
Mirage Vista™ -nenämaski

Kulmakappale 
tekee maskista mukavan ja 

helpon käyttää

Kulmasäätimellä 
maski voidaan hienosäätää, jotta se istuu

mahdollisimman hyvin

Pääremmit
helppokäyttöiset kiinnikkeet ja
liukumattomattomalla soljella 

varustetut tukiremmit

Sivutuet
pitävät pääremmit oikeassa asennossa

Helppojen kiinnikkeiden 
ansiosta käsittely on helpompaa

ResMedin Mirage Vista™ -nenämaskissa

yhdistyvät ResMedin maskien

tunnustettu mukavuus ja tehokkuus sekä

silmää miellyttävä, virtaviivainen

muotoilu. 

Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta

näkökenttä on laajempi, joten maskin

kanssa voi käyttää tarvittaessa

silmälaseja.

Käyttäjäystävällinen

Useiden innovatiivisten

ominaisuuksiensa ansiosta Mirage Vista

on helppo säätää sopivaksi, laittaa

kasvoille ja ottaa pois, purkaa, koota ja

puhdistaa. 

Suorituskykyä ja mukavuutta

Mirage Vista -maski edustaa hyväksi

tunnettua ja suosittua ResMed Mirage™

- pehmiketeknologiaa. Se yhdessä

ainutlaatuisten pääremmien kanssa

varmistaa, että maski on istuva ja tiivis 

ja pysyy pitkään miellyttävänä.

HUOMAAMATON VAIHTOEHTO
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Kulmakappaleen kiinnike — helppo ja kätevä

Mirage-pehmiketeknologia —
pehmeyttä ja parasta tiiviyttä

Helpot kiinnikkeet — helpompi käsitellä

Mirage Vista -nenämaskin ansiosta potilaat voivat noudattaa
normaaleja iltarutiinejaan ennen nukahtamista

Kulmasäädin

• Maski voidaan asettaa viidellä

eri tavalla, mikä parantaa

mukavuutta.

• Näin voidaan varmistaa, että

Mirage Vista -nenämaski

mukautuu kasvojen mukaan.

• Maskin vasen ja oikea puoli

voidaan säätää erikseen,

jolloin maski saadaan

sopivaksi epäsymmetrisille

kasvoille.

• Parempi istuvuus ja tiiviys

pääremmejä kiristämättä.

Tekninen edistysaskel
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MIIRRAAGGEE VVIISSTTAA --NNEENNÄÄMMAASSKKII

TUUOOTTEENNUUMMEERROOTT

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

Normaali 60000

Syvä 60001

Eurooppa ja Tyynenmeren puoleinen Aasia
Normaali 60003

Syvä 60004

Pääremmit — ei tarvitse säätää uudelleen

Mirage-pehmiketeknologia

• ResMed Mirage -pehmiketeknologian

luotettavaa suorituskykyä.

• Pehmeä, kaksiseinämäinen pehmike

vähentää nenänvarteen kohdistuvaa

puristusta.

• Paras tiiviys myös silloin, kun potilas

liikkuu nukkuessaan.

Pääremmit

• Pääremmejä ei tarvitse säätää

uudestaan jokaista käyttökertaa varten.

• Sivutuet pitävät pääremmit paikoillaan,

mikä lisää mukavuutta ja istuvuutta.

• Valmiiksi koottu, helppo ottaa käyttöön.

• Breath-O-Prene® -materiaalin ansiosta ilma

pääsee virtaamaan läpi ja kosteus

haihtumaan.

Kulmakappaleen kiinnike

• Kiinnike napsahtaa paikalleen helposti ja

kätevästi.

• Potilas pystyy hengittämään normaalisti,

kun maskia sovitetaan ja ilmaletku ei ole

vielä liitettynä.

• Voidaan irrottaa helposti, kun maski on

vielä kasvoilla.

• Pyörii 360 astetta — mahdollistaa

yhdessä letkun pyörivän liittimen

ansiosta liikkumisen unen aikana.

Helpot kiinnikkeet

• Enemmän valmiiksi kiinni olevia osia ja

vähemmän irtonaisia osia, jolloin maskia

on helpompi käsitellä — sopii myös

potilaille, joiden sorminäppäryys on

heikko.

Sopii monille
erityyppisille potilaille

Suositellaan ensimmäiseksi

maskiksi uusille CPAP-käyttäjille

ja sopii erityisesti potilaille,

joiden on vaikea löytää sopiva

maski:

• ahdistuksesta tai
klaustrofobiasta kärsiville
potilaille

• potilaille, joilla on
epäsymmetriset kasvot

• potilaille, joiden
sorminäppäryys on heikko

• heikkonäköisille potilaille.
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