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Stilte 
 
Dankzij de QuietAirTM-luchtafvoer 
hebben de AirFit P30i en F30 een 
geluidsniveau van slechts 21 dBA en 
verspreiden ze de lucht in stilte1,2,3,4.

Bewegingsvrijheid

De bovenaansluiting van de N30i 
en de P30i zorgt ervoor dat de 
patiënt de slang die het masker 
met de machine verbindt vergeet 
en zonder hinder van zijde kan 
veranderen.

Ultracompact design

Het onder de neus design van de 
AirFit N30i-, P30i- en F30-maskers 
bevrijdt de neusbrug en verruimt 
het gezichtsveld.

Ultracompact voor maximaal contact

Slapen in 
je favoriete 
houding!



Elleboog met snelsluiting
Met 360° rotatie om de 
bewegingsvrijheid te 
verzekeren.

Zachte hoofdband 
Voor een optimale 
afstelling 
en stabiliteit.

Ultracompact kussen 
voor onder de neus
Discreet, relativeert 
de perceptie van de 
patiënt en geeft een 
goede luchtdichtheid.

Stevige steun
Stabiliseert het 
kussen wanneer op 
het voorhoofd of de 
zijkant van het hoofd 
wordt gesteund, zelfs 
bij een patiënt met 
een onrustige slaap.

Gebogen design 
Het kussen volgt de 
vorm van de neus, met 
een overgang tussen een 
dik en stabiel membraan 
opzij en een fijner, 
comfortabeler membraan 
in het midden.

Membraan van 
silicone voor het 
septum
Voor een intuïtieve 
plaatsing en 
een stabiele5 
luchtdichtheid aan het 
uiteinde van de neus.



SpringFit™ frame
Automatische afstelling 
en een grote stabiliteit6 
gedurende de hele nacht.
Slechts twee maten 
benodigd.

Geïntegreerde 
hoezen 
Maken het 
gebruik zacht en 
comfortabel5.

Intranasaal kussen
Uitgerust met een dubbele 
membraan heeft het 
intranasaal kussen een 
dubbele functie: een hoog 
niveau van comfort en een 
betrouwbare afdichting3. 
Het kussen sluit mooi aan in 
contact met de huid.

QuietAir-luchtafvoer7

Een geïntegreerd polyester 
filter in de luchtafvoer zorgt 
ervoor dat de uitgeademde 
lucht zachtjes wordt 
verspreid met een fluisterstil 
geluidsniveau – 21 dBA3,4.



Frame (met elleboog)

63840 (STD)
63841 (SML)

Elleboog

63842

Hoofdband

63814

Kussen

63812 (W)
63810 (SW)
63811 (M) 
63813 (S)

Modulariteit AirFit N30i/P30i

Gemeenschappelijke onderdelen

Specifieke onderdelen (uitwisselbaar)

AirFit N30i - onder de neus kussens             AirFit P30i - intranasale kussens

Kussen

63863 (L)
63862 (M) 
63861 (S)



Model en referenties AirFit N30i/P30i

De AirFit N30i heeft 4 onderling verwisselbare kussenmaten: S, M, SW en W.
Dankzij het modulaire concept van de AirFit N30i passen deze vier kussens op het SpringFit frame. Men 
kan ze desgewenst dus vervangen voor meer flexibiliteit.
Wij raden aan het bij het masker geleverde model, afb. 1 hieronder, te gebruiken om voor de juiste maat te 
kiezen voor uw patiënt, zowel in de breedte als in de diepte.
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AirFit N30i en P30i: slechts twee referenties

AirFit N30i S (63816) /

AirFit P30i S (63866) 

Inbegrepen: 

- AirFit 30 S frame
- Hoofdband
- Twee kussens: S & M

AirFit N30i Std (63815) /

AirFit P30i Std (63865

Inbegrepen: 

- AirFit 30 Std frame
- Hoofdband
- Twee kussens: S & M

AirFit N30i  Sml 63816

AirFit N30i  Std 63815

Met slechts twee framematen en slechts één hoofdband delen de AirFit 
N30i en P30i hetzelfde modulaire concept om uw voorraadbeheer te 
vereenvoudigen. Elk masker wordt met twee S en M kussens geleverd 
om een goede plaatsing voor de meeste patiënten5 te verzekeren. Andere 
kussenmaten zijn beschikbaar als optionele onderdelen om een oplossing 
voor iedereen te bieden: W en SW op de N30i; L op de P30i.

Voor de keuze van het frame, Std of S, raadpleegt u de aanbevelingen bij afb. 2. Het frame moet 
halfverwege tussen het oog en het oor worden geplaatst, dit betreft zowel de N30i als de P30i.

AirFit P30i  Sml 63866

AirFit P30i  Std 63865



Hoofdband
Eén enkele maat met 
aanpasbare bovenste 
riem.

Elleboog met 
snelsluiting
Om gemakkelijk aan 
te sluiten/los te maken 
met een rotatie van 
360°.

Magneetclips
Snelle, gemakkelijke 
en intuïtieve 
plaatsing2.

Ultracompact kussen 
voor onder de neus
Verzekert de stabiliteit2, 
een open gezichtsveld en 
een kleiner contactvlak 
met het aangezicht.

QuietAir luchtafvoer7 
21 dBA
De luchtafvoer verwijdert 
de uitgeademde lucht 
met een minimum aan 
geluid en luchtstroom2, 
Hij is geruislozer en 
verspreidt de lucht beter  
dan de belangrijkste 
concurrerende maskers op 
de markt1.

AirFit F30 model en referenties

De AirFit F30 heeft 2 onderling 
verwisselbare kussenmaten: S en M.
Dankzij het modulaire concept van de 
AirFit F30 passen deze twee kussens op 
het frame. Men kan ze desgewenst dus 
vervangen voor meer flexibiliteit.

Wij raden aan het bij het masker 
geleverde model te gebruiken om 
voor elk van uw patiënten de juiste 
kussenmaat te kiezen.

AirFit F30 S 64110

AirFit F30 M 64111

De AirFit F30 is verkrijgbaar 
in 2 packs met verschillende 
kussenmaten. Het pack S bevat 
een kussen S, het pack M een 
kussen M.



QuietAir 
elleboog

63494

Standaard 
elleboog 
(in optie)

63476

Frame

64159

Kussen

64150 (S)
64151 (M) 

Hoofdband

64161

Comfort Stabiliteit

Membraan van silicone 
voor het septum
Voor een intuïtieve plaatsing 
en een stabiele afdichting aan 
het uiteinde van de neus.

Mat silicone
De textuur is zachter aan 
het uiteinde van de neus, 
voor meer comfort in deze 
gevoelige zone.

Zone onderaan de neus
Het kussen onder de neus is 
hier smaller en stabiliseert 
het contactvlak, voor meer 
luchtdichtheid en comfort.

Laterale ondersteuning
Een stevigere zone voor een 
neussteun die de luchtdichtheid 
en het comfort verzekert.

Omtrek van de kin
De dikte is ontworpen om 
de afdichting bij de kin te 
verbeteren en een goed 
comfort te verzekeren, met een 
minimale druk op de kaak en het 
tandvlees. 

Glad silicone
Dit gladdere gedeelte 
sluit naadloos aan op de 
huid en zorgt voor een 
goede afdichting, zelfs bij 
kaakbewegingen.

AirFit F30 kussen: InfinitySeal™ technologie zoals bij de AirFit F20
De technologie gebruikt een design, een textuur en een dikte die variëren volgens de zones van het gezicht 
van de patiënt waarop het masker rust.
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Verdeeld door ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex, Frankrijk.
AirFit, InfinitySeal, SpringFit en QuietAir zijn gedeponeerde handelsmerken van ResMed Ltd. AirFit en AirSense zijn handelsmerken van ResMed Ltd.
De maskers AirFit F30, AirFit N30i en AirFit P30i zijn bedoeld voor patiënten die meer dan 30 kg wegen en aan wie een niet-invasieve behandeling met positieve druk is voorgeschreven, 
zoals een behandeling met CPAP of met twee drukniveaus. Ontworpen voor herhaald gebruik door één enkele patiënt thuis, of voor herhaald gebruik door meerdere patiënten in het 
ziekenhuis of in een medische omgeving. 
© 2018 ResMed Ltd. 10111106/2 2019-04

1 Vergelijking van de gegevens in de publieke gebruiksaanwijzing van het DreamWear volgelaatsmasker met het in interne tests gemeten akoestische vermogen van de AirFit F30, ID A4372624.
2 Externe klinische studie van ResMed van de AirFit F30, ID A4356449, gedurende 7 dagen bij 21 patiënten, april tot mei 2018.
3 Externe klinische studie van ResMed van de AirFit P30i, ID A4387859, gedurende 14 dagen bij 23 patiënten, mei tot juni 2018.
4 Akoestische vermogen van 21 dBA – Gebruiksinstructies AirFit P30i, ResMed Ltd 2018. ID A4461185.
5 Externe studie van de plaatsing van ResMed van de AirFit N30i, ID A4327753, gedurende 11 dagen bij 37 patiënten, april 2018.
6 Externe klinische studie van ResMed van de AirFit N30i, ID A4320645, gedurende 7 dagen bij 24 patiënten, februari tot maart 2018.
7 De QuietAir luchtafvoer is ontworpen voor herhaald gebruik door één enkele patiënt, thuis of in een medische omgeving.


