Neuskussenmasker

Neuskussenmasker

Aanbrenginstructies voor de AirFit P10
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• Houd de neuskussens voor uw neus
en let erop dat de maataanduiding
aan de onderkant zit en dat de
richtingaanduidingen voor links (L)
en rechts (R) zichtbaar zijn.
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• Trek de onderste band over de achterkant
van het hoofd.

• Trek de hoofdband met de onderste band
over het hoofd.

• De bovenste band moet probleemloos over
de bovenkant van het hoofd passen.
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• Trek het masker van het gezicht en plaats het vervolgens weer terug.
• Zorg ervoor dat de neuskussens goed in de neusgaten zitten en dat beide kussens
naar boven wijzen.

•S
 luit ten slotte het uiteinde van de
maskerslang aan op de slangaansluiting
van het apparaat en schakel het apparaat
vervolgens in.
• Het masker is nu klaar voor gebruik.

aanpassing

Een stiller masker voor optimaal
patiëntcomfort
Het AirFit P10-neuskussenmasker behoort tot de AirFit-serie van ResMed: de garantie voor optimaal
draagcomfort voor elke patiënt. Dit is ons stilste masker. Het biedt dezelfde betrouwbaarheid en
gebruikseigenschappen als de Swift™ FX , maar het ontwerp is 50% stiller en circa 50% lichter.

Stiller
• Voor optimaal pascomfort kunt u de onderste en de bovenste band verder uit elkaar of dichter naar elkaar toe trekken.

Opmerking: Raadpleeg voor uitgebreide gebruiksinstructies de
gebruikershandleiding van de AirFit P10.
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1 ResMed klinisch onderzoek FECS3. 90% van de deelnemers zette in minder dan 30 seconden probleemloos het
masker op.
2 Verklaarde geluidsemissiewaarden vanaf 10 (met onzekerheidsfactor van 3dBA) overeenkomstig ISO 4871.
3 ResMed klinisch onderzoek FECS3. Objectieve gegevens van ResMed (druk, lekkage, gemiddeld dagelijks gebruik,
AHI) afkomstig uit een studieomvang van 21 deelnemers.
AirFit, QuickFit, QuietAir and Swift are trademarks of ResMed Ltd. Swift is registered in the U.S. Patent
and Trademark Office. Product availability may vary across regions. Specifications may change without
notice. © 2014 ResMed Ltd. 1016674/2 2014-01

Met slechts 21,4 dBA is de QuietAir™luchtafvoer van meshweefsel fluisterstil.
Eventuele hinder voor de patiënt en zijn/
haar partner is minimaal.
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Lichter

Past altijd

Het masker is bijna 50% lichter dan
ons meest populaire neusmasker 1.
Het ontwerp is zodanig dat een goede
nachtrust wordt gegarandeerd.

De elastische QuickFit™-hoofdband
past zich vanzelf aan aan het hoofd
van elke patiënt. De hoofdband kan
in minder dan 30 seconden worden
aangebracht. 2

ResMed.com

Meer dan 40 minuten
extra nachtrust ...
Uit recent klinisch onderzoek door ResMed1 waaraan 21 gebruikers van een CPAPmasker uit Australië deelnamen, bleek dat patiënten die een AirFit P10-masker van
ResMed droegen gemiddeld meer dan 40 minuten per nacht langer sliepen dan
degenen met een Swift FX-masker.

40
mins

Onderdelenblad AirFit P10

Meer informatie over het onderzoek vindt u hier: ResMed.com/AirFitP10
Whitepaper ‘Assessment of a new nasal pillows mask in patients receiving CPAP’
(Beoordeling van een nieuw neuskussenmasker voor patiënten die CPAP-therapie ontvangen).
AirFit P10 dubbele
hoofdband
62935

AirFit P10 dubbele
hoofdband voor vrouwen
62936 (kleiner formaat)

AirFit P10 functies en voordelen
Flexibele, terugverende kussens
vangen bewegingen in allerlei
richtingen op en sluiten goed af.

Alleen frame
62938

3 eenvoudige
onderdelen

Dubbelwandige neuskussens
sluiten af bij contact, verspreiden
de lucht rustig in de neus en
hebben een groot pasbereik.

Eenvoudig driedelig
systeem
De AirFit P10 bestaat uit
slechts drie onderdelen
en is snel en eenvoudig in
elkaar te zetten.

maken het AirFit P10 masker
ongeveer 50% lichter dan het
leidende neuskussenmasker

Zelfstellende QuickFit-hoofdband
met speciaal ontwikkelde tweepunts
kracht- en vectorverdeling, waardoor de
elastische band het masker stabiliseert
en de neuskussens op hun plaats houdt.
Leverbaar in standaard- en kleiner formaat
voor de AirFitTM P10 voor vrouwen.

62930 (XS)

Lichtgewicht,
geïntegreerde flexibele
slang is uitrek- en buigbaar
voor verhoogde flexibiliteit
en stabiliteit, zodat de
patiënt in talloze posities
kan slapen.

62931 (S)

62932 (M)

XS

Extra Small

S

Small

M

Medium

L

Large

62933 (L)

Neuskussens

Productcodes
				Europa 1 Europa 2 Europa 3
AirFit P10 - compleet systeem .		

62901

62902

62903

AirFit P10 voor vrouwen - compleet systeem** 62911

62912

62913

*

QuietAir-luchtafvoer van meshweefsel
verspreidt uitgeblazen lucht gelijkmatig,
zodat dit nauwelijks hoorbaar is voor de
patiënt en zijn/haar partner. Met 21,4 dBA
is de AirFit P10 het stilste masker van
ResMed.2

Opmerking: Raadpleeg voor meer informatie
de gebruikershandleiding van de AirFit P10.
* bij het masker worden neuskussens in de maten S, M en L meegeleverd.
** bij het masker worden neuskussens in de maten XS, S en M meegeleverd.

Europa 1: Engels (VK), Frans, Duits en Italiaans (Zwitserland)
Europa 2: Engels, Deens, Fins, Noors en Zweeds
Europa 3: E ngels, Tsjechisch, Nederlands (België), Frans (België), Duits (België), Grieks, Hongaars,
Italiaans, Pools, LMSXS Portugees, Russisch, Slowaaks, Spaans en Turks
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