
Information til patienter i CPAP behandling

Rengøring af CPAP apparatet.
Tør apparatets yderside af med en klud, der er let fugtet med vand og et mildt opvaskemiddel uden
parfume.
Apparatet skal være helt tørt, inden elledningen sættes i stikket.

Rengøring og udskiftning af filtre.
Det anbefales at rengøre filter (banke filter af for støv) mindst hver anden uge og erstatte det med
et nyt filter hver 3. måned.

Rengøring af maske.
Rengør masken i en balje med varmt vand og et skånsomt rengøringsmiddel uden parfume (evt.
opvaskemiddel) 1-2 gange ugentligt. Lad masken ligge i vandet i ca. 10 minutter. Skyl herefter
masken grundigt.  Udover anbefales det at masken tørres af med klud eller skylles hver dag. Lad
masken lufttørre.

Rengøring af slange.
Rengør slangen i en balje af varmt vand og et skånsomt rengøringsmiddel uden parfume (evt.
opvaskemiddel) 1 ugentligt. Lad slangen ligge i vandet i ca. 10 minutter. Skyl herefter slangen
grundigt og lad den lufttørre

Rengøring af fugterkammer.
Der kan opstå kalkaflejringer som fjernes ved hyppig rengøring og evt. ved brug af en klar eddike.
Det anbefales at bruge en blød svamp eller børste til rengøring.
Tør maskinen af indvendig med en let fugtig klud, når fugterkammer er afmonteret.
Vigtigt at tømme og afmontere fugterkammer inden transport af apparat.

Service.
Anordningen kræver ingen rutinemæssig vedligeholdelse. Men det er vigtigt du opretholder
rutinemæssig rengøring af udstyr.

Advarsel: Hvis du observerer:
- uforklarlige ændringer i anordningens funktion,
- udsender underlige eller skarpe lyde,
- hvis apparatet er blevet tabt på gulvet,
- hvis der spildes vand under afskærmningen,
- at afskærmningen går i stykker,

skal du koble elledningen fra og standse brugen af anordningen, og tag kontakt til Søvnexperten.
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