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Vul de kamer met behulp 
van de meegeleverde 
trechter met voldoende 
gedestilleerd water voor 
de gebruiksperiode maar 
nooit tot boven de 560 mL-
markering voor het maximale 
waterniveau. 

Sluit de verwarmde  
bea demingsslang aan op de 
myAIRVO 2.

Als de myAIRVO 2 klaar is 
voor gebruik, wordt er een 
vinkje weergegeven.

Sluit de interface aan en begin 
de therapie. Als er tijdens 
het gebruik veel condens in 
de slang ontstaat, raadpleeg 
dan Condensbeheersing in 
hoofdstuk 2, “De myAIRVO 2 
instellen”. 

Schakel de myAIRVO 2 in door 
de aan/uit-knop 5 seconden 
ingedrukt te houden. 
 
De myAIRVO 2 begint met 
opwarmen en er verschijnt 
een opwarmsymbool op het 
scherm.

Sluit het netsnoer van de 
myAIRVO 2 aan op de 
achterkant van het apparaat 
en steek de stekker in het 
stopcontact.

Sluit de waterkamer aan 
op het apparaat door de 
beschermrand omlaag te 
drukken en vooruit te duwen 
totdat deze vastklikt.

Installatiestappen voor de myAIRVO 2 met de HC360 herbruikbare waterkamer
Raadpleeg hoofdstuk 2, “De myAIRVO  2 instellen” en hoofdstuk 3, “De myAIRVO  2 gebruiken” in de  
gebruikershandleiding van de myAIRVO 2 voor informatie over het installeren.

Verbruiksartikelen
Raadpleeg Hoofdstuk 4, “Reiniging en onderhoud” in de gebruikershandleiding van de myAIRVO 2 voor informatie 
over verbruiksartikelen. De myAIRVO 2 bevat vier artikelen die u regelmatig moet vervangen om het apparaat zo 
schoon mogelijk te houden. Voor het aantal keer dat hieronder wordt aanbevolen wordt ervan uitgegaan dat de 
myAIRVO 2 door slechts één persoon wordt gebruikt en dat de juiste reinigingsprocedures worden gevolgd.

Contactgegevens voor ondersteuning en bestellingen
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Optiflow™+ neuscanule
Om de 30 dagen vervangen.
Productcode: OPT942E (small)
  OPT944E (medium)
  OPT946E (large)

Verwarmde beademingsslang
Om de 60 dagen vervangen.
Productcode: 900PT560E (rechtsboven)
  900PT500E (rechtsonder)

Nabestelcode:

Nabestelcode:

Nabestelcode:

Nabestelcode:

HC360 herbruikbare waterkamer
Productcode: HC360

Luchtfilter
Om de 90 dagen of 1000 uur vervangen.
Productcode:  900PT913  

(verpakking met 2 stuks)

Belangrijke opmerking: Dit is slechts een snelstartgids; hij vormt in geen geval een substituut voor de 
gebruikershandleiding van de myAIRVO 2. Voordat u de myAIRVO 2 gebruikt, dient u de gebruikershandleiding 
van de myAIRVO 2 door te lezen om het beoogd gebruik, de waarschuwingen en aandachtspunten van het 
apparaat te leren begrijpen. De myAIRVO 2 is niet bedoeld voor ondersteuning van vitale lichaamsfuncties.

www.fphcare.com/myairvo

Sommige producten zijn mogelijk niet in uw land beschikbaar. Neem contact op met uw plaatselijke 
Fisher & Paykel Healthcare-vertegenwoordiger.

Zet de myAIRVO 2 op een lage 
plank of op de vloer naast uw 
bed. Zorg dat het apparaat 
lager dan uw hoofd en op een 
horizontale ondergrond staat.
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myAIRVO™ 2-snelstartgids
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Verwijder de waterkamer nadat de 
droogmodus is voltooid door de beschermrand 
omlaag te duwen en de kamer naar buiten te 
trekken. Was en spoel de kamer en vul deze 
opnieuw volgens de installatiestappen op de 
vorige pagina.

HC360

Totaal aantal gebruiksuren
83

Controleer op 
verstoppingen

Overzicht van de myAIRVO 2-knoppen
Raadpleeg hoofdstuk 3, “De myAIRVO 2 gebruiken” in de gebruikershandleiding van de myAIRVO 2 voor informatie over 
het gebruik van de myAIRVO 2.

De myAIRVO 2 reinigen
Raadpleeg hoofdstuk 3, “De myAIRVO  2 gebruiken” en hoofdstuk 4, “Reinigen en onderhouden” in de  
gebruikershandleiding van de myAIRVO 2 voor informatie over het schoonmaken van de myAIRVO 2.

Aan/uit-knop
U schakelt de myAIRVO 2 in door de 
aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt 
te houden. Houd deze knop na 
gebruik 3 seconden ingedrukt om 
naar de droogmodus te gaan. Het 
apparaat wordt na 99 minuten 
automatisch uitgeschakeld.

Geluidspauze-knop
Met de Geluidspauze-knop kunt 
u de geluidsalarmen tijdelijk 
onderdrukken.

Modus-knop
Met de Modus-knop kunt u door de 
modi lopen:
• Temperatuur
• Flowsnelheid
• Dag/nacht
• Compliantie

Omhoog- en Omlaag-
knoppen
Met de knoppen Omhoog en 
Omlaag wijzigt u de instellingen in 
de volgende modi:
• Temperatuur
• Flowsnelheid
• Dag/nacht 

Na gebruik zet u de interface af. Houd de 
aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de 
99 minuten durende droogmodus te starten. 
Draag de interface niet als het apparaat in 
de droogmodus staat (om brandwonden te 
voorkomen), en verwijder de waterkamer pas 
als de droogmodus is voltooid.

Verwijder de waterkamer. Laat eventueel resterend water weglopen. 
Verwijder de kamerbodem. Was de bovenkant van de kamer en 
de bodem met wat mild afwasmiddel en spoel ze daarna af. Laat 
de kamer 10 minuten in een oplossing van azijn (1 deel) en water 
(2 delen) liggen. Spoelen en drogen.

Schakel het apparaat uit en trek de stekker 
uit het stopcontact.

Verwijder de verwarmde beademingsslang 
en voer overtollig condens af.

Maak de interface los van de verwarmde 
beademingsslang, was hem in warm water 
met wat mild afwasmiddel, spoel hem met 
water van drinkkwaliteit en sluit hem weer 
aan op de verwarmde beademingsslang.

Spoel de interface af met water van 
drinkkwaliteit en sluit hem weer aan op de 
verwarmde beademingsslang terwijl het 
apparaat nog in droogmodus is, zodat de 
interface kan drogen.

Veeg de binnenkant van de aansluitpoort voor de verwarmde 
beademingsslang grondig schoon met een schone, pluisvrije doek 
die in warm water met wat mild afwasmiddel is gedoopt. Veeg de 
buitenkant van het apparaat schoon met een schone, vochtige (niet 
natte) doek die in warm water met wat mild afwasmiddel is gedoopt. 

Dagelijkse reiniging

Wekelijkse reiniging
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Geluidspauze-knop

Visuele en akoestische alarmen op de myAIRVO 2
Raadpleeg hoofdstuk 3, “De myAIRVO  2 gebruiken” in de gebruikershandleiding van de myAIRVO 2 voor informatie 
over alarmen. De myAIRVO 2 heeft alarmen die u waarschuwen voor onderbrekingen in uw behandeling. Druk op de 
Geluidspauze-knop om het alarm 115 seconden te onderdrukken.

De myAIRVO 2-modi en -instellingen in de standaardmodus
Raadpleeg hoofdstuk 3, “De myAIRVO 2 gebruiken” in de gebruikershandleiding van de myAIRVO 2 voor informatie over 
het gebruik van de myAIRVO 2. De myAIRVO 2 onthoudt uw instellingen wanneer u het apparaat uitschakelt.

Temperatuurmodus
Gebruik de knoppen Omhoog en 
Omlaag om te wisselen tussen de 
volgende temperaturen: 31 °C, 34 °C 
en 37 °C.

Flowsnelheidsmodus
Gebruik de knoppen Omhoog 
en Omlaag om een flowsnelheid 
te selecteren van 10-60 L/min. 
Raadpleeg de gebruikershand-
leiding van de myAIRVO 2 voor 
informatie over flowbereiken voor 
uw interface.

Dag-/nachtmodus
Gebruik de knoppen Omhoog en 
Omlaag om te wisselen tussen 
Dagmodus en Nachtmodus. In de 
Nachtmodus worden sommige 
audiosignalen stiller en wordt het 
scherm gedimd.

Compliantiemodus
In de Compliantiemodus wordt er 
automatisch tussen de statistieken 
voor apparaatgebruik gewisseld: 
• Totaal aantal gebruiksuren
• Aantal uren per dag
• Controlecijfer (voor de arts)

Als de reiniging is voltooid, maakt u de myAIRVO 2 weer gereed aan de hand van de eerder  
beschreven installatiestappen.


