
Designet med omhu

Pixi børnemaske er unikt opbygget ved 
hjælp af antropometriske data fra børn i 
alderen to år og opefter. Dermed er Pixi 
ikke bare en voksenmaske i lille format. 

Masken er designet til at minimere trykket 
på følsomme ansigter, idet der er taget 
hensyn til børns knoglestruktur, 
ansigtskarakter og hudfølsomhed.

Og når man kombinerer den med 
ResMeds nyeste Stellar™- eller VPAP™-
apparater, har man den ideelle pædiatriske 
løsning, som giver større komfort og 
pålidelighed  for børn fra to  år og opefter,  
og som vejer mere end 13 kg.

Pixi børnemaske er udviklet med tanke på 
børn og deres behandlere. 

Hver eneste egenskab er nøje 
gennemtænkt for at imødekomme og 
forbedre behandlingskomforten, accepten 
og den samlede oplevelse for alle 
involverede - så behandlerne kan 
fokusere på at kunne støtte barnet 
følelsesmæssigt.

ResMed har sammen med eksperter i børns 
sundhed udviklet Pixi™ - en børnemaske, 
som er designet med tanke på behandling af 
børn.
En maske designet specielt til børn



Kombiner Piximasken 
med de nyeste Stellar- 
eller VPAP-apparater for 
at opnå et behandlings-
system, som giver større 
komfort, pålidelighed og 
effektiv behandling.

Stellar VPAP Piximaske

Teknologiske højdepunkter
NYT  Hovedbåndet er designet specielt til børn*

Trepunktsjustering - masken kan justeres med top-, side- og 
bundstropper, hvilket giver mange muligheder for at tilpasse 
masken til børn i forskellige aldre.

Ude af syne - hovedbåndet er designet, så det holdes væk fra 
børnenes øjne og ører for at reducere irritation og blokeringer. 

Frit synsfelt - barnet kan ikke bare se klart og tydeligt, når 
masken er sat på, men det giver også behandlingspersonalet 
god mulighed for at se/følge barnets øjne og ansigt.

*Designet ved hjælp af specifikke data  for børns hoved- og ansigtsantropometri. 

Komplet system
Varenr.  61031

Blød, behagelig cushion 
Enkeltvægget, tynd silikonecushion 
minimerer trykket på børns bløde 
ansigter uden at gå på kompromis 
med  maskens tæthed

To slangepositioner  
Luftslangen kan fastgøres på den 
side, som er mest behagelig for 
barnet, når det sover.

Spring-flex letvægtsslange 
strækker sig og kan nemt bøjes, så 
den ikke bliver fanget eller trækker i 
masken, når barnet bevæger sig i 
søvne.

Behagelig Breathoprene™ -  
materialer til hovedbåndet, 
i pastelfarve for at barnet ikke skal 
synes, at masken er så 
iøjnefaldende.

Sidevendt bagstrop 
- ergonomisk designet

Fleksibel støtte 
gør at masken kan tilpasses ethvert barns 
unikke ansigtsstruktur, så barnet opnår 
størst mulig komfort. 

Hurtig udløserstrop  
gør det let at tage masken af og samtidig 
beholde de ønskede 
hovedbåndsindstillinger

Nødudløserstrop
Frigør stroppen endnu hurtigere i tilfælde 
af en nødsituation ved at trække kraftigt i 
den nederste hovedbåndsstrop.
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Komponenter 

Komplet system
Varenr. 61031 

For yderligere information: se  
Brugermanual til Pixi børnemaske.

Slange og albue
(kan ikke købes 
særskilt)

Ramme
61035

Prop (fæstnet på 
rammen)(kan ikke købes 

særskilt)

Hovedbånd
61034

Cushion
61033

Kombiner Piximasken 
med de nyeste Stellar- 
eller VPAP-apparater for 
at opnå et behandlings-
system, som giver større 
komfort, pålidelighed og 
effektiv behandling. Stellar™ VPAP™ Piximaske
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Tilpasningsguide

• Hold masken forsigtigt mod barnets
ansigt, sørg for at næsen er helt
dækket af cushion, og at munden er
fri.

• Mens man holder hånden på
rammen for at beholde den
korrekte hovedbåndsplacering,
placeres den nedre
hovedbåndsstrop bag nakken.

• Træk hovedbåndet over hovedet og
træk den midterste strop nedefter,
indtil den sidder tværs over det
midterste af baghovedet.

• Sæt den nedre hovedbåndsstrop
fast til masken ved at holde 
på stroppen og sætte clipsen til 
hurtigudløserstroppen ind i den 
nederste hovedbåndsclips. 

• Sæt den ene ende af luftslangen 
til maskens svirvel og den anden 
ende til apparatet.

• Tænd for apparatet. 

• Hvis det er nødvendigt, justeres 
stropperne ved at løsne velcroen og 
forsigtigt fæstne hovedbånds-
stropperne, til de er behagelige. De 
må ikke stramme.

• Det bedste resultat opnås ved at 
justere den nederste strop først og 
derefter arbejde sig opefter. 
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Pixis gode råd! Hvis masken skal tilpasses for første gang, er det godt at få barnet til at 
sidde ret op for at opnå den bedste tilpasning.
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For yderligere information, se i 
brugermanualen for Pixi 
børnemaske.

• Når masken er helt tilpasset, tjekkes at topstroppen ikke er for 
stram og at den er lodret på linje med toppen af øret; den 
midterste strop skal være placeret på baghovedet horisontalt 
på linje med toppen af øret. 

Tip
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Kombiner Piximasken 
med de nyeste Stellar- 
eller VPAP-apparater for 
at opnå et behandlings-
system, som giver større 
komfort, pålidelighed og 
effektiv behandling.

Stellar™ VPAP™ Piximaske




