
Kaksikalvoisten nenäkanyylien 
joustomekanismi 
mukautuu nenän ja suun 
etäisyyden, kulman ja nenän muodon mukaan

Nopeasti irrotettava kulmakappale, 
jonka ansiosta ilmaletku on helppo irrottaa
maskista

Maskin ilma-aukot 
vähentävät melun syntymistä 

Kaksikalvoinen Mirage-pehmike
tarjoaa erinomaisen tiiviyden ja mukautuu 
leuan liikkeiden mukaan, jolloin leukahihnaa 
ei tarvita 

Tukevat pääremmit tukielementtien
ansiosta
säilyttävät muotonsa, kun maski otetaan pois,
ja pitävät maskin tukevana, kun käyttäjä
liikkuu unen aikana 

Kerralla sopivaksi säädettävät
pääremmien kiinnikkeet, 
joiden ansiosta maski on helppo ottaa pois 

Antiasfyksiaventtiili (AAV) 
lisää turvallisuutta, mikäli ilmanvirtaus 
maskiin estyisi

Mirage Liberty™

KOKOKASVOMASKI

VAPAUDENTUNNETTA KASVOILLE

Pelkistetty: muotoilultaan pelkistetty ja suuremman

vapaudentunteen tarjoava Mirage Liberty 

-kokokasvomaski on vaihtoehto perinteisille

kokokasvomaskeille.

Mukava: Kaksikalvoinen Mirage™-pehmike ja

joustomekanismilla varustetut nenäkanyylit lisäävät

mukavuutta suun ja nenän seudulla. 

Tukeva: tukevat pääremmit pitävät maskin tiiviisti

paikallaan taaten muuttumattoman suorituskyvyn.

Kevyt: Mirage Liberty on yksi markkinoiden

kevyimmistä kokokasvomaskeista ja painaa

huomattavasti vähemmän kuin muut samantyyppiset

maskit tai perinteiset kokokasvomaskit. 

         



EDUT HOITOHENKILÖKUNNAN KANNALTA

Sopii yli 90 prosentille käyttäjistä

• Kokokasvomaski, joka sopii yli 

90 prosentille käyttäjistä (perustuu

maailmanlaajuisesti erilaisia

kasvotyyppejä koskeviin tutkimuksiin)*

Kerralla sopivaksi 

• Kun maski saadaan kerralla sopivaksi,

asiakaspalvelun ja

uudelleensovittamisen tarve vähenee

• Kaksikalvoinen suupehmike ja

joustomekanismilla varustetut

nenäkanyylit auttavat saamaan maskin

sopivaksi heti ensimmäisestä kerrasta

lähtien

Helpompi varastonhallinta

• Vain kaksi tuotekoodia koko

maskikokonaisuutta varten

• Hyvin vähän maskinosia 

Monipuoliset käyttöä helpottavat

varusteet

• Säilytyskotelo

• Maskin hoito-ohjeet DVD-levyllä

• Pikasovitusohje

• Käyttöohje

EDUT KÄYTTÄJÄN KANNALTA

Vähemmän maskia, enemmän

vapautta

• Näkökenttä jää vapaaksi

• Enemmän vapautta lukea, katsoa

televisiota ja käyttää silmälaseja

• Pienempi ihokontakti – pienempi

ihoärsytyksen riski

• Tuntuu kevyeltä kasvoilla

Mukavuutta ja suorituskykyä

• Muotoiltu suupehmike mukautuu

leuan liikkeisiin ja vähentää ilmavuotoa

suun kautta

• Tukevat pääremmit ja niiden

tukielementit parantavat maskin

istuvuutta ja mukavuutta

Helpompi säätää ja käyttää

• Kaksikalvoisen suupehmikkeen ja

joustomekanismilla varustettujen

nenäkanyylien ansiosta maski on

helpompi saada sopivaksi heti

ensimmäisestä kerrasta lähtien

• Vähemmän maskinosia, joten maski

on helpompi koota ja purkaa

* Lähde: ResMedin oma antropometrinen tietokanta

Eurooppa 11

S (pieni) 61302
L (suuri) 61303

Eurooppa 22

S (pieni) 61304
L (suuri) 61305

Eurooppa 33

S (pieni) 61314
L (suuri) 61315

Ranska
S (pieni) 61306
L (suuri) 61307

Iso-Britannia
S (pieni) 61308
L (suuri) 61309

Tyynenmeren puoleinen Aasia
S (pieni) 61312
L (suuri) 61313

Australia ja Uusi-Seelanti
S (pieni) 61310
L (suuri) 61311

TUOTENUMEROT

Mirage Liberty -kokokasvomaski 
(kunkin maskin mukana tulee kolmea eri kokoa – 
S, M, L – olevat nenäkanyylit)

1 Englanti, saksa, ranska, espanja, italia, portugali ja hollanti
2 Englanti, ruotsi, norja, tanska, suomi, unkari, puola ja kreikka
3 Englanti, venäjä, turkki, tsekki, viro, sloveeni, slovakki, bulgaria,

romania, latvia ja liettua

TEKNINEN EDISTYSASKEL

Kaksikalvoiset, joustomekanismilla varustetut

nenäkanyylit

• Ohut ulkoseinämä on pehmeä ja tuntuu mukavalta;

paksu sisäseinä takaa tehokkaan tiiviyden.

• Ilma pääsee virtaamaan seinämien välissä, minkä

ansiosta nenäkanyylit asettuvat nenän muotojen

mukaisesti.

• Joustomekanismin ansiosta nenäkanyylit voidaan

asettaa oikeaan kulmaan nenän suhteen ja oikealle

etäisyydelle suusta. 

• Nenäkanyylit istuvat mukavasti sierainten etuosassa

ja kumpikin niistä pääsee liikkumaan itsenäisesti.
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Nenäkanyylit saadaan istuviksi nenän ja
kummankin sieraimen suhteen. Nenäkanyylit

voidaan asettaa eri kulmiin yksilöllisiin
kasvonpiirteisiin sopiviksi.




