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Den kompakta näsmasken, utvecklad  
för enkel tillpassning för alla
Varje patients ansikte är unikt, men med vår nya mask AirFit N20 är 
tillpassningen enkel för de flesta patienter. Den kompakta masken ger 
patienten fritt synfält. Mjukdelen InfinitySeal™ av silikon gör att masken  
följer patientens rörelser och sluter tätt oavsett ansiktets form och storlek.

Enkel att tillpassa
I en internationell studie passade 
vår nya AirFit N20 99,4 % av alla 
patienter.1 Få rätt tillpassning 
första gången. Mjukdelen av 
silikon anpassar sig efter olika 
ansiktsformer och ansiktsstorlekar.

Bekväm att använda
Alla maskens delar är lätta och 
bekväma, från mjukdelen till ramen 
och huvudbandet.

Fritt synfält
AirFit N20 har utmärkt passform 
med minimal kontakt och ram 
nedanför ögonen så att patienterna 
kan läsa och titta på tv i sängen.



AirFit N20 for Her

Pålitlig tätning

Mjukdelen InfinitySeal av 
silikon gör tätningen pålitlig och 
effektiv – den är konstruerad för 
att förhindra maskläckage, ha 
marginal för tillpassningsfel och 
täta väl under varierande tryck. 

Snabb tillpassning

Masken är bekväm och 
enkel att ta på och av. 
Magnetclipsen gör att 
huvudbandet kan fästas 
vid ramen på några 
sekunder.

Fritt synfält

Patienterna har fritt synfält 
och kan röra sig friare i 
sängen tack vare att ramen 
är placerad under ögonen 
och kombinerar stabilitet 
med mindre kontaktyta 
mot ansiktet.

Mjuk ram

Maskramen har vaddering 
utan sömmar mot ansiktet 
så att den ska kännas 
bekväm mot huden.

Mjuk och skonsam

Huvudbandet av plysch är 
specialdesignat för att vara extra 
mjukt. Det gör behandlingen 
bekväm och lätt att vänja sig vid 
för patienterna. 

Det mindre huvudbandet AirFit N20 for Her är konstruerat särskilt 
för att passa ansiktskonturen hos kvinnor.

Favoritvalet bland näsmasker

92 % av patienterna föredrog att använda 
AirFit N20 framför den näsmask som är 
marknadsledande i dag.2

Extra rörlighet

En kort, böjlig slang 
sammankopplad med knäröret 
ansluts till maskinens slang 
så att patienterna kan röra sig 
lättare utan att slangen sträcks 
och läcker.



AirFit N20 innehåller mycket få delar. Därför är den enkel 
både att använda och rengöra

Maskram

63566 
63567 for Her

Knärör och kort 
slangsats

63565

Mjukdel

63550 (S) 
63551 (M) 
63552 (L)

AirFit N20 for Her huvud-
band

63558

AirFit N20 huvudband

63560 (S) 
63561 (STD) 
63562 (L)

I en internationell studie passade AirFit 
N20 99,4 % av alla patienter.1 99%



Tips för storlek  
och tillpassning
AirFit N20 har tre utbytbara storlekar på 
mjukdelen: small, medium och large. 
AirFit N20 har en modulär design. Det 
innebär att varje mjukdelsstorlek går lätt 
att klicka fast i samma maskram, vilket ger 
ökad flexibilitet och gör det enkelt att byta 
storlek. 

Vi rekommenderar att du använder 
tillpassningsmallen för att avgöra vilken 
storlek som passar bäst för varje patient.

Mallen kan laddas ned från: 
ResMed.com/AirFitN20

Produktkoder

AirFit N20 for Her: Small 63513

AirFit N20: Medium 63514

AirFit N20: Large 63515



Utvecklad mjukdelsteknik: variabel tjocklek för 
komfort och stabilitet

Mjukt skydd för överläppen

Smalnar av mjukt för att minska 
trycket runt överläppen och ge en 
avslappnad och naturlig känsla.

Gott om utrymme runt 
överläppen

Ger gott om rörelseutrymme för 
mun och läppar.

Mjuk runt näsryggen

Anpassar sig till patientens 
näsrygg för att minimera risken 
för röda märken.

Innovativa InfinitySeal-öglor

Anpassar sig till varje patients 
ansikte och ger en pålitlig 
tätning oavsett ansiktstyp och 
maskrörelse.

Adaptiva veck

Passar många olika former och 
storlekar på näsa genom att följa 
användarens profil och sluta tätt 
mot ansiktet.

Stödjande vaddering på 
sidorna

Sluter an mjukt och täcker den 
bredaste delen av kinden för extra 
stabilitet.

Flexibel mjukdelsbas

Ger stöd för kinderna med format 
silikon för god tätning runt näsan.

88 % av patienterna tyckte att AirFit N20 
var bekvämare än den marknadsledande 
näsmasken.2

Komfort Stabilitet
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1 ResMed AirFit N20 intern global tillpassningsstudie med 159 befintliga ResMed-patienter som genomfördes den 12 november 2015, ID A3697629.
2 ResMed intern studie med 24 befintliga ResMed-patients som genom fördes mellan den 23 november och 21 december 2015 med jämförelse mellan den marknadsledande masken och AirFit N20, ID A3695085.
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Fler alternativ
• Patienten kan placera nedre delen av

huvudbandet över eller under håret beroende
på vad som passar bäst för frisyren.

4 5 6

• Upprepa steg 4 med de nedre remmarna.

• Börja med att kontrollera att magneterna
på de nedre remmarna inte sitter fast vid
clipsen.

• Om de gör det, lossa dem genom att vrida
på dem och dra bort dem från ramen.

• Dra huvudbandet över huvudet. Kontrollera
att ResMed-loggan på huvudbandet är vänd
utåt.

• För ned de nedre remmarna så att båda
sitter under öronen.

• För upp magneterna så att varje magnet
fäster vid tillhörande clip på ramen.

•  Justera kardborrebanden på de övre
remmarna tills masken sitter jämnt och
stadigt.

• Anslut maskinens luftslang till knäröret.
Klicka sedan fast knäröret på maskens
framsida.

• Starta apparaten.

Se bruksanvisningen för närmare anvisningar.
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Tillpassningsguide för AirFit N20


