přechod do klinického režimu z obrazovky 
Bluetooth: 

Na úvodní obrazovce přidržte současně na tři 
sekundy jeden prst na logu ResMed a jeden prst 
na logu AirMini. 

 

Poznámka: Tato volba je viditelná pouze 
v případě, že ještě nebyly schváleny podmínky a 
ustanovení. Po jejich přijetí již není možné 
přecházet do klinického režimu z úvodní 
obrazovky. 

Na obrazovce Bluetooth přidržte současně na tři 
sekundy jeden prst na logu ResMed a jeden prst 
na logu AirMini. 

Poznámka: Klepnutím na ikonu Bluetooth 
v pravém horním rohu ovládacího panelu otevřete 
obrazovku Bluetooth. 

 

Otevře se klinický režim. 
 

Poznámka: Pokud provádíte první nastavení pro pacienta, musíte spárovat a připojit chytré zařízení k 
přístroji AirMini přes Bluetooth. Informace k párování naleznete v části Propojení přístroje a chytrého 
zařízení. 
 

Ukončení klinického režimu 
Chcete-li ukončit klinický režim, klepněte na < Ukončit na záložce Navigace. 
 

Použití nabídky nastavení zařízení 
V klinickém režimu (nastavení přístroje) můžete procházet klinickými nastaveními a podle potřeby je 
měnit. 
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Úprava klinických nastavení 

Následující klinická nastavení musí být konfigurována pro každého jednotlivého pacienta a musí být 
pravidelně přehodnocována pro zajištění optimální léčby: 
 

Léčba 

Parametr Popis Režim Rozsah 
AutoSet AutoSet 

for Her 
CPAP 

Režim Nastavuje režim léčby 
dostupný na přístroji. 

    

Max. tlak Nastavuje horní limit 
léčebného tlaku. 

   Min – 20 cmH2O , 
v krocích po 0,2 cmH2O 

Min. tlak Nastavuje dolní limit 
léčebného tlaku. 

   4 – max cmH2O, 
v krocích po 0,2 cmH2O 

Nast. tlak Nastavuje pevný léčebný 
tlak.    4–20 cmH2O (4–20 hPa), 

v krocích po 0,2 cmH2O 
(0,2 hPa) 

 
 

Komfortní 

Parametr Popis Režim Rozsah 
AutoSet AutoSet 

for Her 
CPAP 

Reakce Nastavuje rychlost 
zvyšování tlaku v průběhu 
terapie. 

   Standardní/měkká 

Náběh. doba Pokud je zvoleno Auto, 
přístroj zjistí nástup 
spánku a automaticky 
zvýší tlak na předepsaný 
léčebný tlak. 

   Vyp / 5–45 min / Auto 

Úvodní tlak Určuje tlak na začátku 
doby náběhu, a to až po 
léčebný tlak. 

   4 – Nast. tlak (CPAP), v krocích 
po 0,2 cm H2O (0,2 hPa) 

4 – Min. tlak (AutoSet a 
AutoSet for Her), v krocích po 
0,2 cm H2O (0,2 hPa) 

EPR Aktivuje/deaktivuje EPR.    Zap / Vyp 

Typ EPR Dostupné, když je 
aktivovaný EPR. 

   Celou dobu / Pouze náběh 

Úroveň EPR Nastavuje hodnotu EPR.    1 / 2 / 3 cm H2O    
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Další možnosti 

Tlačítko Popis 

Léčba / 
Nasazení masky 

Otevírá obrazovku Spánek, která nabízí přístup k funkcím testu masky a léčby. 

Obnovení 
výchozích 
nastavení 

Klepnutí na tlačítko Obnovit výchozí nastavení otevře potvrzovací dialog. Po potvrzení, že chcete obnovit 
výchozí nastavení, se obnoví výchozí klinická nastavení výrobce. 

Poznámka: Nastavení výchozího jazyka, data a času se neobnovují. 

Vymazat data Klepnutím na tlačítko Vymazat data se otevře potvrzovací dialog. Po potvrzení, že se mají data skutečně 
odstranit, budou informace uložené v přístroji AirMini vymazány.  

Poznámka: Nastavení, datum, čas a provozní doba přístroje v hodinách se nemažou. 
 
 

Konfigurace 

Parametr Popis Výběr 

Jednotky tlaku Určuje jednotku, ve které se zobrazuje tlak cmH2O / hPa 
 
 

Možnosti 

Parametr Popis Výběr 

SmartStart Pokud tuto funkci zapnete, přístroj se automaticky spustí, když pacient 
vydýchne do masky. 

Vyp / Zap 

SmartStop Pokud tuto funkci zapnete, přístroj se automaticky zastaví, když si 
pacient sundá masku. 

Vyp / Zap 

 
 

Změna nastavení: 

1. Klepněte na parametr, který chcete upravit. 

2. Pomocí číselníku (nebo přepínačů) vyberte požadované nastavení. 

3. Opakujte tento postup pro každý parametr, který budete měnit. 

4. Klepnutím na Aplikovat změny změny uložte a odešlete nová nastavení do přístroje. 

Kontrolka na přístroji třikrát zabliká, čímž indikuje změnu nastavení. 
5. Chcete-li klinický režim ukončit, klepněte na Ukončit. 

Zobrazí se dialogové okno pro potvrzení. 
6. Klepněte na Ukončit. 

7. Léčbu zahájíte přechodem na obrazovku Spánek a klepnutím na START . 
 

Aktivace/deaktivace EPR nebo zapnutí/vypnutí SmartStart nebo SmartStop: 

1. Zapněte nebo vypněte přepínače u parametrů, které chcete aktivovat, deaktivovat, zapnout nebo 
vypnout. 

2. Klepnutím na Aplikovat změny změny uložte a odešlete nová nastavení do přístroje. 

3. Chcete-li klinický režim ukončit, klepněte na Ukončit. 

Zobrazí se dialogové okno pro potvrzení. 
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4. Klepněte na Ukončit. 

5. Léčbu zahájíte přechodem na obrazovku Spánek a klepnutím na START . 
 

Navigace obrazovkou Spánek 
Funkce na obrazovce Spánek jsou uspořádány do dvou částí, Nasazení masky a Léčba. 

Část Nasazení masky poskytuje pacientovi přístup k testu masky a část Léčba přístup k funkcím 
léčby a nastavení pohodlí. 
 

Spuštění testu masky 
1. Požádejte pacienta, aby si nasadil masku podle pokynů uvedených v uživatelské příručce k masce. 

2. Na záložce Navigace klepněte na Spánek. 

Otevře se obrazovka Spánek. 

3. Klepněte na Nasazení masky . 

Otevře se obrazovka Nasazení masky. 
4. Na obrazovce Nasazení masky klepněte na Spustit test masky. 

Přístroj začne foukat vzduch. 
5. Požádejte pacienta, aby si upravil masku, polštářek masky a hlavový díl, dokud se nezobrazí 

výsledek Dobrá těsnost masky. 

6. Test masky ukončíte klepnutím na STOP Test těsnosti masky. 
 

Prohlížení údajů o léčbě 
Na ovládacím panelu se zobrazuje náhled údajů o léčbě pacienta. Mezi tyto údaje patří myAir 
hodnocení, počet hodin použití, těsnění masky, počet událostí za hodinu, počet událostí 
nasazení/sejmutí masky a tlak vzduchu.  

my Air hodnocení představuje celkové hodnocení spánku pacienta za předcházející noc. Vypočítává se 
analýzou čtyř klíčových kategorií:  

• hodiny použití; 

• těsnění masky; 

• počet událostí za hodinu; 

• počet událostí nasazení/sejmutí masky. 

Počet hodin použití představuje počet hodin, po který pacient podstupoval léčbu během předchozí 
noci. Hodnocení těsnění masky pomáhá pacientům vyhodnotit, jak dobře těsní jejich maska, a 
umožňuje jim tak zjišťovat případné netěsnosti. V případě nízkého hodnocení těsnění masky se 
pacientům doporučuje, aby si masku nasadili znovu. Hodnocení počtu událostí za hodinu je odvozeno 
od průměrného počtu událostí (apnoe a hypopnoe) za hodinu prodělaných v průběhu posledního 
použití přístroje pacientem. Hodnocení počtu událostí nasazení/sejmutí masky je založeno na počtu 
sejmutí masky během předchozí noci léčby pacienta. Menší počet sejmutí masky během noci 
znamená vyšší hodnocení. 

Na ovládacím panelu se rovněž zobrazuje hodnota tlaku, která pacientovi poskytuje informaci, jaký tlak 
vzduchu byl potřebný k účinné léčbě poruchy dýchání ve spánku v průběhu posledního použití 
přístroje.  Hodnota tlaku je menší nebo rovna nejvyšší úrovni tlaku vzduchu, který přístroj AirMini app 
poskytoval pacientovi během 95 procent doby léčby. 
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Ovládací panel je možné otevřít klepnutím na ikonu ovládacího panelu  na záložce Navigation 
(Navigace). 
 

Zobrazení informací o přístroji AirMini 
Na obrazovce Informace o systému AirMini se zobrazují následující informace o přístroji AirMini: 

• Celkový počet hodin provozu – celkový počet hodin, po který byl přístroj AirMini v provozu 

• Verze firmwaru – aktuální verze firmwaru nainstalovaného v přístroji AirMini 

• Poslední synchronizace – doba, která uplynula od poslední synchronizace chytrého zařízení 
s přístrojem AirMini 

Obrazovku Informace o systému AirMini lze otevřít klepnutím na položku Informace o přístroji 
AirMini v nabídce Další. 
 

Čištění a údržba 
Je důležité přístroj AirMini pravidelně čistit, aby se zajistila optimální terapie. Níže uvedené části 
napomohou při demontáži a čištění přístroje a při výměně dílů. 
 

 VAROVÁNÍ 
• V rámci dobré hygieny vždy dodržujte pokyny k čištění. Některé čisticí prostředky mohou 

poškodit vzduchovou trubici a ovlivnit její funkci, nebo zanechat škodlivé zbytkové výpary, 
které při nedokonalém vypláchnutí mohou být vdechnuty. 

• Konektory AirMini a AirFit P10 pro AirMini obsahují odvětrávací systém zabraňující 
nashromáždění oxidu uhličitého v masce. Aby odvětrávací systém správně fungoval, musí 
se udržovat v čistotě a bez kontaminace. Zablokování nebo úpravy odvětrávacího systému 
mohou způsobit nadměrné opakované vdechnutí oxidu uhličitého. 

• Trubici AirMini, konektory a součásti masky pravidelně čistěte, aby vaše léčba byla optimální 
a abyste zabránili růstu choroboplodných zárodků, které mohou negativně ovlivnit vaše 
zdraví. 

• HumidX/HumidX Plus pravidelně kontrolujte a dodržujte pokyny k čištění a údržbě, abyste 
zabránili růstu bakterií, které mohou mít negativní vliv na vaše zdraví. 

 
 

 UPOZORNĚNÍ 
Pokud se objeví viditelné zhoršení kvality komponentu systému (prasknutí, zabarvení, trhliny 
atd.), je nutné komponent zlikvidovat a vyměnit za nový. 
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Demontáž součástí 
V následujících částech jsou uvedeny pokyny k demontáži součástí před čištěním. 

Vyjmutí konektoru 
Pouze pro F20 a N20: 

Vyjměte konektor z masky stiskem postranních 
tlačítek a vytažením. 

 
 

Odpojení vzduchové trubice AirMini 
Pouze pro F20 

Z trubice AirMini odpojte konektor F20 jemným 
otočením a odtažením. 

 
Pouze pro N20 a AirFit P10 for AirMini 

Odpojte ventilační modul od trubice AirMini 
jemným otočením a odtažením. 

 

Odpojení HumidX nebo HumidX Plus 
Pouze pro N20 a AirFit P10 for AirMini: 

1. Odpojte trubici masky od ventilačního modulu 
jemným otočením a odtažením těchto dvou 
součástí. 

2. Při použití HumidX nebo HumidX Plus jej 
vyjměte z ventilačního modulu. 

Poznámka: HumidX a HumidX Plus není možné 
umýt. 
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Odpojení vzduchové trubice AirMini 

Odpojte trubici AirMini od přístroje stiskem postranních tlačítek na manžetě a vytažením. 

Odpojení přístroje od zásuvky 

Odpojte jednotku napájecího zdroje od napájecí zásuvky a přístroje. 

 
Poznámka: Pokyny k demontáži masky vyhledejte v uživatelské příručce k masce. 
 

Čištění a výměna součástí 
Po odpojení všech součástí podle pokynů k demontáži se ujistěte, že došlo k odpojení HumidX nebo 
HumidX Plus a uložení na čistém a suchém místě. 
 

Kontrola HumidX nebo HumidX Plus 

1. HumidX nebo HumidX Plus každý den kontrolujte, zda nevykazuje známky poškození nebo ucpání 
nečistotou či prachem. 

2. HumidX nebo HumidX Plus vyměňte do 30 dnů po otevření. 

3. Pokud HumidX nebo HumidX Plus nepoužíváte, uložte jej na čistém a suchém místě. 

Poznámka: HumidX a HumidX Plus není možné umýt. 
 

Čištění trubice AirMini 

1. Trubici AirMini čistěte a kontrolujte jednou týdně. Trubici AirMini je třeba měnit alespoň jednou za 
šest měsíců. 

2. Trubici AirMini umyjte v teplé vodě s jemným kapalným saponátem.  

3. Trubici AirMini důkladně opláchněte a nechte oschnout mimo dosah přímého slunečního světla a 
tepla. 

4. Zkontrolujte trubici AirMini a vyměňte ji, pokud v ní jsou díry, trhliny nebo praskliny. 

Poznámka: Trubici AirMini nečistěte v pračce ani v myčce nádobí. 
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Čištění konektoru F20 

1. Konektor F20 vyčistěte a zkontrolujte každý den. Konektor je třeba 
vyměňovat minimálně jednou za šest měsíců. 

2. Konektor F20 umyjte v teplé vodě s jemným kapalným 
saponátem.  

3. Konektor F20 čistěte měkkým kartáčem, pozornost věnujte 
zejména odvětrávacím otvorům. 

4. Konektor F20 pečlivě opláchněte pod tekoucí vodou. 

5. Z konektoru F20 odstraňte protřepáním zbývající vodu. 

6. Konektor F20 nechte oschnout na vzduchu mimo přímé sluneční 
záření a teplo. 

7. Zkontrolujte, že v odvětrávacích otvorech není nečistota nebo 
prach. 

Poznámka: Konektor F20 nemyjte v pračce ani v myčce nádobí. 

 

 

 
 

Čištění konektoru N20 

1. Konektor N20 vyčistěte a zkontrolujte každý den. Konektor je 
třeba vyměňovat minimálně jednou za šest měsíců. 

2. Konektor N20 umyjte v teplé vodě s jemným kapalným 
saponátem.  

3. Konektor N20 čistěte měkkým kartáčem, pozornost věnujte 
zejména odvětrávacím otvorům uvnitř konektoru. 

4. Konektor N20 pečlivě opláchněte pod tekoucí vodou. 

5. Z konektoru N20 odstraňte protřepáním zbývající vodu. 

6. Konektor N20 nechte oschnout na vzduchu mimo přímé sluneční 
záření a teplo. 

7. Zkontrolujte, že v odvětrávacích otvorech není nečistota nebo 
prach. 

Poznámka: Konektor N20 nemyjte v pračce ani v myčce nádobí. 

 

 

 
 

Čištění masky AirFit P10 for AirMini AirMini 

 Pokyny k čištění masky naleznete v uživatelské příručce k masce.  
 
 

Výměna vzduchového filtru 

Vzduchový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců. Nelze jej umýt. Kontrolujte a vyměňte ho 
častěji, pokud v něm jsou díry nebo je ucpaný nečistotou nebo prachem. 
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Výměna vzduchového filtru: 

1. Odsuňte kryt vzduchového filtru a vyjměte starý vzduchový filtr. 

2. Vložte nový vzduchový filtr a znovu zasuňte kryt vzduchového filtru. 

 
Poznámky: 

• Zajistěte, aby byl kryt vzduchového filtru vždy dobře nasazený, aby se do přístroje nedostaly voda a 
prach. 

• Použití hypoalergenického filtru schváleného společností ResMed způsobí mírné snížení přesnosti 
dodávaného tlaku při vysokém úniku. 

 

Čištění přístroje AirMini 

Vnější povrch přístroje AirMini každý týden otřete suchým hadříkem. 
 

Opakované zpracování 
Bude-li přístroj AirMini používán několika pacienty, je nutné vzduchovou trubici AirMini a HumidX 
zlikvidovat a vyměnit, protože je nelze dezinfikovat. 
 

Čištění masek 
Pokyny k čištění masky vyhledejte v uživatelské příručce k masce. 
 

Cestování 
Svůj přístroj AirMini si pacienti s sebou mohou vzít všude, kam jedou. 

Poraďte pacientům, aby si s sebou vzali příslušný napájecí adaptér pro oblast, do které cestují. 
Informace o nákupu adaptéru si vyžádejte od zástupce společnosti ResMed. 
 

Cestování letadlem 
Některé letecké společnosti neklasifikují zdravotnická zařízení jako kabinové zavazadlo, a proto zařízení 
AirMini nemusí být započítáno do limitů určených pro kabinová zavazadla. Poraďte pacientům, aby se 
dotázali letecké společnosti na pravidla ohledně zdravotnických zařízení. 
 

Přístroj AirMini je možné používat v letadle, protože splňuje požadavky úřadu Federal Aviation 
Administration (FAA) (Federální letecký úřad USA). 

Osvědčení potvrzující shodu s požadavky při letecké přepravě si můžete stáhnout a vytisknout z webu 
www.resmed.com. 
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Při používání přístroje AirMini v letadle: 

• Upozorněte pacienty, že používání aplikace AirMini app v letadle není povoleno. 

• Vzhledem k tomu, že aplikaci AirMini app nelze používat na palubě letadla, požádejte pacienty, aby 
vypnuli Bluetooth (nebo aktivovali letový režim). Pokud je aktivně připojen k napájení, musí pacienti 
deaktivovat Bluetooth stisknutím a přidržením tlačítka Bluetooth  na přístroji AirMini minimálně 
na 10 sekund, nebo dokud nezbělá světelná kontrolka. 

• Poraďte pacientům, aby zahájili léčbu tlačítkem Start/Stop  na přístroji AirMini. 

• Poraďte pacientům, aby po skončení letu stisknutím tlačítka Bluetooth  znovu připojili Bluetooth 
(nebo aby vypnuli letový režim). 

 
 

Řešení problémů 
V případě problémů vyzkoušejte následující návrhy k řešení. Pokud se vám problém nepodaří odstranit, 
kontaktujte místního prodejce výrobků ResMed nebo společnost ResMed. Pokud se na přístroji 
AirMini vyskytne problém, neotevírejte jej. 
 

Problém/možná příčina Řešení 

Nelze navázat spojení Bluetooth. 

Bluetooth může být deaktivovaný. Zkontrolujte, že je na chytrém zařízení pacienta aktivován 
Bluetooth . 

 Zkontrolujte přístroj AirMini a ujistěte se, že je aktivován 

Bluetooth. Když na přístroji bliká modrá kontrolka Bluetooth , 
je přístroj připraven k párování. 

 Znovu připojte a spárujte přístroj AirMini s chytrým zařízením 
pacienta. Další informace viz Propojení přístroje a chytrého 
zařízení. 

 Pokud tato řešení problém nevyřeší, zkuste restartovat chytré 
zařízení pacienta. 

 Pokud nelze navázat spojení Bluetooth mezi přístrojem AirMini 
pacienta a aplikací AirMini app, upozorněte pacienta, že lze 
léčbu zahájit manuálně stisknutím tlačítka Start/Stop  na 
přístroji AirMini. 

Spojení Bluetooth může být slabé. Ujistěte se, že je přístroj AirMini umístěn stranou od 
potenciálních zdrojů rušení, jako jsou mikrovlnné trouby, 
směrovače místní bezdrátové sítě (WLAN) nebo bezdrátové 
telefony. 

 Pokud nelze navázat spojení Bluetooth mezi přístrojem AirMini 
pacienta a aplikací AirMini app, upozorněte pacienta, že lze 
léčbu zahájit manuálně stisknutím tlačítka Start/Stop  na 
přístroji AirMini. 
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Problém/možná příčina Řešení 

Přístroj AirMini může být v letovém režimu. 
Pokud je na přístroji AirMini rozsvícena bílá kontrolka , je 
na něm aktivován letový režim. 

Letový režim lze vypnout přidržením tlačítka Bluetooth  
na přístroji alespoň po dobu 3 sekund. 

Po vypnutí letového režimu začne kontrolka na přístroji blikat 

modře , na přístroji je aktivován Bluetooth a přístroj je 
připraven k párování. 

Chytré zařízení pacienta může být v letovém režimu. Vypněte letový režim na chytrém zařízení pacienta. 

 Pokud letový režim nelze vypnout, upozorněte pacienta, že léčbu 
je možné zahájit manuálně stisknutím tlačítka Start/Stop  
na přístroji AirMini. 

Světelná kontrolka Bluetooth na přístroji AirMini svítí nepřetržitě bíle. Přístroj není možné spárovat. 

Bluetooth je deaktivovaný. Vypněte letový režim 
na chytrém zařízení pacienta. 

Přidržte tlačítko Bluetooth  na přístroji AirMini alespoň 
po dobu 3 sekund. Když na přístroji bliká modrá kontrolka 

Bluetooth , je přístroj připraven k párování. 

Terapeutické údaje pacienta nebyly odeslány. 

Bluetooth může být deaktivovaný. Zkontrolujte, že je na chytrém zařízení pacienta aktivován 
Bluetooth . 

 Zkontrolujte, že je na přístroji AirMini aktivovaný Bluetooth 
stisknutím tlačítka Bluetooth  na přístroji. Kontrolka 

Bluetooth na přístroji by měla blikat modře . 

 Znovu připojte a spárujte přístroj AirMini s chytrým zařízením 
pacienta. Další informace viz Propojení přístroje a chytrého 
zařízení. 

 Pokud tato řešení problém nevyřeší, zkuste restartovat chytré 
zařízení pacienta. 

Chytré zařízení pacienta může být v letovém režimu. Vypněte letový režim na chytrém zařízení pacienta. 

Kolem masky pacienta uniká vzduch nebo je maska příliš hlučná. 

Maska nemusí být správně nasazena.  Dbejte, aby měl pacient masku správně nasazenou. Pokyny 
k nasazení masky vyhledejte v uživatelské příručce masky, nebo 
ke kontrole nasazení a utěsnění masky pacienta použijte funkci 
Mask Fit (Test masky) v aplikaci AirMini app. 

Systém AirMini může být nesprávně sestavený. Zkontrolujte, že je systém AirMini správně sestavený. Další 
informace viz Nastavení. 
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Problém/možná příčina Řešení 

Pacient cítí, že tlak vzduchu v masce je příliš nízký, nebo že nedostává dostatečné množství vzduchu. 

Může probíhat náběh. Pomocí aplikace AirMini app potvrďte, že byla aktivována 
funkce pro pohodlí Doba náběhu. Pokud tomu tak je, požádejte 
pacienta, aby vyčkal na zvýšení tlaku vzduchu, nebo aby vypnul 
funkci Doba náběhu pomocí aplikace AirMini app. 

HumidX nebo odvětrávací otvor mohou být zablokovány. Zkontrolujte HumidX a odvětrávací otvor, zda nejsou 
zablokovány nebo poškozeny. 

HumidX může být vlhký. HumidX musí být při zahájení léčby suchý. Určete, zda je 
HumidX vlhký a v případě potřeby jej vyměňte. 

Počáteční tlak při náběhu tlaku může být příliš nízký. Pomocí aplikace AirMini app zvyšte počáteční tlak náběhu 
tlaku. 

Pacient má pocit, že mu přístroj AirMini dodává příliš mnoho vzduchu. 

Funkce doby náběhu je možná vypnuta. Zapněte funkci doby náběhu pomocí aplikace AirMini app. 

Léčba nezačne. 

Možná není připojeno napájení. Připojte jednotku napájecího zdroje a ujistěte se, že zástrčka je 
zcela zasunutá. Musí svítit zelená světelná kontrolka na 
jednotce napájecího zdroje. 

 Zkontrolujte, že také svítí zelená světelná kontrolka nad 
tlačítkem Start/Stop (Hlavní vypínač) na přístroji AirMini. 

Léčba se zastavila. 

Může být odpojena vzduchová trubice. Ujistěte se, že vzduchová trubice je správně připojena. 
Stisknutím tlačítka Start/Stop  na přístroji AirMini 
pokračujte v léčbě. 

Je-li aktivována funkce SmartStop, může docházet 
k vysokým únikům masky pacienta. 

Dbejte, aby měl pacient masku správně nasazenou. Provedením 
funkce Mask Fit (Test masky) pomocí aplikace AirMini app 
zkontrolujte nasazení a utěsnění masky pacienta. 

 Případně funkci SmartStop vypněte pomocí aplikace AirMini 
app. 

Není možné naskenovat kód QR za účelem spárování s přístrojem AirMini. 

Kamera není zaměřená nebo je rozbitá, nebo je štítek s 
kódem QR poškozený. 

Spárujte přístroj AirMini manuálně zadáním čtyřmístného klíče, 
který je uveden na zadní straně přístroje, do chytrého zařízení 
pacienta. 

Světlo nad tlačítkem Start/Stop na přístroji AirMini bliká zeleně. 

Došlo k chybě přístroje AirMini. Odpojte přístroj AirMini ze zásuvky, počkejte několik sekund a 
poté jej znovu připojte. 
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Problém/možná příčina Řešení 

Pacient pociťuje sucho nebo má suchý či ucpaný nos. 

Pacient možná nemá masku nasazenou správně. Upravte a znovu nasaďte masku pacienta, aby se zlepšilo 
těsnění. Zkontrolujte, zda z masky neuniká vzduch. Pokyny 
k nasazení masky vyhledejte v uživatelské příručce masky, nebo 
ke kontrole nasazení a utěsnění masky pacienta použijte funkci 
Mask Fit (Test masky) v aplikaci AirMini app. Pokud má pacient 
masku nasazenou správně, poraďte mu, aby vyzkoušel HumidX 
Plus. 

Možná je potřeba zvlhčování. Poraďte pacientovi, aby vyzkoušel léčbu s HumidX. 

Pacient používá HumidX nebo HumidX Plus a na nose, v masce a ve vzduchové trubici se mu vytvářejí nepříjemné 
kapičky vody. 

Úroveň vlhkosti je příliš vysoká. Pokud pacient používá HumidX, poraďte mu, aby jej odstranil a 
zkusil léčbu bez zvlhčování. 

 Jestliže pacient používá HumidX Plus, poraďte mu, aby místo 
toho zkusil použít HumidX. To pomůže snížit tvorbu kapiček 
vody. 

Poznámka: Pokud se změní podmínky vlhkosti okolního prostředí, bude možná pacient muset použít HumidX nebo HumidX 
Plus. 

Přístroj AirMini je uveden v seznamu pro výběr přístroje, ale není možné navázat připojení. 

V seznamu pro výběr přístroje nebyl vybrán název přístroje 
AirMini. 

Klepněte na název zařízení v seznamu pro výběr přístroje k 
potvrzení, že se chcete připojit k přístroji. 
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Všeobecné výstrahy a upozornění 

 VAROVÁNÍ 
• Zajistěte, aby vzduchová trubice byla vedena tak, aby se neomotala kolem hlavy nebo krku. 
• Zabraňte kontaktu napájecího kabelu s horkými povrchy. 
• Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabel i elektrická zástrčka v dobrém stavu a zda přístroj není 

poškozený. 
• Povšimnete-li si jakýchkoli nevysvětlitelných změn funkce přístroje, nebo pokud přístroj 

vydává neobvyklé zvuky, pokud přístroj nebo napájecí zdroj upadly či byly nesprávně 
používány, nebo pokud je skříňka rozbitá, přerušte používání přístroje a kontaktujte 
poskytovatele péče nebo servisní středisko společnosti ResMed. 

• Přístroj neotvírejte ani neupravujte. Neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit 
uživatel. Opravy a servis smí provádět pouze autorizovaný servisní technik společnosti 
ResMed. 

• Pozor na nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Přístroj, napájecí zdroj ani napájecí kabel 
neponořujte do vody. V případě rozlití tekutin na povrch nebo do vnitřku přístroje přístroj 
odpojte ze zásuvky a nechte části oschnout. Před čištěním přístroj vždy odpojte ze zásuvky a 
před opětovným připojením přístroje k zásuvce se ujistěte, že jsou všechny jeho součásti 
suché. 

• Nepoužívejte s kyslíkem. Všechny zdroje kyslíku musí být umístěny více než 1 m od přístroje, 
aby se předešlo riziku požáru a popálenin. 

• Nevykonávejte žádné kroky údržby, dokud je přístroj v provozu. 
• Používejte pouze masky a příslušenství AirMini, které umožňují normální dýchání, aby 

nedošlo k udušení. 
• Nedoporučuje se používání příslušenství, které zde není pro tento přístroj uvedeno. V 

důsledku takového použití může dojít ke zvýšení elektromagnetických emisí nebo snížení 
odolnosti přístroje a vést k jeho nesprávné funkci. 

• Přístroj se nesmí používat vedle jiného zařízení ani v řadách nad sebou. Pokud je nutné 
přístroj používat vedle jiného zařízení nebo v řadách nad sebou, je nutné ověřit, zda přístroj v 
požadované konfiguraci funguje běžným způsobem. 

• Konektory F20, N20 a P10 pro AirMini jsou opatřeny odvětrávacími otvory. Konektor F20 pro 
AirMini je opatřen také ventilem proti udušení (anti-asphyxia valve, AAV). Ventil AAV a 
odvětrávací otvory mají specifické bezpečnostní funkce zabraňující nashromáždění oxidu 
uhličitého v masce. Musejí být proto udržovány v čistotě a průchodné. Konektory se nesmějí 
používat, pokud jsou odvětrávací otvory nebo AAV poškozené, protože nebudou schopné 
vykonávat své bezpečnostní funkce. Konektory je nutné vyměnit, pokud jsou ventily 
odvětrávacího otvoru nebo AAV poškozené, deformované nebo prasklé. 

• Přístroj není určen k provozu osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo 
duševní kapacitou bez dostatečného dohledu osobou odpovídající za bezpečnost pacienta. 

• Zařízení nebylo testováno ani certifikováno pro použití v blízkosti rentgenového, CT nebo 
MRI zařízení. Zařízení nepřibližujte blíže než 4 m k rentgenu nebo CT přístroji. Se zařízením 
nikdy nevstupujte do prostředí MRI. 
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 UPOZORNĚNÍ 

• S přístrojem používejte pouze součásti, masky a příslušenství ResMed AirMini. Součásti jiné 
než ResMed AirMini mohou snížit účinnost léčby, vést k nadměrnému opakovanému 
vdechnutí oxidu uhličitého a/nebo poškození přístroje. Informace o kompatibilitě vyhledejte 
na stránkách www.resmed.com, kde jsou uvedeny další informace. 

• Ucpání vzduchové trubice a/nebo vstupního vzduchového otvoru přístroje během provozu 
může vést k přehřátí přístroje. 

• Ujistěte se, že je v okolí přístroje sucho a čisto a že se zde nevyskytují žádné předměty (např. 
oblečení, polštáře nebo lůžkoviny), které by mohly ucpat přívodní vzduchový otvor nebo 
zakrýt jednotku napájecího zdroje. 

• K čištění přístroje nebo vzduchové trubice nepoužívejte bělidla, chlór, alkohol, roztoky na 
aromatické bázi, zvlhčující nebo antibakteriální mýdla ani aromatické oleje. Tyto roztoky 
mohou způsobit poškození a zkrátit životnost produktů. 

• Do přístroje nezapojujte USB kabel ani se nepokoušejte do zařízení USB zapojit jednotku 
napájecího zdroje. Může to způsobit poškození přístroje nebo zařízení USB. 

 
 

Technické parametry 
Jednotky jsou vyjádřeny v cm H2O a hPa. 1 cm H2O se rovná 0,98 hPa. 
 

Jednotka napájecího zdroje 
Vstupní rozsah střídavého napájení: 100–240 V, 50–60 Hz 0,5-0,3 A 

115 V, 400 Hz pro použití v letadle, 0,4 A   
Výstup stejnosměrného proudu: 24 V  0,83 A 
Typický příkon: 6,3 W 
Vrcholný příkon: 27 W 
Dojde-li během léčby k výpadku napájení, přístroj po obnovení napájení automaticky restartuje léčbu. 
 
 

Napájení AirMini 
Spotřeba elektřiny v pohotovostním režimu: 1 W 
 
 
 

Požadavky na okolní prostředí   
Provozní teplota: +5 °C až +35 °C 
 Poznámka: Při extrémní teplotě okolního prostředí (40 °C) 

může vzduch a části trubice v blízkosti masky dosáhnout 
teploty až 43 °C. Tyto části trubice nejsou v kontaktu s 
uživatelem a přístroj je i v těchto extrémních podmínkách 
bezpečný. 

Provozní vlhkost: Relativní vlhkost: 10 – 95 %, nekondenzující 
Provozní nadmořská výška: Hladina moře až  2 591  m; rozsah tlaku vzduchu 1 013 hPa 

až 738 hPa 
Skladovací a přepravní teplota: -25 °C až +70 °C 
Skladovací a přepravní vlhkost: Relativní vlhkost 5 až 95 %, nekondenzující 
 
 
 

Vzduchový filtr  
Standard: Materiál: Polyesterové netkané vlákno 

Průměrná arestance: >75 % při testování podle normy EN779 
Hypoalergenní: Materiál: Směsná syntetická vlákna v polypropylenovém 

nosiči 
Účinnost: >80 % (průměr) při testování podle normy EN 
13274-7 
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Přístroj AirMini 
Rozměry: 136 mm (Š) x 84 mm (H) x 52 mm (V) 
Hmotnost: 300 g 
Konstrukce krytu: Technický termoplastický materiál se zpomalovačem hoření 
Výstup vzduchu: Patentovaný konektor, vnitřní průměr 16 mm. Není 

kompatibilní s konektory podle normy EN ISO 5356-1. 
 
 

Vzduchová trubice AirMini 
Materiál: Pružný plast 
Délka: 1,9 m 
Vnitřní průměr: 15 mm 
 
 

Elektromagnetická kompatibilita 
Přístroj AirMini splňuje všechny příslušné požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMK) stanovené normou  
IEC 60601-1-2:2014 pro použití v domácnostech, komerčních prostorách a v lehkém průmyslu. Přenosná a mobilní 
komunikační VF zařízení se nesmí používat blíže k jakékoliv části přístroje, včetně kabelů, než je doporučená vzdálenost 
odstupu 10 cm. Zařízení AirMini bylo navrženo tak, aby splňovalo normy EMK. Pokud však máte podezření, že výkon přístroje 
(např. tlak nebo průtok) je ovlivněn jiným zařízením, přesuňte přístroj pryč od možných zdrojů rušení. 
Přístroj AirMini splňuje část 15 pravidel FCC a licenční výjimky normy RSS Industry Canada. Provoz je podmíněn dvěma níže 
uvedenými podmínkami: Toto zařízení nesmí způsobovat žádné škodlivé rušení a toto zařízení musí pohltit všechna přijímaná 
rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci. 
FCC ID: QOQBT121, IC: 5123A-BGTBT121 
Další informace o shodě s pravidly FCC a IC pro tento přístroj naleznete na adrese www.resmed.com/downloads/devices. 
 
 

Prohlášení o shodě (Prohlášení o shodě se směrnicí o rádiových zřízeních)  

Společnost ResMed prohlašuje, že zařízení AirMini (modely 381xx) splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení 
směrnice 2014/53/EU. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese Resmed.com/productsupport. 
Toto rádiové zařízení pracuje v níže uvedených frekvenčních pásmech při níže uvedené maximální vysokofrekvenční energii: 
Bluetooth třídy 2. 2 402 až 2 480 MHz, 4 dBm. 
 
 

Použití v letadle 
Společnost ResMed potvrzuje, že přístroj splňuje požadavky Federal Aviation Administration (FAA) USA (RTCA/DO-160, 
část 21, kategorie M) pro všechny fáze letecké přepravy. 
 
 

Bezdrátová technologie 
Použitá technologie: Bluetooth  
Typy připojení: SPP, iAP2, GATT 
Frekvence: 2 402 až 2 480 MHz 
Max. výkon VF: +4 dBm 
Provozní rozsah: 10 m, třída 2 
Při provozu se doporučuje minimální vzdálenost přístroje od těla 1,1 cm. Neplatí pro masky, vzduchové trubice a příslušenství. 
 
 

Klasifikace IEC 60601-1 (vydání 3.1) 
Zařízení třídy II (dvojitá izolace), typ BF, ochrana proti vniknutí IP22. 
 
 

Rozsah provozního tlaku 
AutoSet, AutoSet For Her, CPAP:      4 až 20 hPa 
 
 

Maximální tlak ve stabilním stavu při jediné poruše 
Při jedné poruše se přístroj vypne, pokud tlak ve stabilním stavu překročí 30 cm H2O (30 hPa) na více než 6 s nebo 40 cm H2O 
(40 hPa) na více než 1 s. 
 
 



 Česky 31 
 

 
 
Dráha průtoku pod tlakem 

 

1. Průtokový senzor 
2. Ventilátor 
3. Tlakový senzor 
4. AAV (pouze konektor F20) 
5. Odvětrávací otvor 
6. HumidX (N20, pouze konektory P10) 
7. Maska 
8. Vzduchová trubice 
9. Přístroj 
10. Vstupní filtr 

 
 

Přesnost tlaku 

Maximální variabilita statického tlaku při 10 cm H2O (10 hPa) podle ISO 80601-2-70:2015:  

Testováno s celoobličejovou maskou: ± 0,5 cm H2O (0,5 hPa) 

Maximální variabilita dynamického tlaku podle ISO 80601-2-70:2015 
Přístroj s celoobličejovou maskou 
Tlak  
[cm H2O (hPa)] 

10 dechů za minutu 15 dechů za minutu 20 dechů za minutu 

4 0,5 0,7 1,0 
8 0,5 0,7 1,0 
12 0,5 0,7 1,0 
16 0,5 0,7 1,0 
20 0,5 0,7 1,0 
 
 

Průtok (maximální) při nastavených hodnotách tlaku 

Následující hodnoty jsou naměřeny podle ISO 80601-2-70:2015 na konci specifikované vzduchové trubice: 
Tlak 
cm H2O (hPa) 

přístroj AirMini a vzduchová trubice AirMini 
l/min (včetně nejistoty) 

4 119 
8 116 
12 112 
16 108 
20 105 
 
 

Nejistoty měření systému 

V souladu s ISO 80601-2-70:2015 je nejistota měření testovacího zařízení výrobce: 
U měření průtoku ± 1,5 l/min nebo 2,7 % naměřené hodnoty (podle toho, co je vyšší) 
U měření statického tlaku ± 0,15 cm H2O (hPa) 
U měření dynamického tlaku ± 0,27 cm H2O (hPa) 
U měření objemu (< 100 ml) ± 5 ml nebo 6 % naměřené hodnoty (podle toho, co je vyšší) 
Pro měření objemu (≥ 100 ml) ± 20 ml nebo 3 % naměřené hodnoty (podle toho, co je vyšší) 
U měření času ± 10 ms 

Poznámka: Přesnosti a výsledky testů pro tyto položky podle ISO 80601-2-70:2015 uvedené v tomto návodu již zahrnují 
příslušnou nejistotu měření z výše uvedené tabulky. 
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Zvuk 
Deklarované dvoučíselné hodnoty emise hluku v souladu s normou ISO 4871:1996 
Hladina tlaku se měří podle ISO 80601-2-70:2015 (režim CPAP) 29 dBA s nejistotou 2 dBA 

Příkon se měří podle ISO 80601-2-70:2015 (režim CPAP): 37 dBA s nejistotou 2 dBA 
Hladina akustického tlaku vážená funkcí A se měří podle ISO 17510:2015: 
Vzduchová trubice připojená ke konektoru AirMini F20 s maskou 19 dBA s nejistotou 3 dBA 
Vzduchová trubice připojená ke konektorům AirMini N20 nebo P10 s maskou 15 dBA s nejistotou 3 dBA 
Hladina akustického výkonu vážená funkcí A se měří podle ISO 17510:2015: 
Vzduchová trubice připojená ke konektoru AirMini F20 s maskou  27 dBA s nejistotou 3 dBA 
Vzduchová trubice připojená ke konektorům AirMini N20 nebo P10 s maskou 23 dBA s nejistotou 3 dBA 
 
 

Křivka tlaku a průtoku (ISO 17510:2015) 

 

Tlak  
[cm H2O (hPa)] 

Průtok [l/min] 

4 21 
8 26 
12 29 
16 31 
20 33 

 
 

Odpor  
Nádechový a výdechový odpor s ventilem AAV otevřeným 
atmosférickému tlaku (ISO 17510:2015) 

Konektor F20 

Nádech při 50 l/min 0,7 cm H2O (hPa) 
Výdech při 50 l/min 0,5 cm H2O (hPa) 
 
 

AAV tlaky (ISO 17510:2015) Konektor F20 
Otevřený atmosférickému tlaku 0,9 cm H2O (hPa) 
Uzavřený atmosférickému tlaku 1,0 cm H2O (hPa) 
 
 

Životnost modelu  
Přístroj, jednotka napájecího zdroje: 5 let 
Vzduchová trubice, konektory: 6 měsíců 
HumidX: 30 dní 
 
 

Základní informace 
Určeným provozovatelem je pacient. 
 
 

Poznámky:  

• Výrobce si vyhrazuje právo změnit tyto technické parametry bez předchozího upozornění. 

• Systém masky neobsahuje PVC, DEHP ani ftaláty. 

• Při výrobě tohoto výrobku nebyl použit přírodní latex. 
 
 

Elektromagnetické emise 

Následující hodnoty jsou naměřeny podle ISO 80601-2-70:2015 na konci specifikované vzduchové trubice: 
Zkouška emisí Shoda 
VF emise CISPR 11 Třída B 

Harmonické emise IEC 61000-3-2 Třída A 
Kolísání napětí/kmitající emise, IEC  61000-3-3 Splňuje 
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Elektromagnetická odolnost 

Zkouška odolnosti Úroveň shody 
Elektrostatický výboj (ESD), IEC 61000-4-2 ±8 kV při kontaktním svodu 

±15 kV při svodu vzduchem 
Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů 
IEC 61000-4-4 

±2 kV 
±1 kV pro vstupní a výstupní vodiče 

Rázový impulz 
IEC 61000-4-5 

±1 kV v diferenčním režimu 
±2 kV v běžném režimu 

Poklesy napětí, krátké výpadky a výkyvy napětí na vstupních 
napájecích vedeních IEC 61000-4-11 

100 V 
240 V 

Magnetické pole síťového kmitočtu (50/60 Hz), IEC 61000-4-8 30 A/m 
Vysokofrekvenční signál šířený vedením IEC 61000-4-6 3 Vrms 

150 kHz až 80 MHz 
 
 

Vyzařovaný vysokofrekvenční signál IEC 61000-4-3 

Frekvence 
(MHz) 

Úroveň zkoušky odolnosti 
(V/m) 

Frekvence 
(MHz) 

Úroveň zkoušky 
odolnosti (V/m) 

80 MHz až 2,5 GHz 10 930 28 
385 27 1 720 28 
450 28 1 845 28 
710 9 1 970 28 
745 9 2 450 28 
780 9 5 240 9 
810 28 5 500 9 
870 28 5 785 9 

Poznámka: Přenosná a mobilní komunikační VF zařízení se nesmí používat blíže k jakékoliv části přístroje, včetně kabelů, než 
je doporučená vzdálenost odstupu 10 cm. 
 

Symboly 

Na výrobku nebo na obalu se mohou nacházet následující symboly. 
 

 Před použitím si přečtěte pokyny. (IEC 60601-1)  Označuje varování nebo upozornění. (IEC 

60601-1)  Před použitím dodržujte pokyny. (IEC 60601-1)  Výrobce. (ISO 15223-1) 

 Oprávněné zastoupení pro Evropu. (ISO 15223-1)  Kód šarže. (ISO 15223-1)  Kat. 

číslo. (ISO 15223-1)  Sériové číslo. (ISO 15223-1)  Číslo přístroje.  Zap / Vyp. (IEC 

60601-1)  Chráněno proti předmětům velikosti prstu a proti kapající vodě při náklonu až 

15 stupňů od uvedené orientace. (IEC 60601-1-11)  Stejnosměrný proud. (IEC 60601-1) 

 Použitá část typu BF.( IEC 60601-1)  Zařízení třídy II. (IEC60601-1)  Omezení týkající se 

vlhkosti. (ISO 15223-1)  Omezení týkající se teploty. (ISO 15223-1)  Neionizační záření. 

(IEC60601-1-2)  Bluetooth. (Průvodce značkou Bluetooth)  Pouze na předpis (v USA 

federální zákony povolují prodej tohoto přístroje pouze lékařem nebo na základě lékařského předpisu). 

(21 CFR 801)  Provozní nadmořská výška.  Limity atmosférického tlaku. (ISO 15223-1) 

 Vyhovuje požadavkům normy RTCA DO-160, část 21, kategorie M.  Zařízení není bezpečné při 
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vyšetření MRI (nepoužívejte v blízkosti přístroje pro magnetickou rezonanci). (ASTM F2503)  

Vyměňte 30 dnů po otevření.  Nepoužívejte, pokud je balení poškozeno. (ISO 15223-1). 
 

Informace o ochraně životního prostředí (Směrnice Evropského parlamentu a rady 
2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zřízeních (OEEZ)) 

Tento přístroj je nutno likvidovat odděleně a nikoli jako netříděný komunální odpad. Pokud potřebujete 
přístroj zlikvidovat, použijte vhodné sběrné místo, případně systém pro recyklaci či opětovné použití, 
který je ve vašem působišti k dispozici. Použitím výše zmíněného sběrného systému, případně 
systému pro opětovné použití či recyklaci, pomůžete chránit přírodní zdroje a zabráníte znečištění 
životního prostředí škodlivými látkami. 

Další informace týkající se možných způsobů likvidace získáte od organizace zajišťující zpracování a 
odvoz odpadů v místě vašeho působiště. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše vás upozorňuje, 
abyste použili vhodný systém pro likvidaci odpadu. Další informace týkající se sběru a likvidace 
přístroje ResMed získáte na pobočce společnosti ResMed, od místního distributora nebo na adrese 
www.resmed.com/environment. 
 

Servis 
Přístroj AirMini je určen k poskytování bezpečného a spolehlivého provozu, pokud je provozován v 
souladu s pokyny společnosti ResMed. Společnost ResMed doporučuje kontrolu a servis oprávněným 
zástupcem servisního střediska ResMed, pokud přístroj AirMinivykazuje známky opotřebení nebo 
pokud se domníváte, že funguje chybně. Pokud se žádné takové obtíže nevyskytnou, přístroje 
všeobecně nevyžadují během své předpokládané doby životnosti žádné prohlídky ani servisní zásahy. 
 

Omezená záruka 
ResMed Ltd (dále „ResMed“) zaručuje, že váš výrobek ResMed nebude v níže uvedeném období 
počínaje datem nákupu vykazovat vady na materiálu ani zpracování. 

Výrobek Záruční doba 

• Systémy masky (včetně rámu masky, polštářku, hlavového dílu a trubic) – s výjimkou 
prostředků určených k jednorázovému použití 

• Příslušenství – s výjimkou prostředků určených k jednorázovému použití 

90 dní 

• Baterie určené k použití v interních a externích bateriových systémech ResMed 6 měsíců 

• Přístroj CPAP (včetně externích jednotek napájecího zdroje) 2 roky 

Tato záruka je poskytována pouze prvnímu kupujícímu. Záruka je nepřenosná. 

Pokud u výrobku dojde k poruše za podmínek normálního používání, společnost ResMed dle vlastního 
uvážení vadný výrobek nebo kteroukoliv jeho součást opraví nebo vymění.  

Tato omezená záruka se nevztahuje na následující: a) jakékoli škody vzniklé v důsledku nesprávného 
nebo nevhodného použití přístroje, jeho úprav nebo změn; b) opravy prováděné servisní organizací, 
která nezískala od společnosti ResMed výslovné oprávnění k provádění oprav; c) jakoukoli škodu nebo 
znečištění způsobené kouřem z cigaret, dýmky, doutníku nebo jiného zdroje. 
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Prodejem nebo dalším prodejem výrobku mimo oblast, v níž byl původně zakoupen, dochází k zániku 
záruky. 

Reklamaci vadného výrobku v záruce musí uplatnit původní kupující v místě, kde jej zakoupil. 

Tato záruka nahrazuje všechny ostatní výslovné nebo předpokládané záruky, včetně jakékoliv 
předpokládané záruky prodejnosti výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní účel. Některé oblasti 
nebo státy nedovolují omezení délky předpokládané záruky, a proto se na vás výše uvedené omezení 
nemusí vztahovat. 

Společnost ResMed nenese odpovědnost za jakékoli vedlejší nebo následné škody, k nimž mělo 
údajně dojít v důsledku prodeje, instalace nebo používání jakéhokoli výrobku společnosti ResMed. 
Některé oblasti nebo státy nedovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za vedlejší nebo 
následné škody, a proto se na vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat.  

Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Kromě toho můžete mít další práva, která se v 
různých státech nebo oblastech liší. Další informace týkající se vašich práv v rámci záruky získáte od 
místního prodejce výrobků ResMed nebo od pobočky společnosti ResMed. 

 



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Austrálie 

Další celosvětové pobočky společnosti ResMed naleznete na ResMed.com. AirFit, AirMini, AutoSet, HumidX 
a SmartStart jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky skupiny společností ResMed. 
Informace o patentech a dalším duševním vlastnictví naleznete na ResMed.com/ip. „Made for iPhone“ 
znamená, že elektronické příslušenství je určeno speciálně pro připojení k telefonu iPhone a je certifikováno 
vývojářem jako splňující funkční standardy Apple. Společnost Apple nenese odpovědnost za provoz tohoto 
zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními normami. Vezměte prosím na vědomí, že používání 
tohoto příslušenství s telefonem iPhone může ovlivnit výkon bezdrátové sítě. Apple, logo Apple, iPhone a 
App Store jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. iOS je ochranná známka společnosti Cisco chráněná 
licencí udělenou společnosti Apple Inc. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth 
SIG, Inc. Tento výrobek používá software vyvinutý v rámci projektu ANTLR (http://www.antlr2.org). 
© 2018 ResMed Ltd. 2281288/2 2018-02

ResMed.com
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