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AutoSet CS-A is geïndiceerd om de ventilatie te 
stabiliseren van volwassen patiënten met centra-
le slaapapneu (CSA), gemengde slaapapneu, 
periodieke ademhaling of Cheyne-Stokes-
ademhaling (CSR), al dan niet in combinatie 
met congestief hartfalen, en met of zonder ob-
structieve slaapapneu. De AutoSet CS-A is be-
doeld voor gebruik thuis en in het ziekenhuis. 
 

Het apparaat behandelt centrale slaapapneu 
en/of gemengde apneu en periodieke ademha-
ling door de drukondersteuning druk automa-
tisch aan te passen, terwijl binnen de gestelde 
grenzen. In de ASV-modus wordt de expiratoire 
positieve luchtwegdruk (EPAP) aangepast 
om obstructieve slaapapneugebeurtenissen te 
elimineren. 
 
Naast de functionaliteit van de ASV-modus 
biedt het apparaat in de ASVAuto-modus auto-
matische aanpassing van de uitademingsdruk 
aan zodat alleen de voor het openhouden van de 
bovenste luchtwegen vereiste hoeveelheid druk 
(EPAP) wordt verschaft. Het apparaat analy-
seert van ademteug tot ademteug de toestand en 
past zijn druk automatisch aan.  
 
Na het instellen wordt het apparaat vergrendeld 
zodat deze niet abusievelijk veranderd kunnen 
worden.  

Het apparaat is altijd aangesloten op de net-
spanning. Het apparaat heeft dus geen interne 
accu en zal dus uitvallen indien de stroom on-
derbroken wordt. In het display zijn de instel-
lingen zichtbaar. 
 

Beschrijving beademingsapparaat 

Inleiding 

De AutoSet CS-A wordt gebruikt ter onder-
steuning van onvoldoende of een falende 
ademhaling. Het apparaat wordt gebruikt ter 
voorkoming van de gevolgen van ademha-
lingsstoornissen of onvoldoende ademhaling 
tijdens slaap. 

Werking apparaat 

Ingebruikname apparaat 

Over uw apparaat 
1 Luchtuitlaat 5 Scherm 
2 Luchtfilterdeksel 6 Adapterdeksel 
3 Voedingsaansluiting 7 SD-kaartdeksel 
4 Serienummer en apparaatnummer 
5 scherm 
6 adapterdeksel 
7 SD-kaartdeksel 
 
Over het bedieningspaneel 
 
  

 
Start/stop-knop 
 

 
draaiknop 
 

  
 
Home-knop 
 

Aanlooptijd 
 
Aanlooptijd auto 
 

Draadloze signaalsterkte (groen) 
 
 
Draadloze overdracht niet ingeschakeld (grijs) 
 
 
Geen draadloze verbinding 
 
 
vliegtuigmodus 
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Beschrijving beademingsapparaat 

1. Plaats het apparaat op een stabiel, horizontaal oppervlak. 
2. Steek de stekker in de achterkant van het apparaat. Sluit het ene uiteinde van het 
elektriciteitssnoer aan op de voedingseenheid en het andere uiteinde op het stopcontact. 
3. Sluit de luchtslang stevig aan op de luchtuitlaat op de achterkant van het apparaat. 
4. Sluit het vrije uiteinde van de luchtslang stevig aan op het in elkaar gezette masker. 
 
De therapie starten 
1. Breng het masker aan. 
2. Druk op Start/Stop of adem gewoon als SmartStart is ingeschakeld. 
U merkt dat de therapie is ingeschakeld doordat het scherm Slaaprapport wordt weergegeven. 

 
 
De huidige behandelingsdruk wordt in het groen getoond. 
Tijdens de aanlooptijd loopt de druk geleidelijk op en ziet u een draaiende cir-
kel. 
Als eenmaal de voorgeschreven behandelingsdruk is bereikt, is de hele cirkel 
groen. 
Na een korte tijd wordt het scherm automatisch zwart. U kunt op Home of op 
de draaiknop drukken 
om het weer in te schakelen. Als de stroom wordt onderbroken tijdens de the-
rapie, wordt de therapie 
automatisch opnieuw opgestart wanneer de stroom wordt hersteld. 
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Beschrijving beademingsapparaat 

Het Aircurve 10-apparaat heeft een lichtsensor die de helderheid van het scherm aanpast aan het 
omgevingslicht. 
 
De therapie stoppen 
1. Zet het masker af. 
2. Druk op Start/Stop; als anderzijds SmartStart geactiveerd is, stopt de therapie na enkele seconden 
automatisch. 
Het Slaaprapport geeft u nu een samenvatting van uw therapiesessie. 

 
Gebruik uren–Geeft het aantal uren therapie aan dat u bij de vorige sessie 
hebt ontvangen. 
Maskerafdichting–Geeft aan hoe goed uw masker is afgedicht: 

 
Goede maskerafdichting 
 
Afstelling vereist. Zie maskerpas 
 

 
 
 
 

Tot. uren gebruikt: Geeft het totale aantal uren aan dat u het apparaat hebt gebruikt sinds u het in ge-
bruik hebt genomen. 
Als dit door uw zorgverlener is ingesteld, ziet u ook: 
Gebeurt. per uur: Geeft het aantal per uur ondervonden gevallen van apneu en hypopneu aan. 
Meer info: Draai aan de draaiknop om omlaag te schuiven en meer gedetailleerde gebruiksgegevens te 
bekijken. 
 
Spaarstand 
Het Aircurve 10 apparaat registreert uw therapiegegevens. Om te zorgen dat de gegevens naar uw 
zorgverlener kunnen worden verzonden, moet u het elektriciteitssnoer van het apparaat niet 
loskoppelen. Wel kunt u het in de spaarstand zetten om stroom te besparen. 
Naar de spaarstand gaan: 
- Houd Start/Stop drie seconden lang ingedrukt. 
Het scherm wordt zwart. 
De spaarstand afsluiten: 
- Druk Start/Stop eenmaal in. 
Het Home -scherm wordt getoond 
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Beschrijving beademingsapparaat 

Mijn opties 
Uw Aircurve 10-apparaat is door uw zorgverlener ingesteld op uw behoeften, maar mogelijk wilt u 
kleine aanpassingen verrichten om de therapie comfortabeler te maken. 

 
Markeer Mijn opties en druk op de draaiknop om uw 
huidige instellingen te bekijken. Hier vandaan kunt u 
de opties aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanlooptijd 
De aanlooptijd is de periode waarin de druk toeneemt van een lage startdruk naar de voorgeschreven 
behandelingsdruk, en is erop gericht om het begin van de therapie prettiger te laten verlopen. 
U kunt de aanlooptijd instellen op Uit, 5 tot 45 minuten of Auto. Wanneer Aanlooptijd is ingesteld op 
Auto, detecteert het apparaat het wanneer u in slaap bent gevallen en loopt de druk dan op tot de 
voorgeschreven behandelingsdruk. 

 
De aanlooptijd aanpassen: 
1. Draai in Mijn opties aan de draaiknop totdat 
Aanlooptijd gemarkeerd is en druk vervolgens op de 
draaiknop. 
2. Draai aan de draaiknop om de aanlooptijd af te stel-
len op de gewenste instelling en druk op de draaiknop 
om de wijziging op te slaan. 
 
 
 
 
 

Maskerpasvorm 
Maskerpas is ontworpen om u te helpen om mogelijke luchtlekken rond uw masker te beoordelen en 
identificeren. 

 
Maskerpasvorm controleren: 
1. Zet het masker op zoals beschreven in de gebruikershandleiding van het 
masker. 
2. Draai in Mijn opties aan de draaiknop totdat Maskerpas. gemarkeerd is en 
druk vervolgens op de draaiknop. 
Het apparaat begint lucht te blazen. 
3. Stel het masker, het maskerkussentje en de hoofdband bij tot u het 
resultaat Goed krijgt. 
Om Maskerpas stop te zetten drukt u op de draaiknop of op Start/Stop. Als het u 
niet lukt een goede maskerafdichting te verkrijgen, overleg dan met uw zorgver-
lener. 
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Beschrijving beademingsapparaat 

Meer opties 
Mogelijk heeft uw zorgverlener u toegang gegeven tot enkele andere opties voor persoonlijke 
instelling. 
 
Drukverlichting  
Wanneer Drukverlichting geactiveerd is, is het uitademen mogelijk gemakkelijker voor u. Dit kan u hel-
pen bij het wennen aan de therapie. 
SmartStart  
Wanneer SmartStart geactiveerd is, start de therapie automatisch wanneer u in het masker ademt. Wan-
neer u het masker afzet, stopt de therapie na enkele seconden automatisch. 
Masker  
Deze optie toont uw maskerinstelling. Als u meer dan één maskertype gebruikt, wijzigt u deze instelling 
wanneer u overschakelt op een ander masker. 
 
Verzorging van het apparaat 
Het is belangrijk om het AirSense 10-apparaat regelmatig te reinigen, om te zorgen dat u optimale 
therapie ontvangt. De volgende paragrafen helpen u bij het uit elkaar halen, reinigen, controleren en 
weer in elkaar zetten van het apparaat. 
 
De luchtslang loskoppelen 

 
1. Houd de manchet van de luchtslang vast en trek deze voorzichtig van het apparaat af. 
2. Houd zowel de manchet van de luchtslang als het draaistuk van het masker vast en trek ze 
    vervolgens voorzichtig uit elkaar. 
 
Reiniging 
U moet het apparaat wekelijks reinigen volgens de instructies. Zie de gebruikershandleiding van het 
masker voor gedetailleerde aanwijzingen voor het reinigen van het masker. 
1. Was de luchtslang in warm water met een mild reinigingsmiddel. Niet reinigen in een vaatwasser of     
     vaatwasmachine. 
2. Spoel de luchtslang goed door en laat hem drogen uit de buurt van direct zonlicht en/of warmte. 
3. Neem de buitenkant van het apparaat af met een droge doek. 
 
Controleren 
U moet de luchtslang en het luchtfilter regelmatig op schade controleren. 
1. Controleer de luchtslang en vervang hem als er gaten, scheuren of barsten in zitten. 
2. Controleer het luchtfilter en vervang het in elk geval om de zes maanden. Vaker vervangen als er  
    gaten in zitten of als het verstopt raakt met vuil of stof. 
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Beschrijving beademingsapparaat 

Het luchtfilter vervangen: 

1. Open het luchtfilterdeksel en verwijder het oude luchtfilter. Het luchtfilter is niet wasbaar/herbuikbaar.      
2. Breng een nieuw luchtfilter aan op het luchtfilterdeksel en sluit het vervolgens. Zorg dat het luchtfilter 
    altijd op zijn plaats zit, om te voorkomen dat water en stof in het apparaat terechtkomen. 
 
De luchtslang weer aansluiten 
Wanneer de luchtslang droog is, kunt u hem weer op het apparaat aansluiten. 
 
1. Sluit de luchtslang stevig aan op de luchtuitlaat op de achterkant van het apparaat. 
2. Sluit het vrije uiteinde van de luchtslang stevig aan op het in elkaar gezette masker. 
 
Therapiegegevens 
 
Het Aircurve10-apparaat registreert uw therapiegegevens voor u en uw zorgverlener, zodat deze uw 
therapie kan bekijken en er zo nodig wijzigingen inkan aanbrengen. De gegevens worden 
geregistreerd en vervolgens draadloos of via een SD-kaart overgebracht naar uw zorgverlener. 
 
Gegevensoverdracht 
Uw Aircurve 10-apparaat heeft een functie voor draadloze communicatie waarmee uw 
therapiegegevens naar uw zorgverlener kunnen worden verzonden ter verbetering van de kwaliteit 
van uw behandeling. Dit is een optionele functie die alleen beschikbaar is als u besluit deze te 
benutten. De functie stelt ook uw zorgverlener in staat om sneller uw therapie-instellingen of de 
apparaatsoftware bij te werken, zodat u de best mogelijke therapie ontvangt. 
De gegevens worden gewoonlijk verzonden nadat de therapie beëindigd is. Om te zorgen dat uw 
gegevens worden overgebracht, laat u het apparaat altijd aangesloten op het stopcontact en zorgt u 
dat het niet in de vliegtuigmodus staat. 
 
NB: 
- De therapiegegevens worden mogelijk niet verzonden als u het apparaat buiten het land of de 
regio gebruikt waar het is aangeschaft. 
- Apparaten met draadloze communicatie zijn mogelijk niet in alle regio's verkrijgbaar. 
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Beschrijving beademingsapparaat 

De SD-kaart verwijderen 

1. Open het SD-kaartdeksel. 
2. Duw de SD-kaart iets naar binnen om hem te kunnen verwijderen. Verwijder de SD-kaart uit het 
    apparaat. Plaats de SD-kaart in het beschermhoesje en stuur hem terug naar uw zorgverlener. 
Raadpleeg voor meer informatie over de SD-kaart het beschermhoesje van de SD-kaart dat bij het 
apparaat geleverd is. 
 
NB: De SD-kaart mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 
 
Reizen 
U kunt het Aircurve 10-apparaat overal mee naartoe nemen. Denk hierbij aan de volgende punten: 
- Gebruik de meegeleverde reistas om beschadiging van het apparaat te voorkomen. 
- Zorg dat u het juiste elektriciteitssnoer hebt voor de regio waar u naar op reis gaat. Voor informatie 
  over de aanschaf hiervan neemt u contact op met uw zorgverlener. 
 
Reizen per vliegtuig 
Het Aircurve 10-apparaat mag mee in uw handbagage. Medische hulpmiddelen worden niet 
meegerekend in het maximale gewicht van uw handbagage. 
U kunt het Aircurve 10-apparaat op het vliegtuig gebruiken, want het voldoet aan de vereisten van de 
Federal Aviation Administration (FAA). Op www.resmed.com vindt u begeleidende brieven voor 
luchtreizen die u kunt downloaden en afdrukken. 
Wanneer u het apparaat gebruikt op een vliegtuig, schakelt u de vliegtuigmodus in. 

 
De vliegtuigmodus inschakelen: 
1. Draai in Mijn opties aan de draaiknop totdat 
Vliegtuigmodus gemarkeerd is en druk vervolgens 
op de draaiknop. 
2. Draai aan de draaiknop om Aan te selecteren en druk 
vervolgens op de draaiknop om de wijziging op te 
slaan. 
Rechtsboven op het scherm wordt het pictogram van 
de vliegtuigmodus weergegeven. 
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Belangrijke mededelingen 

Instellingen beademingsapparaat 

De instellingen van uw beademingsapparaat 
zijn door uw behandelende arts bepaalt. Deze 
kunnen in principe niet door anderen gewijzigd 
worden omdat deze “gelocked” zijn. Verder zal 
er op het beademingsapparaat een sticker ach-
tergelaten worden waarop uw instellingen ver-
meld staan. Dit is met name van belang indien u 
eventueel opgenomen wordt in een ander zie-
kenhuis. Zo kan uw behandelend specialist al-
daar in een oogopslag zien hoe uw apparaat in-
gesteld is.  
Daarnaast is het ook belangrijk voor de leveran-
cier van uw beademingsapparaat. Zij komen 
jaarlijks onderhoud plegen aan uw apparaat. Zij 
hebben deze instellingen nodig om uw apparaat 
te resetten. 

Maskerbeademing en mogelijke complicaties 

Indien u een mond/neusmasker voorgeschreven 
krijgt, bestaat de mogelijkheid op het ontstaan 
van enkele complicaties: 
 
· Pijn op de rug van de neus, daar waar het 

masker de neusrug raakt. Dit is afhanke-
lijk van de ingestelde druk, de conditie 
van de huid en vorm van het gezicht/neus. 
Indien dit optreed lunt u contact opnemen 
met het slaapcentrum. Wij kunnen u ad-
vies geven en eventueel hulpmiddelen ter 
beschikking stellen (gelpad). 

 
· Een andere complicatie kan conjunctivitis 

zijn. Dit is een een ontsteking van het 
oogvlies. Dit kan ontstaan doordat er con-
tinu lucht richting de ogen blaast door 
lekkage LANGS het masker, m.a.w. het 
masker sluit niet goed aan op het gezicht.  

·  

· Zorg dus altijd dat het masker goed aan-
sluit op neus. De kans is dan nihil dat u 
hier last van krijgt. Indien dit toch het ge-
val is (rode pijnlijke ogen) dient u contact 
op te nemen met uw huisarts. 

 
· Verder bestaat de mogelijkheid dat u tij-

dens het gebruik van de beademing last 
krijgt van een droge mond of tong.  Dit is 
een vaak voorkomend probleem. De actie-
ve bevochtiging kan dit maar ten dele 
compenseren en dus het ongemak ook 
maar ten dele opheffen. U kunt contact 
opnemen met het slaapcentrum. deze kan 
u adviseren welke alternatieven mogelijk 
zijn. 

 
· Als laatste bestaat de mogelijkheid dat de 

huid, daar waar het in contact komt met 
het masker, een licht reactie vertoond in 
de vorm van roodheid. Dit is een normaal 
verschijnsel en trekt in de regel weg. In-
dien de klachten verergeren (jeuk, blaas-
jes, eczeem) dient u contact op te nemen 
met de huisarts. Mogelijk dat u allergisch 
reageert op het masker.  
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Beschrijving luchtbevochtiger 

1) Plaats het apparaat op een stabiel, horizontaal oppervlak 
2) Neem het zijdeksel van het apparaat door op de clip van het zijdeksel te drukken en het 
    deksel uit het apparaat te schuiven 
3) Open de bevochtiger en vul het tot aan de markering voor maximaal waterpeil met water 
    (dat weinig tot geen kalk bevat) 
4) Sluit de bevochtiger en schuif deze in de zijkant van het apparaat 
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Indien er een  urgente storing aan uw beade-
mingsapparaat is ontstaan, dient u contact op te 
nemen met de verantwoordelijke firma: 
  
VIVISOL  telefoonnummer: 013-5231023. 
 
Vivisol is bereikbaar tijdens kantooruren 
 
 
 
De apparatuur is en blijft eigendom van het 
CTbM. Bij oneigenlijk gebruik kunnen er kos-
ten op u verhaald worden. 
De apparatuur is verzekerd binnen de EEG en-
kel tegen brand en diefstal. 
 

Storingen apparatuur en calamiteiten 

Het is niet toegestaan defecten zelf te  repare-
ren of andere aanpassingen aan te brengen 
aan het apparaat en/of systeem. 

Storingen apparatuur 
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Bij maskerbeademing dient u goed te letten op: 
· Minimaliseren van lekkage. Door het 

masker opnieuw af te stellen kan dit ver-
holpen worden. 

· Extra aandacht is vereist voor de druk op 
de neusrug. Door de tere huid en de harde 
ondergrond van bot kan deze makkelijk 
stuk gaan i.c.m. de uitwendige druk van 
het masker. 

· Let op huidirritaties 
· Let op verschijnselen van oogontsteking, 

deze kan veroorzaakt worden door lekka-
ge van lucht langs het masker , richting 
ogen 

· Luchtlekkage via mond (bij neusmasker) , 
dit kan voorkomen worden door gebruik 
te maken van kinband 

U wordt beademd middels een masker. Uiter-
aard zijn er verschillende vormen en soorten 
maskers, zoals neusmaskers, mond-
neusmaskers en “Total face -maskers”. De keu-
ze wordt bepaald door enerzijds de aard van de 
toepassing en anderzijds , uw comfort.  
Het  op en afzetten van beademingsmaskers en 
het starten van de beademingsmachine zijn han-
delingen die geïnstrueerd moeten worden en 
vastgelegd zijn in een protocol. 

Maskerbeademing 5.1 

Aandachtspunten 

Risicovolle handelingen 

De meest voorkomende alarmen zijn : “patient 
verbroken”, “mask alarm”, “ipap low” en 
“disconnectie” alarmen. Dit is afhankelijk van 
welk beademingsapparaat u gebruikt.   

Alarmen 

Bovenstaande alarmen zijn het gevolg van een 
lekkage in het systeem (slangen  en masker). 
Controleer de volgende zaken: 
· Toestand patient, benauwd, paniek?   
· Is er luchtlekkage rondom het masker? 
· Lekt er lucht via de mond? 
· Zitten de slangen nog goed aangesloten 

aan het beademingsapparaat? 
· Zit er een scheur in de slangen? 
· Zit het masker goed in elkaar? (controleer 

cushion) 
 

· Handel volgens de onderhoudsvoorschrif-
ten die in uw ctb –map vermeld staan. 

· Slangen dagelijks laten drogen 
· Indien men gebruik maakt van een electri-

sche bevochtiger dient men deze dagelijks 
te voorzien van schoon water. 

· Afgekookt  en afgekoeld water eenmalig 
gebruiken. 

Onderhoud 

Aansluiten zuurstof: 
· open de kraan van de zuurstofbron en do-

seer deze zoals afgesproken is door uw 
arts. 

· Zet beademingstoestel aan 
· Sluit de zuurstofslang aan  op de zuurstof-

connector van het beademingsapparaat. 
·  
Afsluiten  zuurstof: 
· koppel eerst de zuurstof af van het beade-

mingsapparaat, zet daarna het beade-
mingsapparaat uit. 

 

Zuurstof toedienen (optioneel) 
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Werkwijze: 
Aansluiten   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkwijze: 

1. Was de handen en zet alle benodigdheden klaar 
2. Zet het beademingsapparaat aan 
3. Controleer de stroomvoorziening en eventueel de accu 
4. Controleer de instellingen en de alarmgrenzen 
5. Indien de alarmgrenzen niet kloppen, neem dan contact op met het ctb 
6. Controleer de alarmen van  het apparaat. Zolang de cliënt niet aangesloten is 

dient het apparaat te alarmeren. 
7. Plaats het beademingsmasker op het gezicht, zorg ervoor dat het niet te strak 

en ook niet te los zit 
8. Sluit de beademingsslang aan op het masker 
9. Controleer of het beademingsapparaat druk opbouwt en of de borstkast om-

hoog gaat 
10. Vraag de cliënt of de beademing naar wens verloopt. 
11. Zet eerst het masker af 

 Maskerbeademing 5.1 

Doel:   Het aanbrengen van het beademingsmasker op dusdanige wijze dat effi
 ciente beademing via masker gewaarborgd is. 

Benodigdheden: · Masker 
· Beademingsapparaat/ actieve bevochtiger 
· Gebruiksaanwijzing apparatuur 

Maskerbeademing 5.1 

Risicovolle handelingen 

Te veel zuurstof kan schadelijk zijn , houdt u 
dus aan de voorgeschreven hoeveelheid 
 
Bij gebruik van zuurstof geen VET gebruiken, 
geen OPEN VUUR of  ROKEN! Zuurstof wak-
kert vuur aan en kan zelfs tot ontploffingen lei-
den. 

Zuurstof toedienen (optioneel) 

Werkwijze: 
Afsluiten   
 
 
 
 

1. Zet eerst het masker af 
2. Zet het beademingsapparaat uit 
3. Zet de bevochtiger uit 
4. Maak het apparaat klaar voor de volgende gebruiksperiode 
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Bestelprocedure 
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