
ResMed-kokokasvomaski sairaalakäyttöön
SU
O
M
I

RESMED-KOKOKASVOMASKI SAIRAALAKÄYTTÖÖN on tarkoitettu yhden potilaan käyttöön 
aikuispotilaille (> 30 kg), joille on määrätty jatkuva hengitysteiden ylipaine- tai bilevel-hoito 
sairaalassa tai uniklinikalla.

Maski on kertakäyttöinen. Se on tarkoitettu lyhytaikaiseen (enintään 7 päivän) hoitoon vain 
yhdelle potilaalle, minkä jälkeen maski on hävitettävä.

HOITOA KOSKEVAT TIEDOT
Huomautus: Maskissa ei ole lateksista valmistettuja osia. Jos potilas saa JOTAIN oireita 
maskin jostain osasta, maskin käyttö on lopetettava.

KONTRAINDIKAATIO
• Tämä maski ei ehkä sovellu potilaille, joilla on vaarana, että vatsan sisältöä pääsee 

ruokatorveen.
• On suositeltavaa, että potilasta valvotaan, jos hänen tajunnan tasonsa on laskenut tai jos 

hän ei pysty ottamaan itse maskia pois kasvoiltaan.

VAROITUKSET

• Tämä maski ei sovellu käytettäväksi elämää ylläpitävässä ventilaatiohoidossa.
• Tätä maskia saa käyttää vain lääkärin tai uniklinikan hoitohenkilökunnan suosittelemien 

CPAP- tai bilevel-laitteiden kanssa. Maskia saa käyttää vain, kun CPAP-laite on päällä ja se 
toimii kunnolla. Uloshengitysventtiiliä ei saa koskaan tukkia. Uloshengitysventtiiliä ei saa 
käyttää mitään hoitotoimenpidettä varten.
Varoituksen selitys: CPAP- tai bilevel-laitteiden kanssa on tarkoitus käyttää erikoismaskeja, 
joissa on liittimet, joissa on ilmareikiä tai erillinen uloshengitysosa, jolloin ilma pääsee 
virtaamaan jatkuvasti ulos maskista. Kun CPAP- tai bilevel-laite on päällä ja se toimii 
kunnolla, virtausgeneraattorista tuleva puhdas ilma ajaa uloshengitetyn ilman ulos maskin 
uloshengitysventtiilin kautta. Jos CPAP- tai bilevel-laite ei ole päällä, maskin kautta ei ehkä 
virtaa tarpeeksi raikasta ilmaa, jolloin potilas joutuu hengittämään uudestaan 
uloshengitettyä ilmaa. Jos uloshengitettyä ilmaa hengitetään pidempään kuin muutaman 
minuutin ajan, potilas voi joissain tapauksissa tukehtua. Tämä varoitus koskee useimpia 
CPAP- tai bilevel-laitemalleja.
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Huomautus: Maskissa on anti-asfyksiaventtiili, joka auttaa vähentämään uloshengitysilman 
uudelleen hengittämistä, mikäli CPAP- tai bilevel-laite ei toimisi kunnolla.

• Uloshengitysilman virtaus on vähäisempi, kun paine maskissa on alhaisempi (ks. paine/
virtauskäyrä). Jos paine maskissa on uloshengitysvaiheessa liian alhainen, uloshengitysilman 
virtaus ei ehkä riitä saamaan uloshengitettyä ilmaa pois ilmaletkusta ennen seuraavan 
hengenvedon alkamista.

• Heitä maski pois, jos se on tullut hyvin likaiseksi (esim. oksennuksesta).
• Jos CPAP- tai bilevel-laitteen kanssa käytetään happea, hapen virtaus on laitettava pois 

päältä, kun virtausgeneraattori ei ole käynnissä.
Varoituksen selitys: Jos CPAP- tai bilevel-laite ei ole käynnissä ja hapen virtaus on päällä, 
virtausgeneraattorin letkuun johdettu happi voi kerääntyä virtausgeneraattorin sisään. 
CPAP- tai bilevel-laitteen sisään kerääntynyt happi voi muodostaa tulipalovaaran. Tämä 
varoitus koskee useimpia CPAP- tai bilevel-virtausgeneraattoreita.

• Vältä tupakoimista, kun virtausgeneraattorin kanssa käytetään happea.
• Maskin käytöstä voi aiheutua kipua hampaisiin, ikeniin tai leukaan tai se voi pahentaa 

hampaistossa jo ilmeneviä ongelmia. Mikäli oireita esiintyy, kysy neuvoa lääkäriltä tai 
hammaslääkäriltä.

Huomautus: Kun lisähappea annetaan kiinteällä virtausnopeudella, sisäänhengitysilman 
happipitoisuus vaihtelee paineasetuksista, potilaan hengitystavasta, valitusta maskista ja 
ilmavuodosta johtuen.

MASKIN SOVITTAMINEN
RESMED-KOKOKASVOMASKI SAIRAALAKÄYTTÖÖN toimitetaan valmiiksi koottuna.

Huomautus: Tarkista maski ja vaihda se, jos sen jokin osa on vaurioitunut.

1 Liitä pääilmaletkun toinen pää virtausgeneraattoriin ja toinen pää pyörivään liittimeen. 
Laita virtausgeneraattori päälle. Tarkempia tietoja virtausgeneraattorin asetuksesta saat 
kohdasta “Tekniset tiedot”.

2 Aseta maskin pehmike potilaan nenän ja suun ympärille ja vedä pääremmit potilaan pään 
yli.   

pääremmit

Takaa Ylhäältä
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3 Kiristä pääremmin hihnoja varovasti:
a vedä ensin sivuhihnoja potilaan kasvoilta taaksepäin
b säädä sitten ylähihna.

Huomautus: Varmista, että sivuhihnat kulkevat potilaan korvien alapuolelta. Maskin sivuosat 
taipuvat taakse, kun sivuhihnoja kiristetään. Älä kiristä hihnoja liikaa.   

4 Maskin pitäisi näyttää tältä potilaan päällä:   

5 Jos potilaasta tuntuu siltä, että ilmaa vuotaa pehmikkeen kohdalta, asettele maskia potilaan 
kasvoille, jotta se istuu tiiviimmin. Voit myös joutua säätämään pääremmien hihnoja.

MASKIN POIS OTTAMINEN
Ota maski pois puristamalla toista pikakiinnikettä ja vedä maski ja pääremmit pois potilaan 
pään yli.   

sivuhihna

ylähihna

ylähihna

sivuhihna

maski

pyörivä liitin

pääremmit

sivuosa
varmista, että 

 
pääilmaletku

venttiilin tulppa 
on kiinni

pikakiinnike
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MASKIN PUHDISTAMINEN PÄIVITTÄIN (TAI TARVITTAESSA)
Irrota pääilmaletku pyörivästä liittimestä.

RESMED-KOKOKASVOMASKI SAIRAALAKÄYTTÖÖN voidaan puhdistaa ja sitä voidaan käyttää 
uudelleen samalla potilaalla. Näin voidaan tehdä enintään seitsemän päivää, minkä jälkeen 
maski on heitettävä pois. Maski voidaan puhdistaa 70-prosenttiseen isopropyylialkoholiin 
kostutetulla liinalla tai kostealla, saippuoidulla puhdistusliinalla. Jos käytät kosteaa 
puhdistusliinaa, käytä puhdistuksessa mietoa saippuaa tai laimennettua astianpesuainetta. 
Anna maskin kuivua auringonvalolta suojattuna.

Huomautuksia:
• Älä pura maskia osiin.
• Heitä maski pois, jos se on hyvin likainen.

HUOMIOITAVAT SEIKAT

• Älä puhdista maskin mitään osaa tai ilmaletkua puhdistusaineella, joka sisältää 
valkaisuainetta, klooria, aromaattisia aineita, kosteuttavia aineita, antibakteerisia 
aineosia tai tuoksuöljyjä. Nämä aineet voivat vaurioittaa tuotetta ja lyhentää sen 
käyttöikää.

• Katso, ettei mikään maskin osa tai letku joudu alttiiksi suoralle auringonvalolle, joka 
voi vaurioittaa maskia tai letkua.

• Jos maskin jossain osassa näkyy selviä vaurioita (murtumia, halkeamia, repeämiä jne.), 
vaihda maski uuteen.

• Tarkista, että ilmareiät eivät ole tukossa. Varmista, että ilmareiät puhdistetaan 
säännöllisesti.
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TEKNISET TIEDOT
PAINE/VIRTAUSKÄYRÄ

Huomautus: Valmistuksessa ilmenevien vaihteluiden vuoksi ilmanvirtaus voi poiketa 
seuraavan taulukon arvoista.   

VIRTAUSGENERAATTORIN ASETUS
Valitse maskivaihtoehdoksi "Mir Full", kun käytät ResMedin kokokasvomaskia 
sairaalakäyttöön yhdessä ResMed-virtausgeneraattoreiden kanssa, joissa on 
maskinvalintatoiminto.

TYHJÄÄ TILAA KOSKEVAT TIEDOT

Selitys: Tyhjällä tilalla tarkoitetaan maskin tyhjää tilavuutta kulmakappaleeseen saakka.

Maskin tyhjä tila vaihtelee pehmikkeen koon mukaan, mutta on alle 317 ml.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttölämpötila: 5 °C - 40 °C

Ilmankosteus: 15–95 % (RH)

LAITTEESSA ESIINTYVÄT SYMBOLIT

Huomio, katso mukana tulevia ohjeita.

ResMed-maski

Valtuutettu edustaja Euroopan unionin alueella  

Valmistaja

S: pieni; M: keskikokoinen; L: suuri

VAIHDETTAVAT OSAT   

Paine
(cm H2O)

Virtaus
(l/min)

4 22
8 32
12 41
16 48
20 54

Osan nro Nimike

60700 ResMed-kokokasvomaski sairaalakäyttöön, pieni (S)

60701 ResMed-kokokasvomaski sairaalakäyttöön, keskikokoinen (M)

60702 ResMed-kokokasvomaski sairaalakäyttöön, suuri (L)

60710 Pääremmit (10 kpl)
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Manufacturer: 
ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia.

Distributed by: 
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA.
ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK.

See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip

is a trademark of ResMed Pty Ltd and is Registered in U.S. Patent and Trademark 

Office. © 2013 ResMed 
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