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BAHASA INDONESIA 

Selamat Datang 
Sistem AirMini™ dari ResMed memadukan mesin tekanan AirMini 
dengan penyesuaian otomatis dari ResMed, masker, dan Aplikasi 
AirMini dari ResMed. 
 

 PERINGATAN 
Baca seluruh panduan ini sebelum menggunakan mesin. 
 
 

Indikasi penggunaan 
Sistem AirMini dengan penyesuaian otomatis diindikasikan untuk 
mengobati apnea tidur obstruktif (OSA) pada pasien (pasien perempuan 
dengan OSA ringan hingga sedang saat menggunakan mode terapi 
AutoSet for Her) yang memiliki berat badan lebih dari 30 kg. 
 

Alat ini ditujukan untuk digunakan di rumah dan rumah sakit. 
 

Kontraindikasi 
Terapi tekanan jalan napas positif mungkin tidak disarankan untuk 
beberapa pasien dengan kondisi yang sudah diderita berikut ini: 

• penyakit paru-paru bulosa yang berat 

• pneumotoraks 

• tekanan darah rendah patologis 

• dehidrasi 

• kebocoran cairan serebrospinal, baru menjalani pembedahan 
kranial, atau trauma.  
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Efek merugikan 
Anda harus melaporkan kepada dokter yang meresepkan jika Anda 
mengalami nyeri dada yang tidak wajar, sakit kepala yang parah, atau 
peningkatan sesak napas. Jika terjadi infeksi saluran pernapasan atas 
akut maka terapi mungkin perlu dihentikan untuk sementara waktu. 
 

Efek samping berikut ini mungkin akan muncul selama pemberian terapi 
menggunakan mesin ini: 

• hidung, mulut, atau tenggorokan terasa kering 

• mimisan 

• perut kembung 

• ketidaknyamanan telinga atau sinus 

• iritasi mata 

• ruam kulit. 
 
 

Sekilas pandang 
Yang tercakup dalam sistem AirMini adalah sebagai berikut: 
 

• AirMini: mesin AirMini, unit catu daya, tas punggung serut 

dan salah satu dari yang berikut ini: 

• Paket kelengkapan AirMini - F20: Slang udara, konektor F20 ATAU 

• Paket kelengkapan AirMini - N20: Slang udara, konektor N20, 
HumidX, HumidX Plus ATAU 

• Paket masker AirMini untuk P10: Slang udara, masker AirFit P10 
untuk AirMini (M), bantalan P10 (S), bantalan P10 (L), HumidX, 
HumidX Plus, klip peranti kepala AirFit P10. 
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Sistem AirMini Anda 

 
 

Sistem AirMini Anda terdiri atas mesin AirMini dan satu paket masker 
atau satu paket kelengkapan.  
 

A Mesin AirMini 6 Unit catu daya 20 W 

B Konektor F20 untuk AirMini dan slang 
udara  

7 Konektor F20 untuk AirMini 

C Konektor N20 untuk AirMini dan slang 
udara 

8 Ventilasi 

D AirFit P10 untuk AirMini dan slang 9 Modul ventilasi 

1 Tombol Start/Stop (Mulai/Berhenti) 10  Katup Anti Asfiksia (AAV) 

2 Saluran masuk daya 11 Konektor N20 untuk AirMini 

3 Saluran keluar udara 12 AirFit P10 untuk AirMini 

4 Penutup filter udara 13 Alat penukar kelembapan panas - 
HumidX (biru) dan HumidX Plus (abu-
abu)  

5 Tombol Bluetooth®  14 Slang AirMini 
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Mesin Anda kompatibel dengan masker seri F20 dan N20 dari ResMed 
dan dengan AirFit P10 untuk AirMini. Pastikan semua bagian dan 
aksesori yang digunakan bersama mesin sudah kompatibel. Untuk 
informasi kompatibilitas, kunjungi www.resmed.com untuk informasi 
selengkapnya. 
 

Mesin AirMini Anda dirancang untuk bekerja bersama aplikasi AirMini 
dari ResMed. Namun demikian, aplikasi AirMini tidak mutlak diperlukan 
untuk mengoperasikan mesin. Untuk informasi selengkapnya mengenai 
aplikasi AirMini, lihat bagian Menggunakan mesin Anda bersama aplikasi 
AirMini atau Bantuan Elektronik untuk Pasien pada aplikasi AirMini. 
 

HumidX dan HumidX Plus 
HumidX dan HumidX Plus adalah pelembap udara tanpa air. Keduanya 
dirancang untuk memberikan kenyamanan lebih dengan 
menyempurnakan kadar air dalam udara yang Anda hirup serta 
memberikan kelegaan akibat kemungkinan rasa kering. 
HumidX adalah titik awal yang baik untuk menemukan tingkat 
humidifikasi yang tepat. HumidX Plus akan menyempurnakan tingkat 
kelembapan lebih lanjut dan bermanfaat jika tingkat kelembapan di 
sekitar tergolong sangat rendah (misalnya di ketinggian, di atas 
pesawat). 
HumidX dan HumidX Plus dapat digunakan bersama konektor N20 
untuk AirMini dan AirFit P10 untuk AirMini saja. 
HumidX dan HumidX Plus harus diganti dalam waktu 30 hari sejak Anda 
membuka kemasan HumidX/HumidX Plus. 
 
 

Persiapan dan memulai terapi 

Menggunakan masker Anda 
Sebelum Anda menyiapkan mesin Anda, pastikan Anda menggunakan 
masker yang kompatibel. Untuk daftar lengkap masker yang kompatibel 
dengan alat ini, lihat Daftar Kompatibilitas Masker/Alat di 
www.resmed.com/downloads/masks. Jika Anda tidak memiliki akses 
Internet, silakan hubungi perwakilan ResMed setempat.  
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Untuk informasi tentang cara memasang masker Anda, lihat panduan 
pengguna masker. 
 

Gunakan mesin AirMini Anda hanya sesuai petunjuk dokter atau 
penyedia pelayanan kesehatan. 
 

Menyiapkan mesin Anda 
1. Sambungkan unit catu daya 

ke mesin dan stopkontak 
listrik. Konektor memiliki 
tepi yang bersudut sehingga 
kabel listrik hanya dapat 
ditancapkan ke mesin dalam 
satu arah. 

2. Sambungkan ujung slang 
AirMini yang berwarna abu-
abu dengan erat ke saluran 
keluar udara. 

 

 
 

Tambahkan humidifikasi 
opsional (untuk N20 atau 
AirFit P10 untuk AirMini 
saja) 
Cara memasukkan HumidX atau 
HumidX Plus: 
1. Buka konektor dengan 

memutarnya perlahan. 

2. Pegang HumidX/HumidX 
Plus di bagian samping 
dengan sisi berwarna 
menghadap ke bawah lalu 
masukkan.  

3. Dorong perlahan konektor 
dan putar hingga terkunci 
pada tempatnya. 
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Menyambungkan masker Anda 
1. Pasang masker Anda sesuai petunjuk dalam panduan pengguna 

masker. 

2. Sambungkan konektor ke masker Anda. 
 
 

   

Seri F20 Seri N20 AirFit P10 untuk AirMini 
 
 

Memulai terapi  
1. Mulai terapi dengan 

menekan tombol 
Mulai/Berhenti atau 
bernapaslah secara normal 
jika SmartStart™ diaktifkan. 

 

 
 

Menghentikan terapi  
1. Lepaskan masker Anda. 

2. Tekan tombol Mulai/Berhenti atau tunggu hingga mesin berhenti jika 
SmartStop diaktifkan. 
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Fitur-fitur kenyamanan 
Ramp Time (Waktu Rampa), Pressure Relief (Kelegaan Tekanan), dan 
SmartStart diaktifkan di mesin Anda. 
 

Ramp Time (Waktu Rampa) 
Dirancang untuk menjadikan awal terapi lebih nyaman, Ramp Time 
(Waktu Rampa) adalah periode kenaikan tekanan secara bertahap dari 
tekanan awal yang rendah menuju tekanan terapi yang telah diresepkan. 
 

Pressure Relief (Kelegaan Tekanan) 
Jika Pressure Relief (Kelegaan Tekanan) diaktifkan dan dihidupkan, maka 
Anda akan merasa mengembuskan napas menjadi lebih mudah. 
Langkah ini akan membuat Anda terbiasa dengan terapi. 
Catatan: Pressure Relief (Kelegaan Tekanan) harus terlebih dahulu 
diaktifkan oleh penyedia pelayanan kesehatan Anda. 
 

SmartStart 
Jika SmartStart dihidupkan, terapi akan dimulai secara otomatis saat 
Anda mengembuskan napas ke masker Anda. 
 

SmartStop 
Jika SmartStop dihidupkan, terapi akan berhenti secara otomatis 
beberapa detik setelah Anda melepaskan masker Anda. 
 

Expiratory Pressure Relief (Kelegaan Tekanan Ekspirasi) 
Dirancang untuk menjadikan terapi lebih nyaman, Kelegaan Tekanan 
Ekspirasi (Expiratory Pressure Relief, EPR) menjaga terapi optimal 
selama inhalasi dan mengurangi tekanan masker yang disalurkan selama 
ekshalasi. 
 

Mengubah fitur kenyamanan 
Mesin AirMini Anda telah diatur sesuai kebutuhan Anda oleh penyedia 
pelayanan kesehatan, tetapi Anda mungkin ingin melakukan sedikit 
penyesuaian agar terapi Anda menjadi lebih nyaman.  
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Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengaturan kenyamanan, atau 
untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, lihat Bantuan 
Elektronik untuk Pasien pada aplikasi AirMini. 
 

Menggunakan mesin Anda bersama aplikasi 
AirMini 
Mesin AirMini Anda dapat digunakan bersama aplikasi AirMini dari 
ResMed. Setelah Anda memasangkan dan menyambungkan mesin 
Anda dengan perangkat pintar Anda melalui Bluetooth, Anda dapat 
memulai dan menghentikan terapi, mengubah pengaturan kenyamanan, 
dan menampilkan data terapi Anda melalui aplikasi AirMini. Data yang 
dikirim melalui Bluetooth dienkripsi untuk melindungi privasi Anda. 
 

Menyambungkan mesin Anda dengan perangkat pintar 
Sebelum menyambungkan mesin AirMini ke perangkat pintar, pastikan 
Anda sudah menginstal aplikasi AirMini versi terbaru pada perangkat 
pintar. Jika belum, unduh aplikasi dari App StoreSM atau Google Play 
store. 
 

1. Pastikan mesin Anda sudah diatur dengan benar dan disambungkan 
ke catu daya. 

2. Aktifkan Bluetooth pada perangkat pintar Anda.  

3. Buka aplikasi AirMini. 

Pertama kali Anda membuka aplikasi AirMini, Anda akan diminta 
untuk menyetujui penggunaan kuki, menerima ketentuan 
penggunaan dan kebijakan privasi ResMed, dan mengizinkan aplikasi 
AirMini untuk mengunggah data terapi Anda ke awan. 

Empat tautan di halaman Welcome (Selamat Datang) memberikan 
akses ke informasi tambahan mengenai penggunaan kuki, ketentuan 
penggunaan dan kebijakan privasi ResMed, dan pengunggahan data 
ke awan: 

• Untuk membuka dan membaca penjelasan tentang cara 
penggunaan kuki untuk menyempurnakan pengalaman Anda 
bersama aplikasi AirMini, klik tautan Learn More (Pelajari 
Selengkapnya). 
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• Ketuk Done (Selesai) (iOS™) atau tombol Kembali (Android™) 

untuk kembali ke halaman Welcome (Selamat Datang). 

• Untuk membuka dan membaca ketentuan penggunaan 
ResMed, klik tautan Terms (Ketentuan). 

• Ketuk Done (Selesai) (iOS) atau tombol Kembali (Android) 
untuk kembali ke halaman Welcome (Selamat Datang). 

• Untuk membuka dan membaca maklumat privasi ResMed, klik 
tautan Privacy (Privasi). 

• Ketuk Done (Selesai) (iOS) atau tombol Kembali (Android) 
untuk kembali ke halaman Welcome (Selamat Datang). 

• Untuk mempelajari selengkapnya tentang privasi data, klik 
tautan my data (data saya). 

• Ketuk Done (Selesai) (iOS) atau tombol Kembali (Android) 
untuk kembali ke halaman Welcome (Selamat Datang). 

Untuk memberikan persetujuan dan menerima kebijakan: 

• Untuk memberikan persetujuan penggunaan kuki, tandai kotak 
centang kuki. Untuk membatalkan persetujuan penggunaan 
kuki, hapus tanda pada kotak centang. 

• Catatan: Kotak centang untuk persetujuan kuki akan ditandai 
secara default. Karenanya, jika Anda bermaksud memberikan 
persetujuan maka Anda tidak perlu mengambil tindakan.  

• Untuk menerima ketentuan penggunaan dan maklumat privasi 
ResMed, tandai kotak centang ketentuan dan privasi. 

• Untuk memberikan persetujuan agar aplikasi AirMini dapat 
mengunggah data ke awan, tandai kotak centang 
pengunggahan data. 
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Catatan: 

• Jika Anda setuju untuk mengizinkan aplikasi AirMini 
mengunggah data terapi Anda ke awan, maka data akan 
diunggah dari aplikasi AirMini ke server yang aman. 

• Setelah Anda menyetujui pengunggahan data Anda, maka 
transfer data ini dapat dihidupkan atau dimatikan di bagian 
Preferences (Preferensi) pada menu More (Selengkapnya). 

• Jika Anda menghidupkan transfer data di bagian Preferences 
(Preferensi) pada menu More (Selengkapnya), semua data 
terapi yang tersedia di perangkat akan diunggah ke awan, 
bukan hanya data yang dihasilkan sejak tanggal itu dan 
seterusnya. 

• Data akan terus diunggah ke awan hingga Anda mematikan 
transfer di bagian Preferences (Preferensi) pada menu More 
(Selengkapnya). 

• Jika Anda mematikan transfer data melalui bagian 
Preferences (Preferensi) dalam menu More (Selengkapnya), 
maka data yang dihasilkan sejak tanggal tersebut dan 
seterusnya tidak akan diunggah ke awan. Namun demikian 
data yang sudah ditransfer ke awan akan tetap tersimpan di 
awan. 

4. Setelah selesai memilih di halaman Selamat Datang, ketuk Continue 
(Lanjutkan). 

5. Pada mesin Anda, tekan tombol Bluetooth  jika diminta oleh 
aplikasi AirMini. 

Ketika lampu mulai berkedip biru , berarti Bluetooth sudah 
diaktifkan pada mesin AirMini Anda dan siap untuk menyambung. 

6. Pada perangkat pintar Anda, ketuk Connect (Sambungkan). 

Saat mesin AirMini Anda sudah ditemukan, maka nama mesin akan 
muncul dalam daftar pilihan mesin. 

7. Pilih nama mesin dari daftar untuk disambungkan. 
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8. Pertama kali Anda memasangkan mesin AirMini dengan perangkat 

pintar Anda, maka Anda perlu melakukan prosedur autentikasi. 

Jika diminta oleh aplikasi AirMini, lakukan autentikasi dengan 
memasukkan kunci empat digit yang berada di bagian belakang 
mesin Anda. 

Atau Anda dapat mengetuk Scan code (Pindai kode). Jika izin belum 
diberikan, Anda akan diminta oleh aplikasi AirMini untuk mengizinkan 
penggunaan kamera perangkat pintar Anda lalu memosisikan kode 
QR mesin di dalam bingkai tampilan kamera. 

Catatan: Kode QR berada di bagian belakang mesin AirMini Anda. 

 
9. Ketuk Done (Selesai). 

Setelah berhasil tersambung, ikon koneksi Bluetooth  akan 
ditampilkan di sudut kanan atas aplikasi AirMini. 

 

Indikator status Bluetooth 

 
Lampu indikator Bluetooth berkedip 
biru. 

Mesin Anda berada dalam mode yang 
dapat ditemukan dan siap untuk 
dipasangkan. 

 
Lampu indikator Bluetooth menyala 
biru terus. 

Mesin tersambung ke ponsel pintar Anda. 

 
Lampu indikator Bluetooth menyala 
putih terus (mode pesawat). 

Bluetooth pada mesin Anda dinonaktifkan. 

 Lampu indikator Bluetooth padam. Mesin tidak tersambung ke ponsel pintar 
Anda. 

Catatan: Setelah terapi dimulai, lampu indikator akan mulai meredup.  
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Pembersihan dan pemeliharaan 
Penting bagi Anda untuk membersihkan mesin AirMini secara teratur 
untuk memastikan Anda mendapatkan terapi yang optimal. Bagian 
berikut ini akan memandu Anda dalam membongkar, membersihkan, 
dan memeriksa mesin Anda. 
 

 PERINGATAN 
• Sebagai bagian dari praktik kebersihan yang baik, selalu ikuti 

petunjuk pembersihan. Beberapa produk pembersih dapat 
merusak slang udara dan memengaruhi fungsinya, atau 
meninggalkan residu uap yang berbahaya yang dapat terhirup 
jika tidak dibilas dengan sempurna. 

• Konektor AirMini dan AirFit P10 untuk AirMini dilengkapi 
dengan sistem ventilasi untuk mencegah penumpukan karbon 
dioksida di dalam masker. Sistem ventilasi harus dijaga 
kebersihannya dan bebas dari kontaminasi agar dapat berfungsi 
dengan baik. Menghalangi atau memodifikasi sistem ventilasi 
dapat menyebabkan terhirupnya kembali karbon dioksida secara 
berlebihan. 

• Bersihkan slang AirMini, konektor, dan masker Anda secara 
teratur agar terapi berlangsung optimal serta untuk mencegah 
pertumbuhan kuman yang dapat berdampak merugikan bagi 
kesehatan Anda. 

• Periksa HumidX/HumidX Plus secara teratur dan ikuti petunjuk 
pembersihan dan pemeliharaan guna mencegah pertumbuhan 
kuman yang berdampak merugikan terhadap kesehatan Anda. 

 

 PERHATIAN 
Jika terlihat jelas adanya kerusakan pada komponen sistem (retak, 
perubahan warna, sobek, dll.) maka komponen harus dibuang dan 
diganti. 
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Membongkar 

Melepaskan konektor (F20 dan N20 saja) 
1. Lepaskan konektor dari 

masker dengan 
menekan tombol-
tombol samping dan 
menariknya. 

    

 

Mencabut slang AirMini (F20 saja) 
1. Cabut konektor F20 dari 

slang AirMini dengan 
memutar perlahan dan 
menariknya. 

 

Mencabut slang AirMini (N20 dan AirFit P10 untuk AirMini saja) 
1. Cabut modul ventilasi 

dari slang AirMini 
dengan memutar 
perlahan dan menarik 
kedua bagian tersebut 
hingga terpisah. 
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Melepaskan HumidX/HumidX Plus (N20 dan AirFit P10 untuk 
AirMini saja) 
1. Cabut slang masker dari 

modul ventilasi dengan 
memutar perlahan dan 
menarik kedua bagian 
tersebut hingga 
terpisah. Jika Anda 
menggunakan HumidX 
atau HumidX Plus, 
maka lepaskan dari 
modul ventilasi. 

Catatan: HumidX dan 
HumidX Plus tidak dapat 
dicuci. 

 

Mencabut mesin 
1. Cabut slang AirMini dari 

mesin dengan menekan 
tombol-tombol samping 
pada manset dan 
menariknya. 

2. Cabut unit catu daya 
dari stopkontak listrik 
dan mesin. 

 
 
Untuk petunjuk membongkar masker, lihat panduan pengguna masker 
Anda. 
 
 

Membersihkan dan mengganti komponen 
Lepaskan semua komponen sesuai dengan petunjuk pembongkaran dan 
pastikan bahwa HumidX/HumidX Plus sudah dilepaskan dan disimpan di 
tempat yang bersih dan kering. 
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Memeriksa HumidX/HumidX Plus 
1. Periksa setiap hari untuk melihat tanda-tanda kerusakan atau 

sumbatan yang disebabkan oleh kotoran atau debu. 

2. Penggantian harus dilakukan 30 hari setelah dibuka. 

3. Jika HumidX/HumidX Plus tidak digunakan, simpan di tempat yang 
bersih dan kering. 

Catatan: HumidX/HumidX Plus tidak dapat dicuci. 
 

Membersihkan slang AirMini 
1. Bersihkan dan periksa slang udara setiap minggu. Slang AirMini 

harus diganti setidaknya setiap enam bulan. 

2. Cuci slang AirMini dengan air hangat dan detergen cair ringan, 
misalnya sabun cuci piring Ultra Joy. 

3. Bilas dengan sempurna dan biarkan mengering tanpa terkena sinar 
matahari langsung dan/atau panas. 

4. Periksa slang AirMini dan ganti jika tampak berlubang, sobek, atau 
retak. 

Catatan: Jangan mencuci slang AirMini dalam mesin pencuci piring atau 
mesin cuci. 

Membersihkan konektor F20 untuk AirMini 
1. Bersihkan dan periksa konektor F20 setiap hari. Konektor harus 

diganti setidaknya setiap enam bulan. 

2. Cuci dengan air hangat dan detergen cair ringan, misalnya sabun 
cuci piring Ultra Joy.  

3. Bersihkan dengan sikat berbulu lembut dengan memberikan 
perhatian khusus pada lubang-lubang ventilasi. 

 

4. Periksa apakah terdapat kotoran atau debu dalam lubang-lubang 
ventilasi.  

Catatan: Jangan mencuci di dalam mesin pencuci piring atau mesin 
cuci. 
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Membersihkan konektor N20 untuk AirMini  
1. Bersihkan dan periksa konektor N20 setiap hari. Konektor harus 

diganti setidaknya setiap enam bulan. 

2. Cuci konektor dengan air hangat dan detergen cair ringan, 
misalnya sabun cuci piring Ultra Joy. 

3. Bersihkan dengan sikat berbulu lembut dengan memberikan 
perhatian khusus pada lubang-lubang ventilasi di dalam konektor. 

4. Bilas sempurna di bawah air mengalir. Kibas-kibaskan untuk 
merontokkan sisa air dan biarkan mengering tanpa terkena sinar 
matahari langsung. 

5. Periksa apakah terdapat kotoran atau debu dalam lubang-lubang 
ventilasi. 

Catatan: Jangan mencuci di dalam mesin pencuci piring atau mesin 
cuci. 

 
 
 

Membersihkan AirFit P10 untuk AirMini 
Lihat panduan masker Anda untuk petunjuk pembersihan.  
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Mengganti filter udara 
Ganti setidaknya setiap 6 bulan. Filter tidak dapat dicuci.  
Periksa dan ganti lebih sering jika terdapat lubang atau sumbatan akibat 
kotoran atau debu. 
Untuk mengganti filter udara: 
1. Geser penutup filter udara hingga terlepas dan lepaskan filter 

udara yang lama. 

2. Masukkan filter udara yang baru dan pasang kembali penutup filter 
udara. 

 
Catatan: 

• Pastikan penutup filter udara terpasang dengan baik sepanjang 
waktu untuk mencegah agar air dan debu tidak masuk ke dalam 
mesin. 

• Penggunaan filter hipoalergenik yang disetujui ResMed akan 
menyebabkan sedikit penurunan pada keakuratan tekanan yang 
disalurkan pada kebocoran tinggi. 

 
 

Membersihkan mesin 
1. Lap bagian luar dengan kain kering setiap minggu. 
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Pemrosesan ulang 
Slang AirMini, konektor AirMini, modul ventilasi, dan HumidX/HumidX 
Plus harus dibuang dan diganti, karena semuanya tidak dapat 
didesinfeksi dan tidak dapat digunakan bergantian dengan pasien lain.  
 

Untuk petunjuk pembersihan masker, lihat panduan pengguna masker 
Anda. 
 

Bepergian 
Anda dapat membawa serta mesin AirMini ke mana pun Anda pergi. 
Pastikan Anda memiliki catu daya yang sesuai untuk digunakan di 
wilayah tujuan perjalanan Anda. Untuk informasi mengenai pembelian, 
hubungi penyedia pelayanan kesehatan Anda. 
 

Bepergian dengan pesawat 
Untuk beberapa maskapai, alat medis tidak diperhitungkan dalam batas 
bagasi jinjing. Silakan konsultasikan dengan pihak maskapai untuk 
kebijakan mereka mengenai alat medis. 
 

Anda dapat menggunakan mesin AirMini di pesawat karena sudah 
memenuhi persyaratan Administrasi Penerbangan Federal (FAA). Surat 
kepatuhan perjalanan udara dapat diunduh dan dicetak dari 
www.resmed.com. 
 

Saat menggunakan mesin di pesawat: 

• Saat tersambung ke daya, nonaktifkan Bluetooth (masuki mode 
pesawat) dengan menekan lama tombol Bluetooth  selama 
setidaknya sepuluh detik hingga lampu indikator berwarna putih. 

• Jangan gunakan aplikasi AirMini. 

• Gunakan tombol Mulai/Berhenti  pada mesin Anda untuk 
memulai terapi, 

• Untuk menyambungkan Bluetooth kembali (keluar dari mode 
pesawat), tekan tombol Bluetooth. 
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Pemecahan Masalah 
Jika Anda menemui masalah, silakan baca topik-topik pemecahan 
masalah berikut ini. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalahnya, 
hubungi penyedia pelayanan kesehatan Anda atau ResMed. Jangan 
mencoba membuka mesin. 
 

Masalah/kemungkinan penyebab Solusi 

Udara bocor dari sekeliling masker / Masker terlalu bising 

Pemasangan masker mungkin tidak tepat. Pastikan masker Anda dipasang dengan 
benar. Lihat panduan pengguna untuk 
petunjuk pemasangan atau gunakan fungsi 
Mask Fit (Kekedapan Masker) untuk 
memeriksa kerapatan dan kekedapan 
masker Anda. 

Sistem AirMini mungkin tidak dirakit 
dengan benar. 

Pastikan sistem AirMini Anda sudah dirakit 
dengan benar. Lihat bagian Persiapan dan 
memulai terapi untuk informasi 
selengkapnya. 

Tekanan udara dalam masker tampaknya terlalu rendah / Saya merasa tidak 
mendapat cukup udara 

Proses Rampa mungkin sedang 
berlangsung. 

Dengan menggunakan aplikasi AirMini, 
periksa bahwa fungsi Ramp (Rampa) sudah 
diaktifkan. Jika sudah, tunggu hingga 
tekanan udara naik atau nonaktifkan opsi 
Ramp Time (Waktu Rampa) dengan 
menggunakan aplikasi AirMini. 

HumidX atau ventilasi mungkin tersumbat. Periksa HumidX dan ventilasi untuk melihat 
adanya sumbatan atau kerusakan. Lihat 
bagian Pembersihan dan pemeliharaan 
untuk informasi selengkapnya. 
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Masalah/kemungkinan penyebab Solusi 

HumidX mungkin dalam kondisi basah. HumidX harus dalam kondisi kering saat 
memulai terapi. Periksa apakah HumidX 
dalam kondisi basah dan ganti jika 
diperlukan. 

Saya tidak bisa memulai terapi 

Daya mungkin tidak tersambung. Sambungkan unit catu daya dan pastikan 
steker ditancapkan sepenuhnya. Lampu 
indikator hijau pada unit catu daya harus 
sudah menyala. 

Periksa apakah lampu indikator hijau di 
atas tombol Mulai/Berhenti pada mesin 
juga sudah menyala. 

Terapi saya terhenti 

Slang udara mungkin tercabut. Pastikan slang udara sudah tersambung 
dengan benar. Tekan tombol 
Mulai/Berhenti untuk melanjutkan terapi. 

Anda mungkin mengalami kebocoran 
tinggi dan mengaktifkan SmartStop. 

Pastikan masker Anda terpasang dengan 
benar.  

Atau nonaktifkan SmartStop. 

Lampu indikator Bluetooth menyala putih terus. Saya tidak dapat memasangkan 
mesin saya 

Bluetooth dinonaktifkan. Tekan tombol Bluetooth selama 3 detik. 
Saat lampu indikator Bluetooth berkedip 
biru, berarti mesin siap untuk dipasangkan. 
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Masalah/kemungkinan penyebab Solusi 

Saya tidak dapat memindai kode QR untuk memasangkan mesin saya 

Kamera tidak fokus atau rusak, atau label 
kode QR rusak. 

Anda dapat memasangkan mesin Anda 
secara manual dengan memasukkan ke 
dalam perangkat pintar Anda kunci empat 
digit yang dapat ditemukan di bagian 
belakang mesin Anda. 

Label kode QR tidak dapat terbaca. Hubungi penyedia pelayanan kesehatan 
Anda. 

Lampu di atas tombol Mulai/Berhenti berkedip hijau 

Terjadi kesalahan pada mesin. Cabut sambungan listrik ke mesin Anda. 
Tunggu beberapa detik dan kemudian 
tancapkan kembali. 

Jika masalah berlanjut, hubungi penyedia 
pelayanan kesehatan Anda. Jangan 
membuka mesin. 

Saya merasa kering (hidung kering atau tersumbat) 

Pemasangan masker mungkin tidak tepat Sesuaikan dan pasang kembali masker 
Anda untuk menyempurnakan kekedapan. 
Periksa apakah terdapat udara yang bocor 
dari masker. 

Jika segel masker sudah baik, cobalah 
HumidX Plus. 

Humidifikasi mungkin diperlukan Cobalah terapi dengan menggunakan 
HumidX. 
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Masalah/kemungkinan penyebab Solusi 

Saya menggunakan HumidX/HumidX Plus dan ada titik-titik air di hidung saya, 
masker, atau slang udara sehingga menjadi tidak nyaman 

Tingkat kelembapan terlalu tinggi Jika menggunakan HumidX: Lepaskan 
HumidX dan cobalah terapi tanpa 
humidifikasi. 

Jika menggunakan HumidX Plus: Cobalah 
untuk menggunakan HumidX. Langkah ini 
akan membantu mengurangi titik-titik air. 

Jika Anda masih mengalami masalah, 
hubungi penyedia pelayanan kesehatan 
Anda.  

Catatan: Anda mungkin perlu 
menggunakan HumidX/HumidX Plus ketika 
kondisi kelembapan sekitar mengalami 
perubahan. 

 
 

Peringatan umum dan perhatian 

 PERINGATAN 
• Pastikan Anda menata slang udara dengan baik sehingga tidak 

membelit kepala atau leher. 

• Jauhkan kabel listrik dari permukaan panas. 

• Pastikan kabel listrik dan steker berada dalam kondisi yang baik 
dan perlengkapannya tidak rusak. 

• Jika Anda menemukan adanya perubahan yang tidak wajar 
dalam kinerja alat, jika terdengar suara yang tidak biasa, jika 
mesin atau catu daya terjatuh atau mengalami kesalahan 
penanganan, atau jika wadahnya rusak, hentikan penggunaan 
dan hubungi penyedia pelayanan kesehatan atau Pusat Servis 
ResMed di kota Anda. 
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• Jangan membuka atau memodifikasi mesin. Tidak ada bagian 

yang dapat diservis pengguna di dalam alat. Perbaikan dan 
servis hanya boleh dilakukan oleh agen servis resmi ResMed. 

• Waspadai sengatan listrik. Jangan merendam mesin, catu daya, 
atau kabel listrik di dalam air. Jika cairan tumpah ke dalam atau 
ke atas mesin, cabut sambungan listrik ke mesin dan biarkan 
bagian yang basah mengering. Selalu cabut sambungan listrik 
ke mesin sebelum membersihkan dan memastikan bahwa 
semua bagian sudah kering sebelum disambungkan ke listrik 
kembali. 

• Jangan gunakan bersama oksigen. Setiap sumber oksigen harus 
ditempatkan dalam jarak lebih dari 1 m dari mesin guna 
menghindari risiko kebakaran dan luka bakar. 

• Jangan lakukan tugas pemeliharaan apa pun selama mesin 
masih beroperasi. 

• Gunakan hanya masker dan aksesori AirMini yang 
memungkinkan pernapasan normal guna menghindari asfiksia. 

• Tidak dianjurkan menggunakan aksesori selain dari yang telah 
ditetapkan untuk mesin. Hal ini dapat menyebabkan 
peningkatan emisi elektromagnetik atau penurunan imunitas 
mesin sehingga menyebabkan pengoperasian yang tidak tepat. 

• Mesin tidak boleh digunakan berdekatan dengan atau ditumpuk 
dengan peralatan lain. Jika penggunaan secara berdekatan atau 
ditumpuk perlu dilakukan, maka mesin harus terus dipantau 
untuk memastikan bahwa mesin tetap beroperasi dengan 
normal dalam konfigurasi yang hendak digunakan. 

• Konektor F20, N20, dan P10 untuk AirMini dilengkapi dengan 
ventilasi. Konektor F20 untuk AirMini juga dilengkapi dengan AAV. 
AAV dan ventilasi memiliki fungsi pengaman spesifik untuk 
mencegah penumpukan karbon dioksida di dalam masker. AAV 
dan ventilasi harus dijaga kebersihannya dan jangan sampai 
terhalang atau tersumbat. Konektor tidak boleh digunakan jika 
ventilasi atau AAV rusak karena dapat menghalangi kinerja fungsi 
pengamannya. Konektor harus diganti jika katup ventilasi atau 
AAV mengalami kerusakan, terdistorsi, atau sobek. 
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• Mesin ini tidak ditujukan untuk dioperasikan oleh orang 

(termasuk anak-anak) dengan penurunan kemampuan fisik, 
sensorik, atau mental tanpa pengawasan yang memadai oleh 
orang yang bertanggung jawab atas keselamatan pasien. 

• Alat belum diuji atau disertifikasi untuk digunakan di dekat 
peralatan sinar-X, CT, atau MRI. Jangan mendekatkan alat 
dalam jarak kurang dari 4 m dari peralatan sinar-X atau CT. 
Jangan membawa alat ke dalam lingkungan MR. 

 

 PERHATIAN 
• Gunakan hanya komponen, masker, dan aksesori AirMini dari 

ResMed bersama mesin. Komponen selain dari AirMini ResMed 
dapat menurunkan efektivitas terapi dan dapat menyebabkan 
terhirupnya kembali karbon dioksida secara berlebihan dan/atau 
merusak mesin. Untuk informasi kompatibilitas, kunjungi 
www.resmed.com untuk informasi selengkapnya. 

• Menghalangi slang udara dan/atau saluran masuk udara pada 
mesin saat beroperasi dapat mengakibatkan mesin mengalami 
panas berlebihan. 

• Jagalah agar area di sekitar mesin tetap kering, bersih, dan 
bebas dari apa saja (misalnya pakaian, bantal, atau seprai) yang 
dapat menghalangi saluran masuk udara atau menutupi unit 
catu daya. 

• Jangan gunakan pemutih, klorin, alkohol, atau larutan berbahan 
dasar aromatik, sabun pelembap atau antibakteri, atau minyak 
beraroma untuk membersihkan mesin atau slang udara. 
Larutan-larutan ini dapat menyebabkan kerusakan atau 
mengurangi masa pakai produk. 

• Jangan memasang sebarang kabel USB ke mesin atau berusaha 
untuk menyambungkan unit catu daya ke perangkat USB. Hal ini 
dapat menyebabkan kerusakan pada mesin atau perangkat USB. 
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Spesifikasi teknis 
Satuan dinyatakan dalam cm H2O dan hPa. 1 cm H2O setara dengan 
0,98 hPa. 
 

Unit catu daya 
Rentang input AC: 100–240 V, 50–60 Hz, 0,5–0,3 A 

115 V, 400 Hz untuk penggunaan di 
pesawat, 0,4 A  

Output DC: 24 V  0,83 A 
Konsumsi daya pada umumnya: 6,3 W 
Konsumsi daya puncak: 27 W 
Jika daya terputus selama terapi, maka mesin akan memulai ulang terapi secara 
otomatis saat daya tersambung kembali. 
 
 

Daya AirMini 
Konsumsi daya siaga: 1 W 
 
 
 

Kondisi lingkungan   
Suhu pengoperasian: +5 °C hingga +35 °C 
 Catatan: Dalam kondisi suhu sekitar yang 

ekstrem (40 °C) udara dan komponen slang 
di dekat masker dapat mencapai suhu 43 °C. 
Komponen slang ini tidak bersentuhan 
dengan pengguna dan mesin akan tetap 
aman dalam kondisi ekstrem ini. 

Kelembapan pengoperasian: Kelembapan relatif 10 hingga 95%, 
nonkondensasi 

Ketinggian pengoperasian: Permukaan laut hingga 2.591 m; rentang 
tekanan udara 1013 hPa hingga 738 hPa 

Suhu penyimpanan dan pengangkutan: -25 °C hingga +70 °C 
Kelembapan penyimpanan dan 
pengangkutan: 

Kelembapan relatif 5 hingga 95%, 
nonkondensasi 

 

Filter udara  
Standar: Bahan: Serat poliester nontenun  

Rata-rata penangkapan: > 75% saat diuji 
sesuai EN779 
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Hipoalergenik: Bahan: Serat sintetis campuran dalam 

pembawa polipropilena 
Efisiensi: > 80% (rata-rata) saat diuji 
sesuai EN 13274-7 

 
 

Mesin AirMini 
Dimensi: 136 mm (P) x 84 mm (L) x 52 mm (T) 

  
Berat: 300 g 
Konstruksi rumah: Termoplastik rekayasa tahan api 
Saluran keluar udara: Konektor khusus, diameter dalam 16 mm. 

Tidak kompatibel dengan konektor EN ISO 
5356-1. 

 
 

Slang udara AirMini 
Bahan: Plastik fleksibel 
Panjang: 1,9 m 
Diameter dalam: 15 mm 
 
 

Kompatibilitas elektromagnetik 
AirMini mematuhi semua persyaratan kompatibilitas elektromagnetik (EMC) yang 
berlaku sesuai dengan IEC 60601-1-2:2014, untuk lingkungan rumah tinggal, komersial, 
dan industri ringan. Alat komunikasi frekuensi radio portabel dan seluler tidak boleh 
digunakan berdekatan dengan bagian mana pun dari mesin, termasuk kabel, dalam jarak 
kurang dari jarak pemisahan yang disarankan yaitu 10 cm. AirMini telah dirancang untuk 
memenuhi standar EMC. Namun demikian, jika Anda menduga bahwa kinerja mesin 
(misalnya tekanan atau aliran) terpengaruh oleh peralatan lain, pindahkan mesin agar 
menjauh dari kemungkinan penyebab gangguan. 
AirMini mematuhi Pasal 15 dalam Aturan FCC dan standar RSS pengecualian lisensi 
Industri Kanada. Pengoperasian tunduk terhadap dua kondisi berikut ini: Mesin tidak 
menimbulkan gangguan berbahaya, dan mesin ini harus tahan terhadap gangguan apa 
pun yang diterima, termasuk gangguan yang mungkin menimbulkan operasi yang tidak 
diinginkan. 
 
ID FCC: QOQBT121, IC: 5123A-BGTBT121 
Informasi tambahan mengenai Aturan FCC dan kepatuhan IC untuk mesin ini dapat 
ditemukan di www.resmed.com/downloads/devices. 
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Deklarasi Kesesuaian (DoC dengan Direktif Peralatan Radio)  

ResMed menyatakan bahwa alat AirMini (model 381xx) sesuai dengan persyaratan 
utama dan ketentuan lainnya yang relevan dalam Direktif 2014/53/EU (RED, Radio 
Equipment Directive (Petunjuk Peralatan Radio)). Salinan Deklarasi Kesesuaian (DoC) 
dapat diperoleh di Resmed.com/productsupport 
Peralatan radio ini beroperasi dalam pita frekuensi berikut dan daya frekuensi radio 
maksimum: Bluetooth Kelas 2. 2402 hingga 2480 MHz, 4 dBM. 
 
 

Penggunaan di pesawat 
ResMed menyatakan bahwa mesin memenuhi persyaratan Administrasi Penerbangan 
Federal (FAA) (RTCA/DO-160, pasal 21, kategori M) untuk semua fase perjalanan udara. 
 
 

 

Teknologi nirkabel 
Teknologi yang digunakan: Bluetooth   
Jenis koneksi: SPP, iAP2, GATT 
Frekuensi: 2402 hingga 2480 MHz 
Output daya frekuensi radio maks.: +4 dBm 
Rentang pengoperasian: 10 m (Kelas 2) 
Disarankan agar mesin berada dalam jarak minimum 1,1 cm dari tubuh pada saat 
beroperasi. Tidak berlaku bagi masker, slang udara, atau aksesori. 
 
 

Klasifikasi IEC 60601-1 (Edisi 3.1) 
Kelas II (insulasi ganda), Tipe BF, Perlindungan dari masuknya benda asing (Ingress 
Protection) IP22. 
 
 

Rentang tekanan pengoperasian 
AutoSet, AutoSet For Her, CPAP:  4 hingga 20 cm H2O (4 hingga 20 hPa) 
 
 

Tekanan tunak gangguan tunggal maksimum 
Mesin akan mati jika terjadi gangguan tunggal apabila tekanan tunaknya melebihi 30 cm 
H2O (30 hPa) selama lebih dari 6 detik atau 40 cm H2O (40 hPa) selama lebih dari 1 detik. 
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Jalur aliran pneumatik 

 

1. Sensor aliran 
2. Blower 
3. Sensor tekanan 
4. AAV (konektor F20 saja) 
5. Ventilasi 
6. HumidX (konektor N20, P10 saja) 
7. Masker 
8. Slang udara 
9. Mesin 
10. Filter saluran masuk 

 
 

Keakuratan tekanan 

Variasi tekanan statis maksimum pada 10 cm H2O (10 hPa) menurut ISO 80601-2-
70:2015  

Diuji dengan masker seluruh wajah: ±0,5 cm H20 (0,5 hPa) 

Variasi tekanan dinamis maksimum menurut ISO 80601-2-70:2015 
Mesin dengan masker seluruh wajah 
Tekanan  
[cm H2O (hPa)] 

10 Napas 
Per Menit 

15 Napas 
Per Menit 

20 Napas 
Per Menit 

4 0,5 0,7 1,0 
8 0,5 0,7 1,0 
12 0,5 0,7 1,0 
16 0,5 0,7 1,0 
20 0,5 0,7 1,0 
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Aliran (maksimum) pada tekanan yang ditetapkan 

Berikut ini diukur sesuai dengan ISO 80601-2-70:2015 di ujung slang udara yang 
ditetapkan: 
Tekanan 
cm H2O (hPa) 

Mesin AirMini dan slang udara AirMini  
L/menit (termasuk ketidakpastian) 

4 119 
8 116 
12 112 
16 108 
20 105 
 
 

Ketidakpastian sistem pengukuran 

Sesuai dengan ISO 80601-2-70:2015 ketidakpastian pengukuran dari peralatan uji milik 
produsen adalah: 
Untuk pengukuran aliran ± 1,5 L/menit atau ± 2,7% dari pembacaan 

(mana saja yang lebih besar) 
Untuk pengukuran tekanan statis ± 0,15 cm H2O (hPa) 
Untuk pengukuran tekanan dinamis ± 0,27 cm H2O (hPa) 
Untuk pengukuran volume (< 100 mL) ± 5 mL atau 6% dari pembacaan (mana saja 

yang lebih besar) 
Untuk pengukuran volume (≥ 100 mL) ± 20 mL atau 3% dari pembacaan (mana saja 

yang lebih besar) 
Untuk pengukuran waktu ± 10 mdetik 

Catatan: ISO 80601-2-70:2015 menyatakan bahwa keakuratan dan hasil uji yang 
dinyatakan dalam panduan ini untuk item-item tersebut sudah mencakup ketidakpastian 
pengukuran yang relevan dari tabel di atas. 
 

Suara 
Nilai emisi kebisingan angka ganda yang dideklarasikan sesuai dengan ISO 4871:1996 
Tingkat tekanan yang diukur menurut     
ISO 80601-2-70:2015 (mode CPAP) 

29 dBA dengan ketidakpastian 2 dBA 

Tingkat daya yang diukur menurut         
ISO 80601-2-70:2015 (mode CPAP) 

37 dBA dengan ketidakpastian 2 dBA 
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Tingkat tekanan suara tertimbang-A yang diukur menurut ISO 17510:2015: 
Slang udara yang tersambung ke konektor 
F20 AirMini dengan masker 

19 dBA dengan ketidakpastian 3 dBA 

Slang udara yang tersambung ke konektor 
N20 atau P10 AirMini dengan masker 

15 dBA dengan ketidakpastian 3 dBA 

Tingkat daya suara tertimbang-A yang diukur menurut ISO 17510:2015: 
Slang udara yang tersambung ke konektor 
F20 AirMini dengan masker  

27 dBA dengan ketidakpastian 3 dBA 

Slang udara yang tersambung ke konektor 
N20 atau P10 AirMini dengan masker 

23 dBA dengan ketidakpastian 3 dBA 

 

Kurva aliran tekanan (ISO 17510:2015) 

 

Tekanan 
[cm H2O 

(hPa)] 

Aliran 
[L/menit] 

4 21 
8 26 

12 29 
16 31 
20 33 

 
 

Resistansi   
Resistansi inspirasi dan ekspirasi dengan 
AAV terbuka ke atmosfer (ISO 17510:2015) 

Konektor F20 

Inspirasi pada 50 L/menit 0,7 cm H2O (hPa) 
Ekspirasi pada 50 L/menit 0,5 cm H2O (hPa) 
 
 

Tekanan AAV (ISO 17510:2015) Konektor F20 
Tekanan terbuka ke atmosfer 0,9 cm H2O (hPa) 
Tekanan tertutup ke atmosfer 1,0 cm H2O (hPa) 
 
 

Masa pakai  
Mesin, unit catu daya: 5 tahun 
Slang udara, konektor: 6 bulan 
HumidX: 30 hari 
 
 

Tekanan Masker (cm H20) 

La
ju
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 V
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i 

(L
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Umum 
Pasien dimaksudkan sebagai operator. 
 
 

Catatan:  

• Produsen berhak untuk mengubah spesifikasi ini tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu. 

• Sistem masker ini tidak mengandung PVC, DEHP, atau ftalat. 

• Produk ini tidak dibuat dengan lateks karet alami. 
 
 

Simbol 

Simbol berikut ini mungkin muncul pada produk atau kemasan. 
 

 Baca petunjuk sebelum menggunakan (IEC 60601-1) 

 Mengindikasikan peringatan atau perhatian (IEC 60601-1)  Ikuti 

petunjuk sebelum menggunakan (IEC 60601-1)  Produsen (ISO 

15223-1)  Perwakilan Resmi Eropa (ISO 15223-1)  Kode 

Batch. (ISO 15223-1)  Nomor katalog (ISO 15223-1)  Nomor 

seri (ISO 15223-1)   Nomor alat  Hidup / Mati. (IEC 60601-1)  

 Diproteksi dari objek seukuran jari dan dari air yang menetes saat 

dimiringkan hingga 15 derajat dari orientasi yang ditetapkan (IEC 60601-

1-11)  Arus searah (IEC 60601-1)   Bagian yang dipasang 

pada pasien Tipe BF. (IEC 60601-1)  Peralatan Kelas II (IEC60601-1)  

 Batas kelembapan. (ISO 15223-1)  Batas suhu (ISO 15223-1) 

 Radiasi nonionisasi (IEC 60601-1-2)  Bluetooth (Panduan Merek 

Bluetooth)  Ketinggian pengoperasian  Batas tekanan atmosfer 

(ISO 15223-1)  Mematuhi RTCA DO-160 pasal 21, kategori M 

 Tidak aman untuk MR (jangan gunakan di dekat peralatan MRI) 
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(ASTM F2503)  Ganti 30 hari setelah dibuka  Jangan 

digunakan jika kemasan rusak. (ISO 15223-1). 
 

Informasi Lingkungan (Direktif Uni Eropa 2012/19/EE Limbah 
Peralatan Listrik dan Elektronik (Waste Electrical and Electronic 
Equipment, WEEE)) 
Mesin ini harus dibuang secara terpisah, bukan sebagai bagian dari 
sampah perkotaan yang tidak disortir. Untuk membuang mesin Anda, 
Anda harus menggunakan sistem pengumpulan, penggunaan kembali, 
dan daur ulang yang sesuai yang tersedia di wilayah Anda. Penggunaan 
sistem pengumpulan, penggunaan kembali, dan daur ulang tersebut 
dirancang untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan 
mencegah kerusakan lingkungan akibat zat berbahaya. 
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai sistem 
pembuangan ini, silakan hubungi pengelola limbah di lokasi Anda. 
Simbol tempat sampah yang disilang mengajak Anda untuk 
menggunakan sistem pembuangan ini. Jika Anda memerlukan informasi 
mengenai pengumpulan dan pembuangan mesin ResMed Anda, silakan 
hubungi kantor ResMed, distributor lokal, atau kunjungi 
ResMed.com/environment. 
 

Penyervisan 
Mesin AirMini ditujukan untuk menyediakan operasi yang aman dan 
andal saat dioperasikan sesuai dengan petunjuk yang disediakan oleh 
ResMed. ResMed merekomendasikan agar mesin AirMini diperiksa dan 
diservis oleh Pusat Servis ResMed yang resmi jika terdapat tanda-tanda 
keausan atau masalah seputar fungsi alat. Jika tidak ditemukan tanda-
tanda keausan atau masalah maka servis dan pemeriksaan produk 
umumnya tidak diperlukan selama masa pakainya. 
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Informasi lebih lanjut 
Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan 
mengenai cara menggunakan mesin, silakan hubungi penyedia 
pelayanan kesehatan Anda. 
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