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A1 Ik heb een tijdje MyAir gebruikt, en wens daar nu mee te stoppen. Ik heb mijn account opgezegd. Ik 

heb mijn toestel op vliegtuigmodus gezet, zodat de data ook niet meer verstuurd worden, maar nu 

vraagt mijn toestel alle dagen om mijn keuze te bevestigen, wat uiteraard erg vervelend is. Hoe kan ik 

er definitief voor zorgen dat er geen data meer verstuurd worden?

B1 Hoe betrouwbaar is de AHI (Apneu Hypopneu Index) meting van de AirSense 10? Hoe goed komen die 

overeen met de metingen in het slaapcentrum, of welke is de afwijking?

C1 Probleem: sterke variatie in Maskerafdichting - Lekkage

Zie bijgaande de lekkage voor de maanden januari en februari en tevens een recent 

slaaptherapierapport.

Ik houd steeds dezelfde voorgeschreven methode aan voor het bevestigen van mijn masker met o.a. 

dagelijks extra reinigen van mijn aangezicht voor het plaatsen van het masker en regelmatig reinigen 

van het masker.

De bibliotheek heb ik ook meermaals geraadpleegd, zodat ik zeker ben de correcte werkwijze te 

volgen.

Geregeld controleer ik ook het monteren van het masker via de instelling:

Mijn Opties > Maskerpasvorm

op de AirSense 10 Elite.

Mijn masker AirFit F30 werd vernieuwd op 27-01-2021 ter gelegenheid van de jaarlijkse 

opvolgingsraadpleging.

Kunt u mij enige tips geven hoe ik de afdichting kan verbeteren.

D1 Ik slaap al 24 jaar met apneu toestel en ik vind AirSense 10 Elite (mijn zesde toestel) met verwarmde 

luchtslang en masker Airfit N30i het beste toestel.

Ik heb wel enkele vragen :

        Waar koop je de filters in België?

        Waarom elke week luchtslang kuisen waar enkel lucht doorgaat?

        Is masker met neusdoppen beter om huiduitslag op neus te vermijden?

        Ik draag een kinband en heb nog last van droge mond hoe kan ik dat verbeteren?

        Welke zijn de belangrijkste parameters van het slaaptherapierapport ?

E1 Ik heb regelmatig last van heesheid, sinusitis- en oorproblemen.  Gebruikt sinds 2013 AirSense 10 tot 

januari 2019 (gestopt door te weinig gebruikt omwille van de NKO-problemen).

Sinds juli 2019 gebruik ik BiPAP Philips Respironics Dreamstation.

De slaaparts raadde me aan om de temperatuur van de bevochtiger en de verwarmde slang te 

verlagen bij NKO-problemen.

De ventilatiedeskundige raadde me 10 dagen geleden aan om de temperatuur van beide te verhogen 

bij heesheid, sinusitis, oorproblemen.

Normaal staat de verwarmde slang op 4, de bevochtiger op 3.

Wat doe ik best?

E2 Ik gebruik een F&P Eson2 (maat S) masker.

De ventilatiedeskundige gaf me recent een Airfit F20 masker (neus- & mondmasker). Volgens haar zou 

dit beter zijn als men regelmatig last heeft van heesheid, sinusitis- en oorproblemen.

Is dit zo?

Mijn onderkaak staat te ver naar achter en ik heb hyperventilatie.
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