Mirage Micro™
NENÄMASKI

taattu tiiviys, täydellinen istuvuus
Uuden sukupolven ResMed-nenämaski on helppo saada
yksilöllisesti sopivaksi, tiiviiksi ja mukavaksi yhä useammalle
käyttäjälle.
Maskissa on kaksiseinämäinen Mirage™-pehmike ja ainutlaatuinen

MicroFit™-säädin, joiden ansiosta maski voidaan säätää kullekin
käyttäjälle sopivaksi. Hoitohenkilökunnan ja käyttäjien kannalta
helppokäyttöinen Mirage Micro määrittää aivan uuden standardin
nenämaskeille.

MicroFit-säätimellä
voidaan valita sopiva 24
asennosta, jotta maski saadaan
istumaan paremmin, tiiviimmin
ja miellyttävämmin
Virtaviivainen otsatuki
tarjoaa vapaan näkökentän
kevyen ja tyylikkään
rakenteensa ansiosta

Ilma-aukon rakenteen
ansiosta maskista tulee hyvin
vähän melua; irrotettavan kannen
ansiosta se on helppo puhdistaa
Kaksiseinämäinen Mirage-pehmike
vähentää nenänvarteen kohdistuvaa
puristusta ja takaa tiiviyden;
kiinnitystavan ansiosta pehmike on
helppo irrottaa rungosta
Kulmakappale pyörii 360°,
joten letku voidaan sijoittaa
mahdollisimman mukavasti

Pääremmien kiinnikkeet, joita ei
tarvitse säätää aina uudestaan,
joten hyväksi havaitut asetukset
säilyvät ja pääremmit on helppo
kiinnittää ja irrottaa

Kulmakappaleen osiot
helpottavat hiilidioksidin
poistumista ja vähentävät
melua
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Pyörivä liitin,
jonka avulla ilmaletku on helppo liittää
ja irrottaa
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EDUT KÄYTTÄJÄN KANNALTA

EDUT HOITOHENKILÖKUNNAN KANNALTA

Tuotenumerot

Kätevä ja helppo käyttää

Helppo saada kerralla sopivaksi
useammille käyttäjille

Mirage Micro -nenämaski

• MicroFit-säädin on helppo säätää yhdellä
kädellä myös makuuasennossa
• Ilma-aukon suojus voidaan irrottaa, jolloin
puhdistaminen on helppoa ja hygieenistä
• Kätevä rakenne, jonka ansiosta maski on
helppo käsitellä, puhdistaa, koota ja purkaa
Yksilöllinen istuvuus ja mukavuus
• MicroFit-säätimen avulla maski saadaan
säädettyä kunkin käyttäjän profiilin mukaan
• Kaksiseinämäisestä Mirage-pehmikkeestä
on nyt saatavissa viisi kokoa mukaan lukien
uusi pieni koko, jolloin maski sopii yhä
useammalle
• Syvempi maskin runko sopii rakenteeltaan eri
tyyppisille nenille
Hiljainen, kevytrakenteinen ja tyylikäs
• Maskin pienet ilmareiät hajottavat ilman
hiljaisesti
• Virtaviivainen muotoilu tuntuu kevyeltä
kasvoilla
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Eurooppa

• MicroFit-säätimen ja kaksiseinämäisen
pehmikkeen ansiosta maski istuu aina
täydellisesti kasvonpiirteiden mukaan
• Pehmikettä on viittä eri kokoa mukaan lukien
uusi pieni koko (pehmike ja runko), jolloin
löytyy sopiva laajemmalle käyttäjäjoukolle
Tyytyväiset käyttäjät ja hyvä
hoitomyöntyvyys
• Hoitomyöntyvyys saavutetaan helpommin,
koska maski voidaan säätää kerralla sopivaksi
• Yksilöllinen istuvuus, mukavuus ja tiiviys
parantavat pitkäaikaista hoitoon sitoutumista
• Maskin osat on suunniteltu niin, että maski
on nopea ja helppo koota ja purkaa
• Monipuoliset käyttöä helpottavat varusteet,
kuten säilytyskotelo ja käyttöohje, joka
sisältää maskin sovitus- ja hoito-ohjeet
Kustannustehokkuus ja ajansäästö
• Sovitukseen ja opastukseen kuluu vähemmän
aikaa, koska säätimen ja pehmikkeen
ansiosta oikea tiiviys saavutetaan nopeasti

Pieni
Keskikokoinen
Suuri
Suuri, leveä
Erittäin suuri

16338
16339
16340
16341
16342
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Eurooppa

Pieni
Keskikokoinen
Suuri
Suuri, leveä
Erittäin suuri

16343
16344
16345
16346
16347
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Eurooppa

Pieni
Keskikokoinen
Suuri
Suuri, leveä
Erittäin suuri

16348
16349
16350
16351
16352

Tyynenmeren Aasia
Pieni
Keskikokoinen
Suuri
Suuri, leveä
Erittäin suuri

16368
16369
16370
16371
16372

• Asiakaspalvelun tarve vähenee: maski on
helpompi käyttää ja saada sopivaksi
• Kahta eri kokoa olevaan runkoon on
saatavissa viittä eri kokoa oleva pehmike
 Englanti, saksa, ranska, espanja, italia, portugali ja hollanti
 Englanti, ruotsi, norja, tanska, suomi, unkari, puola ja kreikka
3
 Englanti, venäjä, turkki, tsekki
1
2

Maailman johtava uniapnea- ja hengityslaitevalmistaja
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