
Frihed til at bevæge sig

Til de aktive, som går i seng, når 
det passer dem. 

Til dem, der vender og drejer sig,
sover på maven,

og springer friske ud af sengen.

This is for them.

ResMed AirFit N30i giver patienterne frihed til at sove i den stilling, 
de foretrækker og gør, at de kan sove tæt med deres partner. 
Det diskrete og minimalistiske design har en praktisk slange på 
toppen af hovedet og en behagelig næsestøttepude. Den 
selvjusterende SpringFit ramme giver en stabil tilpasning, der holder 
hele natten.1
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Opfylder både ønsker og behov
Designet på slangen til N30i er tilpasset de aktive. 
N30i er designet så patienten kan sove i lige den stilling, de ønsker uden at gå på 
kompromis med tæthed og komfort. Den tætsiddende ramme, en omhyggeligt 
udviklet skillemembran samt slangen på toppen af hovedet gør det let at vende og 
dreje sig i søvne. Hurtig frakobling via albuen gør det nemt at tage masken af og på 
om natten.

Stabil tilpasning
Selvjusterende 
SpringFit ramme er 
hurtig at tilpasse og 
holdes behageligt på 
plads hele natten1, selv 
når patienten bevæger 
sig i søvne.

Indbygget komfort 
Bløde og 
integrerede remme 
supplerer den 
strømlinede maske 
og skaber en 
blødere og mere 
behagelig2 oplevelse 
for patienten.

Fleksibilitet og 
bevægelse 
Enkel og sofistikeret 
quick-release albue til 
hurtig til- og 
frakobling om natten 
samt 360° rotation 
giver større frihed til 
at bevæge sig. 

Hurtig og præcis 
tilpasning1 
En tætsiddende 
ramme og en 
intelligent designet 
cushion giver blød og 
nænsom støtte og 
stabilitet.

Næsten usynligt 
design 
Diskret næsestøttepude 
sidder under næsen og 
giver patienten en blød 
og behagelig 
fornemmelse af en 
effektiv behandling og en 
stabil tæthed.

Kurveformet cushion 
design 
Det kurvede pudedesign 
former sig efter næsens 
facon med en glidende 
overgang fra tykkere 
sider langs kanten, som 
skaber stabilitet, til det 
tyndere og blødere 
materiale midt på giver 
cushionkomfort, hvor der 
er mest behov for det.

Støttende ramme 
Den integrerede 
ramme giver yderligere 
støtte  foran og fra 
siden, hvilket giver en 
stabil komfort for dem, 
der sover på maven og 
på siden. 

Ultra blød 
skillemembran 
Sikrer intuitiv 
tilpasning og giver en 
stabil tæthed 2 under 
næsen hele natten.

10110864 AirFit N30i CPG EMEA EN.indd   4 10/08/2018   13:47:50



Effektivt for din forretning
AirFit N30i har et strømlinet setup design for at gøre tilpasning og 
lagerstyring mere effektiv. To rammestørrelser og to pudestørrelser giver 
gode tilpasningsmuligheder for de fleste patienter.2 To ekstra pudestørrelser 
sikrer, at der er en mulighed for alle. Dette gør det enkelt for din logistik og for 
patienterne.

SpringFit ramme

63840 (STD)
63841 (SML)

Albue

63842

Hovedbånd

63814

Cushion

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

Kun to startpakker gør lagerstyringen enkel

AirFit N30i 
Small startpakke 
(63816)

Indhold i pakken: 

- AirFit N30i small ramme
- Hovedbånd
- Cushions: S, M

AirFit N30i 
Standard startpakke 
(63815)

Indhold i pakken: 

-  AirFit N30i standard ramme
- Hovedbånd
- Cushions: S, M
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Bygger på succesen fra Air20™ serien
ResMeds Air20-serie sætter ResMed standarden for præstation. 
AirFit 30-serien sætter standarden for frihed, som giver patienten en 
effektiv, livsstilsfokuseret mulighed for maskevalg. De tekniske fremskridt fra 
Air20-serien er blevet videreudviklet og integreret i N30i, inklusive den let 
aftagelige albue, bløde stropper og kurveformede silikonepuder.

SsĒqqdkrdrtips

AirFit N30i har fire udskiftelige pudestørrelser - small, medium, small bred og bred. Det 
modulopbyggede design på AirFit N30i betyder, at hver pudestørrelse nemt kan klikkes på 
den samme SpringFit ramme. Dette gør det nemt at skifte mellem de forskellige 
pudestørrelser og dermed opnå en større fleksibilitet.

Vi anbefaler, at der anvendes maskeskabelon til at måle, hvilken maske der passer bedst til 
den enkelte patient.

ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia 10110494/1 2018-04
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This is for them.

Tilpasningsguide for AirFit N30i

1

•  Træk rammen og hovedbåndet over dit
hoved indtil albuen sidder på toppen af
hovedet og hovedbåndet er bag på
hovedet.

2

•  Placer puden under din næse.

3

•  Stram eller løsn hovedbåndet indtil
puden sidder behageligt under din næse.

6

•  Sæt derefter albuen på rammen.

•  Masken er nu klar til brug.

Næsestøttemaske 

Øvrige muligheder
•  Til patienter med længere hår anbefaler vi,

at samle håret bagved hovedbåndet.

•  Læs brugermanualen for yderligere
instruktioner, komplet information inkl.
indikationer, kontraindikationer, advarsler
og forholdsregler.

5

•  Sæt luftslangen fra dit apparat på albuen.

4

•  Tryk på knapperne på siden af albuen
og tag den af rammen.

Læs brugermanualen for yderligere instruktioner.
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  Til de aktive.

1 ResMed external 7 days clinical study of existing 24 ResMed and non-ResMed patients, conducted between 21/02/2018 - 12/03/2018. Data on file; ID A4320645. 
2 ResMed external fitting study of existing 37 ResMed and non-ResMed patients, conducted between 09/04/2018 - 20/04/2018. Data on file; ID A4327753. 

AirFit and Air20 are trademarks of ResMed Ltd. 
Specifications may change without notice. 
© 2018 ResMed Ltd. 10110864/1 2018-07

ResMed.dk
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