
Enestående ytelse
ResMeds AirFit™ N10 maske med neseputer er del av ResMeds nye AirFit-serie — med 
utmerket passform for pasienten. Utmerket ytelse og optimale brukeregenskaper plasserer 
den blant de beste på markedet. AirFit N10 er intuitiv, enkel å tilpasse og komfortabel i bruk, 
med en ramme som sitter lavt under øynene og dermed gir uhindret sikt. 

ResMed.com

Enkel
Selv-justerende EasyClick-
klemmer fester rammen enkelt til 
hodestroppene. Den har en pute 
som er enkel å feste og en kort, 
integrert slange som er svært tøyelig 
og likevel holdbar.

Komfortabel
Den myke puten, SoftEdge™

hodestropp og valgfrie, myke omslag 
bidrar til en god opplevelse for 
pasienten. Forsiktig spredning av 
luftstrømmen gjør den også behagelig 
for omgivelsene.

Uhindret sikt
AirFit N10 har et kompakt design og 
en elegant ramme som sitter lavt 
under øynene, slik at pasienten har 
uhindret sikt.

Tilpasningsveiledning for AirFit N10

• Kontroller at den grå siden på hodestroppen 
som viser ResMed- og AirFit N10-logoene, 
vender ut.

• Løsne de nederste stroppene. Hold den 
nederste delen av puten under nesen.

• Plasser puten over nesen.
• Hold masken mot ansiktet.
• Trekk hodestroppene opp og over hodet.

• Trekk de nederste stroppene under ørene 
og fest EasyClick-klemmen på utsiden av 
rammen. 

• Åpne de øverste festemekanismene.
• Tilpass hodestroppene slik at masken sitter 

rett og behagelig under nesen. Deretter 
lukker du festemekanismene igjen, slik 
at de er justert i forhold til de øverste 
stroppene.

• Åpne festemekanismen på de nederste 
hodestroppene. Juster hodestroppene 
slik at masken sitter stabilt og lukk 
festemekanismen igjen.

• Deretter kobler du enden av maskeslangen 
inn i apparatets luftslange. 

• Slå på apparatet.
• Tilpass puten og hodestroppene slik at

masken sitter behagelig over nesen og 
ikke er brettet eller vridd.

• Masken er nå klar til bruk.

• Pasienten kan plassere den nedre hodestroppen oppå eller under håret - alt etter eget ønske.
• Det er mulig å sette på ekstra, myke omslag for at masken skal føles ekstra behagelig på ansiktet.

Merk: Se i brukerhåndboken for fullstendig brukerveiledning.MERK: Det er viktig at de øverste stroppene sitter riktig, slik 
at du oppnår god forsegling og mest mulig komfort. Pass på 
at de ikke blir for stramme.

MERK: De nederste stroppene behøver bare en lett 
tilstramming for at masken skal være komfortabel.
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* Ikke tilgjengelig i alle land.

Ditt førstevalg

 AirFit N10 egenskaper og fordeler

 AirFit N10-komponenter

Kun3 
deler 

gjør masken 50 % lettere 
enn andre, ledende mas-
ker på markedet.1 

SoftEdge hodestropper 
er laget i et førsteklasses,  
mykt materiale som  
er behagelig å ha på og  
som ikke etterlater  
merker i ansiktet.

Sirkulær og forsiktig 
spredning av luften gir  
minimal forstyrrelse for  
pasient og partner.

Lett og holdbar maskeslange  
er integrert i rammen. Den er 
utformet for å kunne strekkes og 
bøyes 3600 under søvn, uten at 
forseglingen blir brutt. 

Selv-justerende 
EasyClick-klemmer 

sikrer en rask og sikker 
tilpasning. 

Lav ansiktsramme  
gir stabilitet og  

uhindret sikt i alle 
retninger.

Forbedret Spring AirTM 
pute med dobbel vegg 

gir komfortabel og 
utmerket forsegling. 

Valgfrie, myke omslag gjør at 
masken føles ekstra behagelig på 
ansiktet.

AirFit N10 hodestropp

63262 (Sml)  
63260 (Std)

AirFit N10 hodestropp  
for henne

63261 (Sml)
 

Pute

63241 (Sml) 
63240 (Std) 

63242 (Wide)

Ramme 
Inkluderer ramme, 

myke stropper 
og klemmer til 
hodestropper.

63270 (Std)

Få deler
gjør den kompakte  
AirFit N10 nesemasken 
enkel å tilpasse, bruke  
og rengjøre.

AirFit N10 har den veldokumenterte ytelsen som pasienten kjenner fra andre ResMed-
masker, samtidig som den gir en utmerket brukeropplevelse og komfort.  
En nylig ResMed-studie1 viste at pasienter hadde AirFit N10 som sitt førstevalg foran 
andre, ledende masker på markedet. Som nummer én med tanke på brukervennlighet, 

stabilitet, komfort og diskrete utseende, kan du være trygg på at AirFit N10 er rett for deg.

Produktkoder
    Europa 2

AirFit N10 maske for henne Small  63213 

AirFit N10 maske Small 
*     −

AirFit N10 maske Standard.  63212

AirFit N10 maske Wide   63214

Europa 2:  Engelsk, Dansk, Estisk, Finsk, Norsk og Svensk1 Sammenlignet med andre ledende masker på markedet. ResMed-studier D632-105 August 2013 og D632-124 November 2013 med 35 deltakere.

Puten er enkel å 
klikke på plass eller fjerne.

Merk: Modellene AirFit N10 Standard og Wide blir levert 
med hodestropper i størrelsen Standard (blå). AirFit N10 
for Her blir levert med hodestropp i størrelsen Small (rosa). 
Se i brukerhåndboken for flere detaljer.

Klemmer for hodestropp

63280 (10 stk.) 


