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H5i-oversikt
H5i-systemet består av følgende deler:
•  H5i-fukter med oppvarming  •  H5i rengjørbar vannbeholder.

Ekstrakomponenter inkluderer:
•  ClimateLine-slange med oppvarming  •  ClimateLineMAX-slange med oppvarming  •  H5i-vannbeholder.

Reiseråd

Når du tar H5i med deg rundt eller på reise:
•  Påse at vannbeholderen er tom. 
•  Koble H5i fra S9 ved hjelp av utløserknappen. 

Velkommen 
Takk for at du valgte H5i. Les hele velkomst- og 
informasjonsveiledningene før du bruker apparatet.

Lås

Vippelokk

Luftuttak

H5i rengjørbar 
vannbeholder

Utløserknapp

Vippelokkforsegling

ClimateLine-/
ClimateLineMAX-

tilkoblingsport
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Oppsett
1. Rett inn H5i med S9 og skyv dem sammen til de knepper på plass.
2. Koble likestrømstøpslet til strømforsyningen bakpå S9.
3. Koble strømledningen til strømforsyningen.
4. Koble den andre enden av strømledningen inn i strømuttaket.
5. Koble den ene enden av luftslangen godt til luftuttaket.
6. Koble det monterte maskesystemet til den ledige enden av luftslangen.
Merknader: 
 • Plasser strømforsyningsenheten unna H5i for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.
 • Se maskehåndboken for informasjon om montering av masken. 
 • Informasjon om anbefalte masker er tilgjengelig på www.resmed.com på siden Products (produkter) 

under Service & Support (service og støtte).
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Fylle vannbeholderen 
1. Skyv låsen og løft opp vippelokket.
2. Ta ut vannbeholderen.
3. Fyll vannbeholderen (gjennom midthullet) med vann opp til merket for maksimalt vannivå (380 ml).
4. Sett vannbeholderen tilbake i H5i.
5. Lukk vippelokket og påse at det knepper på plass.

1. 2. 3. 4. 5.
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Grunnleggende om S9
Kontrollpanelet til S9-apparatet inkluderer en LCD-
skjerm samt Start/stopp-knappen, trykkskive og Info- 
og Oppsett-menytastene.

Forklaring:

Info-meny

Oppsett-meny

Trykkskive

Start/stopp

Climate Control

Oppvarmet 
slange

Rampe

Fuktighetsnivå

Hjem

Oppsett-meny
Med denne 

menyen kan 
du endre 

innstillinger.

Info-meny
Med denne 

menyen kan du vise 
søvnstatistikken din. Trykkskive

Ved å dreie på skiven 
kan du bla gjennom 

menyen og endre 
innstillinger. Ved å 

trykke på skiven kan du 
gå inn på en meny og 

bekrefte valg.

LCD-skjerm 

Start/stopp-knapp
Starter eller 
stopper 
behandlingen. 

Hjem-meny
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Oppvarming av H5i 
Oppvarmingsfunksjonene brukes til å forhåndsoppvarme vannet før behandling 
startes. Slik startes oppvarmingen:
1. Naviger til ikonet for fuktighetsnivå.
2. Trykk på og hold inne  i tre sekunder. Statuslinjen for oppvarming 

vises.

Du kan stanse oppvarmingen når som helst ved å trykke på  i 
minst tre sekunder. Du kan starte behandlingen når som helst ved å 
trykke på .
Merk: S9-apparatet fortsetter å blåse luft i opptil en time etter 
behandlingen har stanset for å bidra til nedkjøling av varmeplaten. 
Du kan imidlertid når som helst trekke ut ledningen for apparatet fra 
stikkontakten og la varmeplaten kjøles ned uten luftstrøm. 

1. Fra hjemme-
skjermbildet skrur 
du på  til 
skjermbildet for 
FUKTIGHETSNIVÅ 
vises i blått.

2. Trykk på . 
Utvalget er uthevet 
i oransje.

3. Drei på  til 
fuktighetsnivået du 
trenger, vises.

4. Trykk på  for å 
bekrefte valget.

Justere fuktighetsnivået 
Fuktighetsnivået kan variere fra AV til 6 og du kan justere det når som helst for å finne innstillingen som 
passer deg best. Slik justerer du fuktighetsnivået:
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Komme i gang
1. Kontroller at S9 og H5i er tilkoblet og at vannbeholderen er fylt opp til 

merket for maksimalt vannivå.
2. Juster fuktighetsnivået om nødvendig.
3. Ta på masken som beskrevet i brukerveiledningen for masken.
4. Behandlingen startes ved å ganske enkelt puste inn i masken og/eller 

trykke på .
5. Legg deg ned og legg luftslangen slik at den kan beveges fritt hvis du 

skulle snu deg mens du sover.
6. Behandlingen stanses når som helst ved å ta av deg masken og/eller 

trykke på .

Merknader: 
 • Hvis legen har aktivert SmartStart, startes apparatet automatisk når du 

puster inn i masken og stoppes automatisk når du tar av deg masken.
 • Så snart terapien starter vises det en behandlingsskjerm.
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Rengjøring og vedlikehold
Du skal regelmessig foreta rengjøring og vedlikehold slik det er beskrevet i denne delen.

Demontering av H5i

1. Skyv låsen.
2. Løft opp vippelokket.
3. Ta ut vannbeholderen.
4. Tøm ut eventuelt overflødig vann fra vannbeholderen.
5. Åpne alle de fire sidelåsene.
6. Trekk beholderlokket, platen og sokkelen fra hverandre.

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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Daglig rengjøring

1. Vask det demonterte beholderlokket, platen og sokkelen i varmt vann med mildt vaskemiddel. 
2. Skyll grundig i rent vann og la dem tørke, beskyttet mot direkte sollys. 
Merk: Det demonterte beholderlokket, platen og sokkelen kan også vaskes i oppvaskmaskin på skånsom 
syklus eller glassyklus (kun øverste hylle).

Månedlig rengjøring

1. Trekk vippelokkforseglingen av vippelokket og vask den i varmt vann med mildt rengjøringsmiddel. 
2. Tørk av utsiden av H5i med en fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel.

Montering av H5i

1. Sett platen tilbake på sokkelen og påse at merket for maksimalt vannivå vender opp.
2. Sett beholderlokket tilbake på platen/sokkelen og påse at midthullene er rettet inn med hverandre.
3. Lukk alle de fire sidelåsene.
4. Fyll vannbeholderen og sett vannbeholderen i H5i igjen.
5. Lukk vippelokket og påse at det knepper på plass.

Sjekkliste for vedlikehold

 9 Se etter slitasje og forringelse på vannbeholderen og vippelokkforseglingen. 
 9 Skift ut vannbeholderen hvis noen komponent lekker eller er blitt sprukket, ugjennomsiktig eller gropete.
 9 Skift vippelokkforseglingen hvis den er sprukket eller revnet.
 9 Rengjør hvite pulversedimenter i vannbeholderen ved bruk av en løsning av én del husholdningseddik til 

10 deler vann.

1. 2. 3. 4. 5.
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.  FORSIGTIGHEDSREGLER

• Apparatets hus må ikke åbnes. Det indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 

Reparation og servicering må kun udføres af en autoriseret servicerepræsentant for ResMed.

• Der må ikke anvendes blegemiddel, klorin, alkohol eller aromabaserede opløsninger, fugtgivende 

eller antibakteriel sæbe eller duftende olier til rengøring af apparatet, fugteren eller luftslangerne. 

Sådanne opløsninger kan beskadige produkterne og mindske deres holdbarhed.

• H5i må kun bruges sammen med slanger eller tilbehør, der er anbefalet af ResMed. Tilslutning af 

andre tilførselsslanger eller andet tilbehør kan resultere i personskader eller skader på udstyret.

• H5i-fugterens hus må ikke åbnes. Adapteren har ingen dele, som brugeren selv kan reparere. 

Reparationer og vedligeholdelse må kun udføres af en autoriseret ResMed-servicetekniker.

• Vandbeholderen må ikke overfyldes, da der kan trænge vand ind i apparatet og luftslangen.

• De må ikke anvendes additiver (f.eks. duftende olier og parfumer). Disse kan reducere 

fugtningsoutput fra H5i og/eller være årsag til, at vandbeholderens materialer forringes.

• Udvis forsigtighed ved håndtering af H5i, da vandet/vandbeholderen kan være varm(t). Vent 10 

minutter, så varmepladen og eventuelt overskydende vand kan køle af.

• H5i må kun tilsluttes eller frakobles, når vandbeholderen er tom.

• Sørg for, at vandbeholderen er tom, før H5i transporteres.

• H5i må ikke betjenes på et fly, da der kan komme vand ind i apparatet og luftslangen under 

turbulens.

• Anbring altid H5i på en plan flade under brugerens niveau for at forhindre masken og slangen i at 

blive fyldt med vand.

• Hvis der utilsigtet spildes væske i eller på H5i docking-station, skal apparatet afbrydes ved 

stikkontakten. Kobl H5i fra apparatet, lad væsken løbe fra, og lad H5i tørre, før den anvendes igen.

Indikasjoner for bruk 
H5i er indisert for fukting av luft som tilføres fra et CPAP-eller totrinnsapparat. H5i er beregnet på 

gjenbruk av en enkeltpasient ved hjemmebruk og gjenbruk i et sykehus-/institusjonsmiljø.

Kontraindikasjoner
H5i er kontraindisert for bruk hos pasienter med øvre (supraglottiske) luftveier som er omgått. Se 

Informasjonshåndboken for S9-serie for kontraindikasjoner knyttet til CPAP- eller totrinnsnivå-

behandling.

  Norsk
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Feilsøking
Hvis det oppstår et problem, skal du prøve følgende forslag. Hvis problemet ikke kan løses, skal du ta 

kontakt med utstyrsleverandøren eller ResMed. Du skal ikke prøve å åpne apparatene.

Problem / mulig årsak Løsning

Ingen visning

Apparatet er ikke tilkoblet strøm. Pass på at strømkabelen er tilkoblet og at strømuttaket 

(eventuelt) er på.

Likestrømspluggen er sattdelvis inn i 

baksiden på enheten.

Sett likestrømspluggen helt inn.

S9 og H5i er ikke riktig tilkoblet. Påse at S9 og H5i er skikkelig tilkoblet.

Apparatet gir ikke tilstrekkelig lufttrykk

S9-apparatet fungerer ikke som det 

skal.

Se kapitlet Feilsøking i Informasjonshåndboken for S9-

series.

Luftslangen er ikke riktig tilkoblet. Kontroller luftslangen. 

Luftslangen har knekk, er punktert eller 

tilstoppet.

Fjern tilstopping eller frigjør luftslangen. Kontroller om det 

er hull på luftslangen.

H5i-vippelokket er ikke ordentlig stengt. Lukk vippelokket og påse at det knepper på plass.

H5i-vippelokket er ikke riktig påsatt. Kontroller at vippelokkets forsegling vender riktig vei opp 

og er skikkelig påsatt.

Feil luftslange valgt. Hvis du bruker SlimLine- eller Standard-lufslange, påse at 

du har riktig luftslange valgt på menyen.

Viser feilmeldingen: 

Apparatet har blitt stående i et varmt 

miljø.

La det kjøles ned før det tas i bruk igjen. Trekk ut 

strømledningen og koble den til igjen for å starte opp 

apparatet på nytt.

Det er en feil på ClimateLine eller 

ClimateLineMAX luftslangen.

Avbryt bruken av ClimateLine eller ClimateLineMAX-

luftslangen og kontakt klinikeren/serviceleverandøren. Bruk 

Standard- eller SlimLine-slange i mellomtiden.

Viser feilmeldingen: 

Det er feil på H5i-fukteren med 

oppvarming.

Avslutt bruken av H5i og kontakt klinikeren.



Norsk

24

Apparatet har blitt stående i et varmt 

miljø.

La det kjøles ned før det tas i bruk igjen. Trekk ut 

strømledningen og koble den til igjen for å starte opp 

apparatet på nytt.

Fukteren har blitt fylt med kaldt vann 

mens fukteren fortsatt er varm etter 

behandling.

La luftfukteren avkjøles før den fylles på nytt.

Fukteren har blitt fylt med iskaldt vann 

på en varm dag eller med varmt vann.

Bruk vann med romtemperatur.

Viser feilmeldingen: 

Luftslangen er blokkert. Kontroller luftslangen og fjern eventuelle blokkeringer.

Viser feilmelding: 

Lekkasjen er for stor. Juster plassering av maske og hodesett. Luftslangen er 

ikke riktig tilkoblet. Sett den godt inn i begge ender.

H5i-vippelokket er ikke ordentlig stengt. Lukk vippelokket og påse at det knepper på plass.

Viser feilmelding: 

H5i-vippelokket er ikke lukket. Lukk vippelokket og påse at det knepper på plass.

Luftslangen er ikke riktig tilkoblet. Sett den godt inn i begge ender.

Vannsprut i ansiktet ditt fra H5i

Vannbeholderen er overfylt. Kontroller at vannivået er under merket for maksimalt 

vannivå.

Kondensering dannes i luftslangen og 

masken.

Reduser innstillingen for H5i eller relativ fuktighet via 

menyen.

Lekkasje fra vannbeholder

Det kan være skade på eller sprekk i 

vannbeholderen.

Kontakt klinikeren for utskifting.

Den rengjørbare vannbeholderen er ikke 

riktig sammensatt.

Se etter skade og sett sammen den rengjørbare 

vannbeholderen på riktig vis.

Problem / mulig årsak Løsning
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Tekniske spesifikasjoner

Luften kjennes for varm/kald i masken

Temperaturen på ClimateLine eller 

ClimateLineMAX luftslangen er satt for 

høyt/lavt.

Øk/reduser temperaturen på slangen med oppvarming via 

menyen.

Maksimal temperatur i varmeplaten 65 °C

Avskjæringstemperatur 74 °C

Maksimal gasstemperatur ≤ 41 °C

Nominelle mål (L x B x H) Forankringsstasjon og vannbeholder: 153 mm x 145 mm 

x 86 mm

Vekt (Vannbeholder) Forankringsstasjon og ufylt vannbeholder: 0,67 kg

Vekt (Rengjørbar vannbeholder) Forankringsstasjon og ufylt vannbeholder: 0,77 kg

Vannkapasitet Til maksimal påfyllingslinje: 380 ml

Forankringsstasjon Flammehemmende teknisk termoplast, aluminium

Rengjørbar vannbeholder Formstøpt plast, rustfritt stål og silikonforsegling

Vannbeholder Formstøpt plast, aluminium og termoplastelastomer

Driftstemperatur +5 °C til +35 °C

Driftsfuktighet 10–95 % ikke-kondenserende

Temperatur under oppbevaring og 

transport

-20 °C til +60 °C

Luftfuktighet under oppbevaring og 

transport

10–95 % ikke-kondenserende

ClimateLine luftslange Bøyelig plast og elektriske komponenter, 1,98 m, 15 mm 

indre diameter

ClimateLineMAX luftslange Bøyelig plast og elektriske komponenter, 1,91 m, 19 mm 

indre diameter

Avskjæringstemperatur for slange 

med oppvarming

≤ 41 °C

IEC 60601-1-klassifisering Klasse II (dobbel isolasjon), type BF

Elektromagnetisk kompatibilitet Se Informasjonshåndboken for S9-serie for nærmere 

informasjon

Problem / mulig årsak Løsning
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Merknader: 

• Produsenten forbeholder seg retten til å forandre disse spesifikasjonene uten varsel.

• Innstillingene for temperatur og relativ fuktighet som vises for ClimateLine eller ClimatLineMAX, er 

ikke målte verdier.

• Kontroller med klinikeren før bruk av SlimLine-luftslange med andre apparater enn S9 eller H5i.

Fukterytelse
Følgende innstillinger er testet ved 22 °C omgivelsestemperatur: 

Symboler
Følgende symboler kan finnes på H5i, ClimateLine eller emballasjen.  Forsiktig;  Følg 

bruksanvisningen;  Beskyttelse mot innstikking av fingre og mot vertikalt dryppende vann; 

 Ikke dryppsikker;  Produsent;  Autorisert EU-representant;  Europeisk RoHS; 

 Partikode;  Katalognummer;  Serienummer;  Skal ikke brukes på mer enn én 

pasient;  Hold tørr;  Maksimalt vannivå;  Kan desinfiseres ved opptil 93 °C; 

 Forurensningskontrollogo 1 for Kina;  Forurensningskontrollogo 2 for Kina; 

 Lås / lås opp;  Fjern beholderen for å fylle den; 

 Miljøinformasjon

WEEE 2002/96/EF er et europeisk direktiv som krever riktig avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk 

utstyr. Disse apparatene skal ikke kastes sammen med restavfallet, men leveres inn separat. Når du skal 

kvitte deg med apparatet, skal du bruke lokale ordninger for innsamling, gjenbruk og gjenvinning. Disse 

CPAP-masketrykk Prosent relativ fuktighet ut Nominell systemeffekt AHa, BTPSb

a. AH – Absolutt fuktighet i mg/l.
b. BTPS – Kroppstemperatur og trykk med mettet vann.

cm H2O Innstilling 3 Innstilling 6 Innstilling 3 Innstilling 6

 4 90 100 10 18

10 95 100 11,5 21

20 95 100 11 18

25 100 100 12 13,5

IP21

IP20

 93 C
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ordningene for innsamling, gjenbruk og gjenvinning skal redusere presset på naturressursene og hindre 

at farlige stoffer skader miljøet.

Hvis du trenger informasjon om avfallsbehandlingsordningene, skal du ta kontakt med det lokale 

renovasjonsselskapet eller kommunen. Symbolet søppelspann med kryss over er en anmodning til deg 

om å bruke disse avfallsbehandlingsordningene. Hvis du trenger informasjon om innsamling og 

avfallsbehandling av ResMed-apparatet, skal du ta kontakt med ResMed-kontoret eller lokal forhandler 

eller gå til www.resmed.com/environment.

Service
H5i er laget for å fungere sikkert og stabilt når det blir behandlet i henhold til instruksjonene fra ResMed. 

ResMed anbefaler at det blir gjennomført inspeksjon og service på H5i av et autorisert ResMed Service 

Senter hvis det er antydning til slitasje eller bekymring i forhold til apparatets funksjon. Ellers bør ikke 

inspeksjon eller service være nødvendig i løpet av de fem årene apparatet er ment å vare.

Begrenset garanti
ResMed Ltd (heretter “ResMed”) garanterer at ResMed-produktet er uten mangler i materialer eller 

utførelse fra kjøpsdato i den perioden som er angitt nedenfor.

Denne garantien gjelder bare for førstegangsforbrukeren. Den kan ikke overføres.

Hvis det oppstår feil på produktet under vanlig bruk, skal ResMed, etter eget skjønn, reparere eller skifte 

produktet eller delen(e) med mangler. 

Produkt Garantiperiode

• Maskesystemer (inkludert maskeramme, cushion, hodestropper og slanger) – 

med unntak av engangsutstyr

• Tilbehør – unntatt engangsutstyr

• Flex-type-fingerpulssensorer

• Vannbeholdere for fukter

90 dager

• Batterier for bruk i interne og eksterne batterisystemer fra ResMed 6 måneder

• Clips-type-fingerpulssensorer

• Datamoduler for CPAP- og bilevel-utstyr

• Oksymeteradaptere for oksymetere og CPAP- og bilevel-utstyr

• Fuktere og vaskbare vannbeholdere for fuktere

• Kontrollutstyr for titrering

1 år

• CPAP, totrinns og ventialsjonsutstyr (inkludert strømforsyningsenheter)

• Batteritilbehør

• Portabelt utstyr for diagnose/screening

2 år
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Denne begrensede garantien dekker ikke: a) skade som skyldes feilbruk, misbruk, modifikasjoner eller 

endringer av produktet, b) reparasjoner som er utført av et verksted som ikke er uttrykkelig godkjent av 

ResMed for å utføre slike reparasjoner, c) skade eller forurensning som skyldes røyk fra sigaretter, pipe 

eller sigar eller annen røyk og d) skade forårsaket av vannsøl på eller inn i et elektronisk apparat.

Garantien gjelder ikke for produkter som selges eller videreselges utenfor regionen der de opprinnelig 

er kjøpt.

Garantikrav på det defekte produktet må fremføres av den opprinnelige forbrukeren på kjøpstedet.

Denne garantien har fortrinnsrett i forhold til alle andre garantier, både uttrykte og underforståtte, 

herunder underforståtte garantier for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Enkelte land og 

delstater tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, så det er ikke sikkert at 

ovennevnte begrensning gjelder for deg.

ResMed skal ikke være ansvarlig for noen tilfeldige skader eller følgeskader som hevdes å ha oppstått 

som følge av salg, montering eller bruk av et ResMed-produkt. Enkelte land og delstater tillater ikke 

unntak fra eller begrensninger i ansvaret for påløpt skade eller følgeskade, så det er ikke sikkert at 

ovennevnte begrensning gjelder for deg.

Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter. Du kan i tillegg ha andre rettigheter, som varierer fra 

land til land. Ta kontakt med din lokale ResMed-forhandler eller ResMed-kontor for å få mer informasjon 

om garantirettigheter.

 ADVARSLER

• Les hele håndboken før du bruker enheten.

• Bruk enheten kun slik det er anvist av legen eller helsepersonellet.

• Enheten skal bare brukes til bruksområdet som er beskrevet i denne håndboken. Rådene i denne 

håndboken skal ikke gå foran anvisninger fra legen som foreskrev behandlingen.

• Hvis du oppdager uforklarlige endringer i apparatets ytelse, hvis det avgir uvanlige eller kraftige 

lyder, hvis apparatet eller strømforsyningen har falt i gulvet eller blitt håndtert feil, hvis det er sølt 

vann inn i kabinettet eller hvis kabinettet er ødelagt, må du ta apparatet ut av bruk og kontakte 

nærmeste ResMed-servicesenter.

• Unngå elektrisk støt. Enheten, luftfukteren, strømforsyningen eller strømledningen skal ikke senkes 

i vann. I tilfelle søl, koble enheten fra strømforsyningen og la delene tørke. Koble alltid fra enheten 

før rengjøring, og sørg for at alle delene er tørre før de plugges inn i enheten igjen.

• Eksplosjonsfare - må ikke brukes i nærheten av brannfarlige anestesimidler.

• Kontroller at strømledningen og støpselet er i god stand og at utstyret ikke er skadet.

• Hold strømledningen unna varme overflater.

• H5i skal ikke brukes hvis det ikke fungerer som det skal eller hvis noen del av apparatet eller H5i har 

falt i bakken eller er blitt skadet.
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• La ikke lange deler av luftslangen ligge ved hodegjerdet på sengen. Da kan den tvinnes rundt hodet 

eller halsen på deg mens du sover.

• Bare ResMeds luftslanger og tilbehør skal brukes med enhetenapparatet. Andre typer luftslanger 

eller tilbehør kan endre trykket du faktisk mottar, og dermed redusere behandlingens effektivitet.

• Bruk bare ResMed 90 W strømforsyningsenheter.

 FORSIKTIGHETSREGLER

• Ikke åpne apparatkabinettet. Det er ingen deler som kan vedlikeholdes av bruker, på innsiden. 

Reparasjon og service må kun utføres av en autorisert serviceagent for ResMed.

• Bruk ikke blekemiddel, klor, alkohol eller aromatisk baserte løsninger, fuktighetsgivende eller 

antibakterielle såper eller parfymerte oljer til å rengjøre enheten, luftfukteren eller luftslangen. Disse 

løsningene kan gi skade og redusere levetiden til disse produktene.

• H5i skal bare brukes med slanger eller tilbehør som er anbefalt av ResMed. Tilkobling av andre 

tilførselsslanger eller tilbehør kan medføre personskade eller skade på apparatet.

• Ikke åpne H5i-kabinettet. Det inneholder ingen deler som brukeren selv kan vedlikeholde eller 

skifte. Reparasjoner og service av indre deler må kun utføres av serviceperson autorisert av 

ResMed.

• Vannbeholderen må ikke fylles for full siden vann da kan trenge inn i apparatet og luftslangen.

• Bruk ikke tilsetninger (f.eks. duftende oljer eller parfymer). Dette kan redusere H5i-apparatets 

fuktingsytelse og/eller forårsake nedbryting av vannbeholderens materiale.

• Vær varsom ved håndtering av H5i siden vannet/vannbeholderen kan være varm. La det gå 10 

minutter slik at varmeplaten og eventuelt overflødig vann kan kjøles ned.

• H5i skal bare kobles til eller fra når vannbeholderen er tom.

• Kontroller at vannbeholderen er tom før transport av H5i.

• Bruk ikke H5i i et fly da vann kan trenge inn i apparatet og luftslangen under turbulens.

• Sett alltid H5i på et flatt underlag som ligger lavere enn brukerens nivå for å forhindre at masken 

eller slangen fylles med vann.

• Hvis væske ved et uhell søles inn i eller på H5i, skal du trekke ut apparatets støpsel fra 

stikkontakten. Koble H5i fra apparatet og la det renne av seg og tørke før det brukes på nytt.

Käytön indikaatiot
H5i-kostutin on tarkoitettu kostuttamaan CPAP- tai kaksoispainelaitteesta annettua ilmaa. H5-kostutin 

on tarkoitettu käytettäväksi vain lääkärin suosittelemalla tavalla. H5i on tarkoitettu saman potilaan 

toistuvaan käyttöön kotioloissa ja sairaalassa/hoitolaitoksessa.

  Suomi


