


Pressure (Hpa ) = Therapeusche druk in hPa
Humidifier = Luchtbevochger
Ramp me (min) = aanloopjd (funce) in minuut
Previous = Vorige
Next = Volgende
Auto ON = Automasche start aan/uit
AuAuto OFF = Automasche stopfunce aan/uit
Mask Wear = Het masker dragen 
Device info = Info apparaat
Take pills = Pillen innemen - Every day = Elke dag
Get up = Opstaan- ON/OFF = AAN/UIT
Alert clock = Alarmklok
Sleep = Slaap - Only once = Eenmalig
Label = Label = Eket
Repeat = Herhaal
Minute = minuten
Filter = Filter
Filter period = Filter jdsperiode
SN = Serie nummer
Soware version = Versie Soware 
Please Please keep the mask without leakage = houd het masker alstublie lekvrij 
Complete = Voldaan
Collocaon degree = collocaegraad
Mask wear succeed = Maskertest gelukt
Masker Wear failed = Maskertest mislukt
Language = Taal
Mask Test = Maskertest
BackligBacklighng = achtergrondverlichng
Pressure unit = Druk eenheid
Time format = Tijd formaat
Year = Jaar
Month = Maand
Day = Dag
Hour = Uur
MinuMinute = Minuut
Second = seconde
Period = Periode
Valid days (>4h) = Geldige dagen (>4u)
Used hours = Aantal uren gebruik
Average pressure = Gemiddelde druk
P90 = Druk 90% van de jd
AHI = Apneu Hypopneu indAHI = Apneu Hypopneu index/uur
SNI = 
Leak90 = Lek 90% 
Last night = Vorige nacht
Confirm = bevesgd
Max water level line = maximum waterpijl lijn
1/2 water level line = 1/2 waterpijl lijn
Min Min water level line = Min waterpijl lijn
Alterning current = Wisselstroom
Manufacturer = Producent
No touching = Niet aanraak
Do not fill in water : Doe er geen water in 
Warning : Hot surface = Waarschuwing : heet oppervlak
Press the buon = Druk op de knop

1.

Woordenlijst  



Welkom

De AS100 van aeionmed zijn hoogwaardige apparaten met
automasch aanpassende druk en Connuous Posive Airway Pressure (CPAP).

 WAARSCHUWING

 Lees deze hele handleiding door alvorens het apparaat in gebruik te nemen.
 Gebruik het apparaat overeenkomsg het in deze handleiding vermelde beoogde gebruik.
 Als de informae in deze handleiding afwijkt van het advies van de voorschrijvend arts,
moet het advies van de arts worden opgevolgd.
Indicaes voor gebruik

AS100A
Het AS100A zelfinstellende apparaat wordt geïndiceerd voor de behandeling van
obstruceve slaapapneu (OSA) bij paënten die meer dan 30 kg wegen. Het is bedoeld voor gebruik
thuis en in het ziekenhuis.
De bDe bevochger is bestemd voor gebruik bij één paënt in de thuisomgeving en voor hergebruik in een
ziekenhuis-/instellingsomgeving.

AS100
Het AS100 apparaat wordt geïndiceerd voor de behandeling van obstruceve
slaapapneu (OSA) bij paënten die meer dan 30 kg wegen. Het is bedoeld voor gebruik thuis en in het
ziekenhuis.

De bevochger is bestemd voor gebruik bij één paënt in de thuisomgeving en voor hergebruik in een
zieziekenhuis-/instellingsomgeving.
Contra-indicaes

Posieve drukbeademingstherapie kan een contra-indicae vormen bij sommige paënten met de
volgende reeds bestaande aandoeningen:
 ernsge longziekten met bullae
 pneumothorax
 pathologisch lage bloeddruk
 dehydrae
 cerebrospinale vloeistoflekkage, recente craniale chirurgische ingrepen, of trauma.
Nadelige effecten

Ongebruikelijke pijn op de borst, zware hoofdpijn of een toename van het ademtekort dient u te
melden bij uw voorschrijvend arts. Een acute infece van de bovenste luchtwegen kan een jdelijke
onderbreking van de behandeling noodzakelijk maken.

De volgende bijverschijnselen kunnen zich voordoen jdens de behandeling met het apparaat:
 uitdroging van neus, mond of keel
 neusbloedingen
 opgeblazen gevoel
 pijn aan oren of sinus
 oogirritae
 huiduitslag 
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