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Mirage Kidsta™ -nenämaski
LAADUKAS JA LUOTETTAVA MASKI LASTEN UNENAIKAISTEN
HENGITYSHÄIRIÖIDEN HOITOON

ResMed on maailman johtava unenaikaisten
hengityshäiriöiden hoitoon käytettävien maskien
valmistaja, ja sen asiantuntemuksen pohjalta olemme
suunnitelleet 7-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille
sopivan maskin.
Mirage Kidsta™ -nenämaski on suunniteltu aikuisille
tarkoitetun ainutlaatuisen Mirage™ -maskisarjan
pohjalta. Maskissa yhdistyy joukko hyväksi tunnettuja,
käytännöllisiä ja suosituksi tulleita ominaisuuksia lapsille
sopivin muunnoksin. Tämä ResMed-maski on
suunniteltu erityisesti lapsille, jotka tarvitsevat jatkuvaa
hengitysteiden ylipainehoitoa (CPAP) tai
kaksoispainehoitoa.
ResMedin Kidsta-nenämaski, jossa on hyväksi tunnettu
ja luotettava kaksiseinämäinen Mirage-pehmike, on
laadukas maski, jossa yhdistyvät mukavuus ja
suorituskyky sekä keveä muotoilu.

Sivutuet
pitävät pääremmit oikeassa asennossa, jolloin maski on
erittäin tiivis
Pääremmejä
ei tarvitse säätää aina uudestaan sopiviksi
Maskin kulmakappale
liittää letkun maskin runkoon. Lasten on helpompi
kiinnittää ja irrottaa letku
Kulmasäätimen
avulla maskin saa hienosäädettyä sopivaksi ja mukavaksi
Helpon kiinnitysmekanismin
ansiosta maskia on helpompi käsitellä ja pääremmien
kiinnike on helppo kiinnittää maskin runkoon
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TEKNINEN EDISTYSASKEL — JOHTAVAA MASKITEKNOLOGIAA
ResMed on tunnettu uraauurtavasta

Tietoja on sitten verrattu ja ne on

teknologiastaan ja pyrkimyksestään

liitetty yhteen ResMedin

valmistaa maailmanluokan tuotteita.

ainutlaatuisen kaksiseinämäisen

Mirage Kidsta -nenämaski on
suunniteltu ja valmistettu lapsille
tehtyjen antropometristen (kasvojen
ja pään) mittausten perusteella.

Mirage-pehmiketeknologian kanssa,
jolloin on voitu kehittää erityisesti
lapsille sopivat maskin pehmike ja
pääremmit.

EDUT
• Kaksiseinämäinen pehmike vähentää
pieneen nenään kohdistuvaa
puristusta ja takaa parhaan
mahdollisen tiiviyden ja mukavuuden.
• Lasten on helppo käsitellä maskin
kiinni ja auki napsautettavia osia.
• Ainutlaatuinen käyttöohje, joka on
oivallinen apu sekä lapselle että
vanhemmille.
• Kulmasäätimen ja sivutukien ansiosta
maski on helppo säätää sopivaksi,
jolloin se istuu tukevasti, tiiviisti ja
mukavasti kasvoilla.

Avara muotoilu takaa esteettömän näkökentän
ja helpottaa maskiin tottumista.

Mirage Kidsta -nenämaskin mukana toimitetaan
lapsille tarkoitettu käyttöohje, jossa Okomaskotti opastaa maskin käytössä.
Käyttöohjeessa on mukana päiväkirja, johon
voidaan kirjata hoidon edistyminen ja joka antaa
arvokasta tietoa hoitoon totuttautumisesta ja
sitoutumisesta.

• Keveän, suoralinjaisen muotoilun
ansiosta maski ei ole silmien ja
näkökentän esteenä. Avara muotoilu
auttaa vähentämään myös pelon ja
klaustrofobian tunteita.
• Pääremmit on suunniteltu sellaisiksi,
ettei niitä tarvitse säätää aina
uudestaan sopiviksi, ja pienten käsien
on helpompi käsitellä niitä.

MIRAGE KIDSTA -NENÄMASKI

• Lapsi voi totutella hoitoon pitämällä
maskia ilman, että letku olisi liitettynä
kulmakappaleeseen.

Tuotenumero
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Lapsiystävällisen muotoilun ansiosta pienet
kädet pystyvät käsittelemään maskia helposti.
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