
ResMed.com

•  Poista kulmakappale maskista painamalla
sivupainikkeita ja vetämällä kulmakappale pois.

•  Poista pääremmien alahihnat ja pidä tyynyä
kasvoja vasten. Aseta maskin alaosa
leukavakoon ja yläosa silmäkulmaan.

•  Vedä pääremmi sitten pään yli.

•  Avaa pääremmien ylähihnojen kiinnikkeet.

•  Säädä kumpaakin hihnaa tasaisesti, kunnes
maski on tukevasti paikoillaan, ja kiinnitä
kiinnikkeet sitten uudelleen.
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•  Säädä pääremmin alahihnoja, kunnes maski on
tukevasti paikoillaan.

•  Maskin asennon pitäisi tuntua tukevalta, mutta
mukavalta. Älä kiristä liikaa.

•  Liitä laitteen ilmaletku kulmakappaleeseen
ja kulmakappale sitten maskiin painamalla
sivupainikkeita ja työntämällä kulmakappaletta
maskiin.

•  Kytke laitteeseen virta, jotta se puhaltaa ilmaa.

•  Potilas asettuu tarvittaessa makuulle viimeisiä
säätöjä varten.
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•   Vie alahihnat korvien alapuolelle ja pujota
pääremmi alempiin koukkuihin rungon
molemmin puolin.

• Avaa pääremmien ylähihnojen kiinnikkeet.

•  Säädä molemmat hihnat uudelleen tasaisesti.
Kiristä vain sen verran, että maski istuu tiiviisti.
Kiinnitä kiinnikkeet sitten uudelleen.

• Maski on valmis käyttöön.

Muut vaihtoehdot

• Aseta pääremmin alaosa hiusten päälle tai alle hiustyylin mukaisesti.

• Maskiin voi liittää pehmeät suojat poskipehmusteiksi.

Huomio: Lisätietoja saat AirFit F10 -maskin käyttöoppaasta.

* ResMedin sisäinen tutkimus ResMed-potilaista. Tutkimus suoritettiin 25.7.–4.9.2013 ja siinä verrattiin potilaiden perinteistä ResMed-kokokasvomaskia ja AirFit F10 -maskia.
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Kokokasvomaskin hyödyt kompaktissa 
koossa
ResMedin AirFit™ F10 -kokokasvomaski kuuluu ResMedin AirFit-sarjaan. Juuri oikean kokoinen 
potilaillesi. Maskin kevyt, virtaviivainen malli lisää käyttömukavuutta ja helppokäyttöisyyttä 
samalla kun sen pääremmi ja runko yhdessä takaavat saman toimivuuden ja vakauden kuin 
mihin olet tottunut ResMedin perinteisten kokokasvomaskien kanssa.

Todistettua tehokkuutta
Kaksiseinäinen Spring Air™ -tyyny 
takaa tiiviyden, mikä parantaa maskin 
tehokkuutta. Kun potilailta kysyttiin AirFit 
F10 -maskin tiiviydestä ja vakaudesta, 
suurin osa sanoi sen olleen parempi kuin 
heidän aiempi, perinteinen ResMed-
kokokasvomaskinsa.* 

Helppo käyttää
Neliosaisen mallinsa ansiosta maskin 
käyttöä on helppo havainnollistaa ja 
potilaiden on helppo purkaa, puhdistaa 
ja koota se uudelleen. Sen intuitiivinen 
malli sopeutuu saumattomasti potilaan 
nukkumaanmenorutiineihin.

Ylivertaista mukavuutta
Virtaviivaisen, kevyen mallinsa ansiosta 
AirFit F10 -maski ei ole potilaan 
näkökentän esteenä, joten maskia 
käytettäessä voi lukea, katsella televisiota 
ja jopa käyttää silmälaseja. Itse asiassa 
75 % potilaista piti AirFit F10 -maskia 
mukavampana kuin aikaisempaa 
perinteistä ResMed-kokokasvomaskiaan.*
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AirFit F10 -maskin sovitusopas Tyynyn paras asetus

Aseta tyynyn alaosa leukavakoon ja tyynyn yläosa 
silmänurkkaan.

AirFit F10 lepää nenän päällä joko silmien tasolla tai 
hieman sen alapuolella. 
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Tyynyn ja rungon kiinnittymisen  
ansiosta tyynyn liittäminen 
vankkaan runkoon on helppoa.  

SoftEdge™-pääremmissä  
on käytetty laadukasta 
pyöreäreunaista kangasta, 
joka vähentää kasvoihin 
jääviä jälkiä ja on mukava 
käyttää.

Hajauttava ilmanpoisto 
ohjaa ilmaa poispäin ja häiritsemättä 
käyttäjää tai tämän kumppania.

Nopeasti irrotettava 
kulmakappale, jossa on 
puristettavat painikkeet, tekee 
kiinnittämisestä ja irrottamisesta 
nopeaa ja helppoa.

Kaksiseinäinen Spring 
Air -tyyny mahdollistaa 
mukavan ja tehokkaan 
tiiviyden.

Paranneltu Spring-
runko on kevyt ja 
suunniteltu tukevaksi, 
mutta mahdollistaa 
myös esteettömän 
näkyvyyden.

Pakkaukseen on lisätty 
pehmusteet lisäämään 
potilaan mukavuutta.

Huomio: Lisätietoja saat AirFit F10 -maskin käyttöoppaasta.

Nopea asettaa, helppo käyttää

 AirFit F10 -maskin ominaisuudet ja edut

AirFit F10 -maskin osat

Tuore ResMed-tutkimus osoitti, että AirFit F10 -maski voidaan asettaa ja 
ottaa käyttöön alle kahdessa minuutissa suurimmalle osalle potilaista.* Sen 
yksinkertaisen, neliosaisen mallin ansiosta maski on myös helpompi käyttää. 
Se auttaa vähentämään uusintakäyntejä ja säästää aikaa hoitoyksikössä. Voit 
olla varma, että AirFit F10 sopii potilaillesi.

AirFit F10 -maskin koon valitseminen

AirFit F10 -maskin koko määritetään asettamalla sovitusmallin alaosa potilaan leukavakoon. Suositeltava 
koko määräytyy silmän nurkkaan asettuvan mallin mukaan. Käytä kyseistä mallia apuna, kun valitset AirFit 
F10 -maskin kokoa potilaalle.

Hyödyllistä tietoa
•  Varmista, että potilaan suu on rentona ja suljettu, kun määrität kokoa.

Y
K

S
IN

KE
RT

AIS
ET KÄYTTÖÖNOTTOTOIM

EN
PITE

E
T

NELIOSAINEN MALLI

2
minuuttia

SIZE

Tässä esimerkissä suositeltava koko olisi pieni (S).

Suositeltava koko 
asettuu  silmän 
sisäkulmaan.

Aseta sovitusmallin 
alaosa leukavakoon. 
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Pääremmin 
kiinnityskoukuilla 
potilaiden on helppo 
irrottaa pääremmi ja 
kiinnittää se uudelleen. 

Tuotekoodit
(Täydellinen maskijärjestelmä)
 Eurooppa 1 Eurooppa 2 Eurooppa 3

AirFit F10: S 63105 63109 63113 

AirFit F10: M 63106 63110 63114

AirFit F10: L. 63107 63111 63115

AirFit F10 for Her: XS 63142  63145  63148

AirFit F10 for Her: S 63143  63146  63149

AirFit F10 for Her: M 63144 63147 63150

Eurooppa 1:  Englanti (UK), ranska, saksa ja italia (Sveitsi) 
Eurooppa 2:  Englanti, tanska, eesti, suomi, norja ja ruotsi
Eurooppa 3:  Englanti, tšekki, hollanti (Belgia), ranska (Belgia), saksa (Belgia), kreikka, unkari, italia, 

puola, portugali, venäjä, slovakki, espanja ja turkki

Kaikkiin “for Her” -maskeihin kuuluu “for Her” -pääremmi (pieni)
Kaikkiin muihin maskeihin kuuluu vakiokokoinen (M) pääremmi (sininen)

Tyyny

62736 (XS) 
62737 (S) 
62738 (M) 
62739 (L)

Kulmakappale, jossa 
on pyörivä liitos

62762

Runko

63137 (XS/S) 
63138 (M/L)

AirFit F10 -maskin pääremmi

63165 (S)  
63164 (Std) 
63166 (L)

AirFit F10 for Her -pääremmi

63167 (S)

Pääremmin lenkit 
tekevät kiinnittämisestä 
yksinkertaisempaa 
ja parantavat 
käytettävyyttä.


