
Instruksi Pasien
Indonesia 

Tujuan Penggunaan
Perangkat ApneaLink Air diindikasikan untuk digunakan oleh Profesional Perawatan 
Kesehatan (PPK), yang dapat membantu dalam diagnosis pernapasan gangguan tidur 
bagi pasien dewasa. ApneaLink Air merekam data berikut: aliran udara nasal pernapasan 
pasien, mengorok, saturasi oksigen darah, denyut, dan upaya pernapasan selama tidur. 
Perangkat ini menggunakan berbagai rekam ini untuk menghasilkan laporan bagi PPK yang 
dapat membantu diagnosis gangguan pernapasan tidur atau untuk penyelidikan klinis lebih 
lanjut. Perangkat ini dimaksudkan untuk penggunaan di rumah dan di rumah sakit, di bawah 
arahan PPK. 

Kontraindikasi
 • Sistem ApneaLink Air tidak boleh digunakan di lingkungan perangkat MRI.

 • Bahaya Ledakan: Jangan gunakan sistem ApneaLink Air di atmosfer dengan 
bahaya ledakan, atau dengan keberadaan anestesi atau gas yang mudah 
terbakar.

Memulai
Sebelum pengepasan, jajarkan semua komponen sistem dan baca instruksi ini terlebih 
dahulu.

Memasangkan perangkat pada sabuk

Test complete
Test complete

1. Pasangkan satu ujung sabuk melalui slot pada bagian belakang perangkat. 
Periksa bahwa perangkat diposisikan sebagaimana diperlihatkan.

2. Balikkan perangkat. Pasangkan ujung sabuk yang terdekat ke perangkat, 
melalui salah satu slot pada sensor upaya (jika digunakan).



3. Kencangkan tab pada sabuk. Geserkan perangkat ke posisi yang dekat dengan 
sensor upaya.

Menghubungkan aksesori ke perangkat
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Test complete

Test complete

Test complete

N
O
N
IN

1. Buka sekrup tutup pelindung dan pasangkan ujung konektor dari sensor upaya 
ke dalam konektor sensor upaya pada perangkat. Putar searah jarum jam 
hingga konektor aman. Simpan tutup pelindung untuk digunakan ketika uji 
selesai.

2. Buka sekrup tutup pelindung dan masukkan ujung konektor dari kanula nasal 
ke dalam konektor kanula nasal pada perangkat. Putar searah jarum jam hingga 
konektor aman.

3. Pasangkan sensor jari oksimeter ke oksimeter

4. Pasangkan klip sabuk ke oksimeter.

5. Pasangkan oksimeter ke konektor oksimeter pada perangkat, dengan 
mendorongnya.

Mengepaskan sabuk

Test complete



1. Tarik sabuk ke sekeliling tubuh Anda. Pasangkan ujung sabuk melalui slot pada 
sensor upaya (jika digunakan), dan kencangkan tab ke sabuk. Jika Anda tidak 
menggunakan sensor upaya, pasangkan tab ke sabuk.

2. Periksa bahwa sabuk aman dan nyaman, dan bahwa perangkat diposisikan di 
atas bagian tengah dada Anda.

3. Jika menggunakan oksimeter, geserkan klip ke sabuk. Klip harus dikenakan 
pada sisi yang sama pada tubuh Anda dengan sensor jari oksimeter.

Mengepaskan kanula

1. Masukkan capit ke lubang hidung Anda. Pastikan sisi yang berlekuk mengarah 
ke bagian belakang hidung Anda.

2. Lingkarkan selang plastik di sekeliling telinga Anda.

3. Tarik penggeser ke arah dagu hingga selang plastik aman dan nyaman.

Catatan: Jika kanula nasal tidak diam pada hidung Anda, gunakan perekat medis atau 
pembalut adhesif pada pipi untuk menahan di tempatnya.

Mengepaskan sensor jari (pakai ulang)

Untuk mengepaskan sensor jari, selipkan sensor ke jari Anda.

Catatan: Jika sensor jari tidak nyaman, Anda dapat memindahkannya ke jari yang 
berbeda di tangan yang lain.



Mengepaskan sensor jari (Sekali pakai)

1. Lepaskan penyokong dari sensor.

2. Tempatkan sensor di atas jari keempat pada tangan yang tidak dominan. 
Selaraskan gambar kuku jari pada sensor jari oksimeter dengan kuku jari 
pasien.

3. Lipat tab di sekitar sisi jari.

4. Lipat kelepak atas di bawah jari dan bungkuskan di sekitar jari.

5. Sensor harus diposisikan sebagaimana ditunjukkan.

Catatan: Jika sensor jari oksimeter tidak nyaman, Anda dapat memindahkannya ke 
jari yang berbeda di tangan yang lain.

Memulai pengujian
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Test complete

Test complete
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1. Tekan dan tahan tombol daya pada bagian tengah perangkat selama kira-kira 
tiga detik, atau hingga lampu menyala.

2. Periksa bahwa lampu di sebelah aksesori yang Anda gunakan berwarna 
hijau. Jika salah satu lampu ini merah dan berkedip, aksesori tidak terpasang 
dengan benar.

3. Tidurlah seperti biasa.



Menghentikan uji - memeriksa apakah uji selesai 

Test complete
Test complete

Test complete
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1. Tekan tombol daya selama sekitar tiga detik.

2. Periksa bahwa lampu indikator uji selesai menyala dan berwarna hijau. Ini 
berarti bahwa uji telah selesai. Jika lampu indikator uji selesai berwarna 
merah, ganti baterai dan ulangi uji besok malam.

3. Tekan dan tahan tombol daya selama sekitar tiga detik untuk mematikan 
perangkat.

Membongkar rakitan dan mengembalikan perangkat
Ketika uji telah selesai:

1. Lepaskan sabuk dari tubuh Anda.

2. Lepaskan semua konektor dari perangkat.

3. Pasangkan tutup pelindung pada konektor upaya dan kanula nasal.

4. Putuskan hubungan sensor jari dari oksimeter.

5. Lepaskan perangkat dari sabuk.

6. Buang kanula nasal dan sensor jari sekali pakai (lihat bagian Peralatan di 
halaman pertama).

7. Tempatkan semua kembali dalam kantung dan kembalikan ke dokter atau 
penyedia perawatan kesehatan Anda sesuai permintaan.

Jangan berupaya untuk membersihkan perangkat.

Catatan: Perangkat tidak membutuhkan servis atau pemeliharaan apa pun sebelum 
perekaman.

 PERINGATAN

Pastikan bahwa sistem ApneaLink Air dirakit sebagaimana diperlihatkan, dan 
dipasangkan sedemikian sehingga tidak menimbulkan risiko tercekik.
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 PERHATIAN
 • Jangan tiup konektor sensor kanula nasal atau sensor upaya.
 • Untuk menghindari iritasi atau reaksi alergi, kenakan sabuk dan perangkat 

di atas kaus lengan panjang.
 • Jika Anda terkena kemerahan, iritasi, atau ruam dari perangkat atau 

aksesorinya, hentikan penggunaan dan hubungi penyedia perawatan 
kesehatan atau dokter Anda. Anda mungkin mengalami reaksi alergi.

 • Jangan siapkan sistem ApneaLink Air ketika terpasang ke komputer pribadi 
melalui USB.

Kompatibilitas elektromagnetik
ApneaLink Air sesuai dengan semua persyaratan kompatibilitas elektromagnetik yang 
berlaku (EMC) menurut IEC60601-1-2, untuk lingkungan perumahan, komersial, dan 
industri ringan. Peralatan komunikasi nirkabel seperti perangkat jaringan rumah nirkabel, 
ponsel, telepon nirkabel dan stasiun dasarnya, walkie talkie, dapat memengaruhi 
perangkat sehingga jauhnya dari perangkat harus dijaga setidaknya “jarak d”. Sebagai 
contoh, “jarak d” untuk ponsel umum dengan daya output maksimum sebesar 2W adalah 
10’8” (3,3 m).
Untuk perincian selengkapnya, lihat “Emisi dan Imunitas Elektromagnetik” di www.
resmed.com pada halaman Produk, di bawah Servis & Dukungan. Jika Anda tidak memiliki 
akses internet, silakan hubungi perwakilan ResMed Anda.

Simbol
IP22 Dilindungi dari objek seukuran jari dan dari tetesan air, ketika dimiringkan 15 

derajat dari orientasi yang dispesifikasi.
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