
Frihet att sova som man vill

Det här är för dem som rör sig 
mycket när de sover.

För dem som vill sova på sitt eget sätt, 
som vrider och vänder sig i sömnen 

och vaknar redo för en ny dag.

Den här är för dem.

Tillpassningsguide 

1

•  Dra ramen och huvudbandet över
huvudet tills knäröret är riktat uppåt och
huvudbandet är bakom huvudet.

2

•  Placera mjukdelen under näsan.

•  För AirFit P30i masken, justera in
näskuddarna i näsborrarna.

3

•  Dra åt eller lossa huvudbandet tills
mjukdelen sitter bekvämt under näsan.

6

•  Sätt tillbaka knäröret på ramen.

•   Masken är nu klar för användning.

Nasal cradle 
mask

Fler alternativ
•  Patienter med långt hår rekommenderas

att dra igenom håret genom huvudbandet
i nacken. Om håret är uppsatt i hästsvans
ska den placeras tillräckligt högt för att
huvudbandet ska sitta bekvämt.

•  I bruksanvisningen finns ytterligare
instruktioner och fullständig
produktinformation med indikationer,
kontraindikationer, varningar och
försiktighetsåtgärder.

5

•   Anslut luftslangen från apparaten till
knäröret.

4

•  Tryck på sidoknapparna på knäröret och
lossa det från ramen.

Nasal pillows mask
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AirFit N30i och AirFit P30i ger patienterna frihet att sova som de 
vill och vara närmare sin partner. Båda maskerna har en diskret och 
minimalistisk design med slangen praktiskt placerad ovanpå huvudet 
och den självjusterande SpringFit-ramen gör att masken sitter säkert 
där den ska hela natten.1,2



Besvarar önskemål såväl som behov
Designen hos N30i och P30i med slangen ovanpå huvudet är utvecklad för 
alla som rör sig mycket i sömnen utan att tätningen eller komforten påverkas.  
Den tätslutande ramen, de noggrant designade mjukdelarna och slangdesignen 
anpassar sig efter alla vridningar och vändningar. Knäröret med quick-release-fäste 
gör det enkelt för den som behöver stiga upp under natten. 

Förenkla din vardag
AirFit N30i och AirFit P30i har en modulär design och delar alla 
maskkomponenter, vilket innebär enkel administration och lagerhantering. 
Det är endast två storlekar på maskramen och en storlek på huvudbandet. Varje mask 
innehåller två storlekar på mjukdel eller näskuddar som är framtagna för att ge en god 
passform för majoriteten av patienterna. För att säkerställa valmöjlighet finns N30i 
mjukdelen också i storlek wide och small wide samt att P30i näskuddar finns i storlek large.

Flexibilitet i 
rörelser och 
anslutning
Enkelt men 
sofistikerat knärör 
med quick-release-
fäste gör det enkelt 
att koppla på och av 
masken från slangen.
Rörelsefriheten 
begränsas inte 
eftersom knäröret 
kan roteras i 360°.

Snabb och korrekt 
tillpassning1,2

En tätslutande ram 
och den smart 
designade mjukdelen 
ger stöd och stabilitet 
utan att trycka.

Stabil passform
Den självjusterande 
SpringFit-ramen ställs 
snabbt in och sitter 
bekvämt på plats under 
hela natten1,2, även 
när patienten rör sig i 
sömnen.

Inbyggd komfort
Mjuka, integrerade 
skydd kompletterar 
den slimmade 
maskprofilen och 
skapar en mjukare, 
mer behaglig3 
upplevelse för 
patienten.

Formad mjukdel
Tjockare sidoväggar  
ger extra stabilitet och  
övergår till en mjukare 
mittdel som är extra 
behaglig där det behövs 
som mest. Det integrerade 
chassit ger ytterligare 
stöd framåt och åt sidan, 
vilket ger en stabil 
passform även för de 
som rör sig mycket i 
sömnen. 

Skiljeväggsmembran
Säkerställer en enkel 
passform och ger en 
stabil tätning1 under 
hela natten.

SpringFit-ram

63840 (STD)
63841 (SML)

Knärör

63842

Huvudband

63814

N30i mjukdel

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

P30i näskuddar

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

Endast två startpaket för enkel lagerhantering

AirFit N30i 
Small (63816)

Innehåller: 

– AirFit N30i small-ram
– Huvudband
– Mjukdelar: S, M

AirFit P30i 
Small (63866)

Innehåller: 

- AirFit P30i small-ram
- Huvudband
- Näskuddar: S, M

AirFit N30i 
Standard (63815)

Innehåller: 

–  AirFit N30i-standardram
– Huvudband
– Mjukdelar: S, M

AirFit P30i 
Standard (63865)

Innehåller: 

- AirFit P30i standard-ram
- Huvudband
- Näskuddar: S, M

Dubbelväggsteknik
Har två egenskaper, 
säkerställa komfort och 
samtidigt ge en pålitlig 
tätning.2 
Näskuddarna tätar 
vid kontakt och luften 
släpps ut försiktigt.

QuietAir 
utandningsventil 
Utandningsluften 
sprids försiktigt ut för 
att minimera ljudet.2 
Det vävda nätet i 
ventilen gör den tyst 
som en viskning, avger 
endas 21 dBA4 för en 
mer avslappnande 
sovrumsmiljö.

Erbjuder frihet och flexibilitet. Bibehållen enkelhet.
Designen hos AirFit N30i och AirFit P30i gör det möjligt att enkelt byta mellan 
näs- och näskuddemask, fler valmöjligheter för dig och dina patienter.  
Erbjud patienterna friheten hos en ultrakompakt mask med slangkonstruktion 
ovanpå huvudet. Möjlighet att välj näskuddar om man föredrar det. Byt enkelt mellan 
mjukdel under näsan och näskuddar om du vill justera tätningen eller kontaktytan 
mot ansiktet. Att kunna mixa-och-matcha gör det snabbt och enkelt att erbjuda dina 
patienter större frihet och flexibilitet..

Diskreta
Mjukdelen och 
näskuddarna är 
placerade under 
näsan för att göra 
behandlingen mer 
diskret.


