
1x AirFit P10 pro AirMini maska
1x AirMini hadice
1x zvlhčovací tableta HumidX
1x zvlhčovací tableta HumidXPlus 

1x N20 kolínko k AirMini
1x AirMini hadice
1x zvlhčovací tableta HumidX
1x zvlhčovací tableta HumidXPlus 

nosní sada

nízkokontaktní sada

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

celoobličejová sada

1x F20 kolínko k AirMini 
1x AirMini hadice

AirMini sada P10
4 490 Kč

Příslušenství

AirMini sada N20
1 490 Kč

AirMini sada F20
1 490 Kč

AirMini přístroj
28 490 Kč

AirFit™ N20
2 677.90 Kč

AirFit™ F20
4 444.11 Kč

HumidX Plus 
zvlhčovací tablety (6 ks)
1 590 Kč

AirMini DC měnič do auta
3 190 Kč

HumidX 
zvlhčovací tablety (6 ks)
1 590 Kč

AirMini náhradní filtry (2 ks) 
standardní či hypoalergenní
220 Kč

AirMini cestovní taška
1 390 Kč

AirMini adaptér
2 090 Kč

AirMini cestovní pouzdro
790 Kč

AirMini držák k lůžku
1 090 Kč

Solutions



AirMini
AirMiniTM je malý rozměry, velký výkonem a nabízí  
kvalitní léčbu poruch dýchání ve spánku, na kterou jste 
zvyklí u přístrojů ResMed. Díky uživatelsky přívětivému  
a přenosnému řešení již nemusíte omezovat svou léčbu 
ani na cestách.

Malý

AirMini je nejmenší cestovní přístroj na světě pro vytváření  
automatického přetlaku v dýchacích cestách.

Chytrý

Díky aplikaci AirMini budete mít přehled o své léčbě vždy 
na dosah. V aplikaci AirMini si můžete jednoduše nastavit 
funkce pohodlí dle Vašich osobních potřeb a sledovat  
vývoj své léčby.

Aplikace AirMini je kompatibilní s mobilními operačními 
systémy iOS i Android a můžete si ji volně stáhnout  
z AppStore či Google Play.

Aplikace AirMini Vám nabízí přístup k souboru krátkých 
filmů ohledně správného používání přístroje  
a odpovídajícího příslušenství.

Prověřený

AirMini využívá osvědčené algoritmy ResMed  
v kombinaci s maskami generace AirFit. Jako jediný  
cestovní přístroj na trhu udržuje optimální zvlhčení  
vzduchu v masce.

Za účelem nejúčinnějšího fungování je přístoj kompatibilní 
pouze s nejnovějšími maskami ResMed generace AirFit – 
celoobličejová maska AirFit F20, nosní maska AirFit N20  
a nosní polštářky AirFit P10 pro AirMini.

AirMini nabízí nejnovější zvlhčovací systém HumidX, 
který poskytuje podobnou hladinu zvlhčení jako klasický 
ResMed přístroj, ale bez vody. HumidX a HumidX Plus  
zvlhčovače jsou kompatibilní pouze s maskami AirFit N20 
a AirFit P10 pro AirMini.

 Technické parametry
AirMini přístroj
Rozměry: 
Hmostnost: 
Kryt:

136 mm (Š) x 84 mm (V) x 52 mm (H) 
300g  
konstrukční termoplast se samozhášecí 
přísadou

Režim 

Provozní rozpětí tlaku:

AutoSet, AutoSet For Her, CPAP 

4-20 cm H2O (4-20 hPa)

AirMini napájení
Spotřeba energie 
v pohotovostním režimu: 1W

Hlučnost (režim CPAP) 29dBA s odchylkou 2 dBA 
naměřenou podle ISO 80601-2-70:2015

Napájecí jednotka
AC vstupní rozsah: 

Výstup DC:
Typická spotřeba energie: 
Maximální spotřeba energie:

100–240V, 50–60Hz 115V,  
400Hz (nominální pro použití v letadle) 
24V, 0.83A 
6.3W 
27W

Provoz:
Teplota: 
Vlhkost:
Nadmořská výška:

+5C až +35C
10-95% relativní vlhkosti , nekondenzující
mořská hladina až 2 591m; rozsah tlaku 
vzduchu 1013 – 738 hPa

Skladování a přeprava

Teplota: 
Vlhkost:

 -25C až +70C
10-95% relativní vlhkosti, nekondenzující

Použití v letadle společnost ResMed potvrzuje, že zařízení 
splňuje požadavky Federal Aviation  
Administration (FAA) (RTCA/DO-160, 
odstavec 21, kategorie M) pro všechny fáze 
letecké přepravy

Elektromagnetická 
kompatibilita

AirMini dodržuje všechny příslušné 
požadavky (EMC) podle IEC60601-1- 
2:2014 pro obytné, komerční a lehké 
průmyslové prostředí

IEC 60601-1:2014 
(Edice 3.1) klasifikace

Třída II (dvojitá izolace), typ BF, ochrana 
proti vniknutí IP22
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