Mirage™ SoftGel
NENÄMASKI

Tuntuu heti pehmeältä ja säilyy käytössä mukavana
Mirage SoftGel -nenämaski on ennennäkemättömän pehmeä ja mukava.
DoubleGel-pehmikkeen kirkas geelikerros tekee maskista mukavan ja sininen
geelikerros tukevan ja istuvan.
ResMedin hyväksi tunnettua tehokkuutta ja laatua edustavassa rungossa voidaan
käyttää kahta vaihdettavaa pehmikettä, Mirage SoftGel - ja Mirage Activa™ LT
-pehmikettä.

POTILAAN KANNALTA

HENKILÖKUNNAN KANNALTA

Miellyttävä ja hyvin istuva

Tyytyväiset asiakkaat, parempi
hoitomyöntyvyys

• 	DoubleGel-pehmikkeessä yhdistyvät
pehmeys ja hyvä istuvuus
Virkistävä yöuni
• 	Maskissa olevat pienet ilma-aukot
hajottavat ilman hiljaisesti niin, ettei
ilmavirtaus häiritse maskin käyttäjää ja
hänen vieressään nukkuvaa.
Helpompi säätää sopivaksi
• 	Mirage-maski, jossa on kaksiosainen
DoubleGel-pehmike, on helppo säätää.
• 	Pehmike mukautuu käyttäjän
yksilöllisten kasvonpiirteiden mukaan
niin, että maski istuu mukavasti.
Vaihdettavat pehmikkeet tarjoavat
valinnanmahdollisuuksia
• 	Pehmikevaihtoehtojen ansiosta
hoitomyöntyvyys säilyy ilman, että
joudutaan vaihtamaan koko maski.

• 	Hoitoa on helpompi noudattaa, kun
maski saadaan kerralla sopivaksi ja se
myös pysyy mukavana.
• 	Monipuoliset ohjeet käytön
helpottamiseksi.
Tehostaa maskin käyttöä
• 	Vaihdettavat pehmikkeet ja yhtenäiset
osat tehostavat maskin käyttöä, mikä
alentaa kustannuksia ja lyhentää
sovitukseen ja käytön opetteluun
kuluvaa aikaa.
• 	Useamman potilaan useamman kerran
käyttöön tarkoitettu Mirage SoftGel
-maski sopii toistuvaan käyttöön
uniklinikoilla.
• 	Erittäin kestävä Mirage SoftGel takaa
jatkuvasti hyvän suorituskyvyn ja
vähentää tuotepalautusten määrää.

POTILAIDEN SUOSIKKI
•K
 ahdeksan kymmenestä potilaasta arvioi Mirage SoftGel -maskin
mukavammaksi ja kestävämmäksi kuin muut geelimaskit*.
• Kolme neljästä potilaasta arvioi nukkuvansa paremmin Mirage
SoftGel -maskin ansiosta*.
* ResMedin käyttäjäarvioinnit — Mirage SoftGel -maski verrattuna kilpailijoiden geelimaskeihin

• Pehmeä, käyttämään
houkutteleva, antaa hyvän
ensivaikutelman
• Erinomainen uusille käyttäjille
• Lisää hoidon mukavuutta
• Tunnettu laatu ja luotettavuus

MicroFit-säätimellä
voidaan valita 24 asentoa, joilla parannetaan
maskin istuvuutta, tiiviyttä ja mukavuutta

ResMedin ainutlaatuinen maskirunko
sopii sekä Mirage SoftGel - että Mirage
Activa LT -pehmikkeeseen, mikä tehostaa
maskin käyttöä, säästää kustannuksia ja tarjoaa
valinnanmahdollisuuksia

360 astetta kääntyvä kulmakappale
auttaa ilmaletkun sijoittamisessa

Hiljainen, ilmavirtaa hajottava
ilmanpoisto
ohjaa uloshengitysilman pois
pehmeästi ja hiljaisesti vieressä
nukkuvaa häiritsemättä

Mirage SoftGel -maskin
ainutlaatuinen DoubleGel-pehmike
Kirkas geelikerros tekee maskista
pehmeän ja mukavan ja sininen
geelikerros tukevan ja istuvan

Pääremmien kiinnikkeet
säädetään sopiviksi, jolloin pääremmejä ei
tarvitse säätää uudelleen, ja kiinnikkeet on
helppo kiinnittää ja avata

Pyörivä liitin
on kätevä ilmaletkun liittämisen ja
irrottamisen kannalta

Kulmakappale
auttaa hiilidioksidin poistumista ja
vähentää melua

Tuotenumerot
Mirage SoftGel -nenämaski
S Pieni

61636

M Keskikokoinen

61637

L Suuri

61638

LW Suuri, leveä

61639
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