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Mirage Vista™ -maski
POTILASTIEDOTE

Uusi Mirage Vista -maski
• Kulmakappaleen
pikakiinnike
helppo ja kätevä
• Kerralla sopivat pääremmit
ei tarvitse säätää uudestaan
• Mirage-pehmiketeknologia
pehmeys ja paras tiiviys
Ole huoleti – tämä on
ResMed-maski!
Ihmiset ympäri maailmaa hyötyvät ResMedin
maskiteknologian asiantuntemuksesta, jota on karttunut yli
vuosikymmenen aikana johtavana ja innovatiivisena maskien
valmistajana.

• Kulmasäädin
hienosäätö kasvojen mukaan
• Helpot kiinnikkeet
käsittely on helpompaa
• Ei erillistä otsatukea
Laaja näkökenttä. Tuntuu hyvältä.

Mirage Vista tarjoaa parasta ResMed Mirage
-pehmiketeknologiaa. Pehmeä, kaksiseinämäinen pehmike
vähentää nenänvarteen kohdistuvaa puristusta ja pitää
maskin tiiviinä, kun kääntyilet ja liikut nukkuessasi.

Käytät ehkä CPAP-laitetta ensimmäisen kerran tai olet jo
kokenut laitteen käyttäjä. Mirage Vista tarjoaa sinulle
ResMed-maskin luotettavuuden ja ainutlaatuiset uudet
ominaisuudet, jotka tekevät hoidosta parempaa.

Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa
myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksellä.

ResMed Corp Poway, CA, USA Puh.: +1 (858) 746 2400 or 1 (800) 424 0737 (toll free), ResMed Ltd
Bella Vista, NSW, Australia Puh.: +61 (2) 8884 1000 or 1 800 658 189 (toll free). Offices in Austria,
Brazil, Finland, France, Germany, Hong Kong, Japan, Malaysia, Netherlands, New Zealand, Norway,
Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom (see website for details). Mirage Vista on
suojattu seuraavilla patenteilla: AU 710733, AU 712236, AU 724360, AU 775051, AU 777033,
CA 2261790, DE 29724224, EP 0956069, EP 1187649, EP 1187650, EP 1479406, JP 3687981 US 6112746,
US 6357441, US 6439230, US 6561190, US 6561191, US 6581602, US 6634358, US 6907882, US 7047972,
US 7069933. Muita patentteja ja mallirekisteröintejä haetaan. Mirage, Vista, Mirage Vista ja ovat ResMed
Ltd:n tavaramerkkejä. Velcro on Velcro Industries B.V.:n tavaramerkki. ©2006 ResMed Ltd. 1011197/1 07 01

Maailman johtava uniapnea- ja hengityslaitevalmistaja
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Uusi Mirage Vista™ — Laaja näkökenttä.Tuntuu hyvältä

Tämän kulmakappaleen

Oikean maskin löytäminen on erittäin tärkeää CPAP-hoidon

pikakiinnikkeen ansiosta maski ja

onnistumisen kannalta. Tarvitset maskin, joka toimii

ilmaletku voidaan kiinnittää ja

luotettavasti ja tuntuu miellyttävältä ja mukavalta käyttää.

irrottaa helposti ja nopeasti. Se on
erityisen kätevää, jos joudut esim.

ResMed on tuonut markkinoille Mirage Vista -maskin. Tämä

käymään yöllä vessassa: irrotat vain

muotoilultaan suoralinjainen, huomaamaton ja ainutlaatuinen

kulmakappaleen maskista, kun menet, ja

nenämaski tarjoaa ResMed-maskien tunnetun suorituskyvyn.

kiinnität sen, kun tulet takaisin vuoteeseen.

Nauti omista iltarutiineistasi

Näyttää paremmalta, tuntuu paremmalta

Mirage Vista -maskissa ei ole kömpelöitä otsatukia. Maski

Mirage Vista näyttää yhtä hyvältä kuin se tuntuu.

istuu hyvin muotoilultaan ainutlaatuisten pääremmien ansiosta.

Maskin suoralinjainen rakenne mukautuu kasvojen

Tämän käänteentekevän muutoksen ansiosta Mirage Vista ei

mukaan ja jättää kasvojen yläosan vapaaksi. Kun

häiritse näkökenttää ja antaa tietyn vapauden tunteen.

maskissa ei ole otsatukea, maskista ei myöskään

Siksi voit myös käyttää maskia tavallisten iltarutiiniesi aikana,
kuten katsoessasi televisiota tai lukiessasi. Ja voit myös
käyttää silmälaseja. CPAP-hoidon tarkoitushan on parantaa
elämänlaatua, eikä heikentää sitä.

Kulmakappaleen
pikakiinnike

Television katselu tai lukeminen
sujuu helposti Mirage Vista
-maskia käyttäen

jää jälkiä ja painaumia otsalle!
Helppokäyttöinen on nyt vielä helpompi
käyttää
Mirage Vista ei ole vain käyttäjäystävällinen,
vaan se todella huolehtii tarpeistasi. Samoin
kuin kulmakappaleen pikakiinnike myös

Mukava ja istuva maski —
virkistävä uni jokaiselle

Kerralla sopivat
pääremmit

pääremmit, joita ei tarvitse säädellä
jatkuvasti ja joissa on sivutuet, ovat
ensimmäiset laatuaan. Kun maski on
säädetty kerran sopivaksi, se pysyy

Muunnettavaa mukavuutta ja suorituskykyä

sopivana — sitä ei tarvitse purkaa ja koota

Mirage Vista -maskiin on saatavissa useita erikokoisia

jokaisen käytön jälkeen.

pehmikkeitä, ja kulmasäätimen ansiosta sen saa sovitettua

Mirage Vista -maskissa on helposti

istuvaksi.

kiinnitettävät osat ja monia valmiiksi

Tässä säätömekanismissa on viisi asentoa kummallakin

paikallaan olevia osia. Vaikka näkösi olisi jo

puolella, jolloin maski voidaan säätää juuri sinun kasvoillesi

heikentynyt ja vaikka sormesi eivät olisi niin

sopivaksi. Mukavuuden lisäksi parempi istuvuus tarkoittaa

näppärät kuin haluaisit, huomaat, että
Mirage Vista on helpompi laittaa päälle, ottaa
pois, puhdistaa ja käsitellä kuin muut maskit.

Kulmasäädin

myös parempaa tiiviyttä ja tehokkaampaa hoitoa.

