
Mirage Activa™ 
nenämaski

Potilastiedote
ActiveCell-teknologia tarjoaa varman suojan
ilmavuotoja vastaan. Se tarkoittaa, että maskin
pehmikkeen ilmalla täyttyvä sisus laajenee ja
supistuu automaattisesti, jolloin maskin runko
pystyy liikkumaan maskin pehmikkeestä
riippumatta. Näin pehmike pysyy paikallaan ja
maski pysyy tiiviinä unen aikana tapahtuvasta
liikkumisesta ja muista muutoksista huolimatta.

Ensimmäinen nenämaski,
jossa on hyödynnetty
ActiveCell-teknologiaa

Kätevä pehmikkeen

kiinnitysmekanismi —

valmiiksi kiinni

pehmikkeessä, jolloin

pehmike on helppo

kiinnittää maskin runkoon 

ja irrottaa siitä

ActiveCell -teknologia
... koska aktiivinen uni vaatii
aktiivisen tiiviyden
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Uni on aktiivinen olotila

Tiesitkö, että liikut nukkuessasi luultavasti jopa 

50 kertaa yön aikana?1 Vaikka se on normaalia,

liikkuminen voi vaikuttaa hengitysteiden

ylipainehoitoa saavien maskin asentoon ja

tiiviyteen. Tämä jatkuva asennon muuttuminen

yön aikana ja kasvolihasten jännityksen

muutokset, pääremmien kireys ja hoitopaine

saavat aikaan, että uni on hyvin "aktiivista". 

Mirage Activa™— ensimmäinen nenämaski,

jossa hyödynnetään ActiveCell™-teknologiaa

Kuvittele maski, joka mukautuu automaattisesti

tarpeen mukaan koko yön. Mirage Activa, jossa on

hyödynnetty parasta ActiveCell-teknologiaa, tekee

juuri niin.

Maski sallii liikkumisen unen aikana

Ilmalla täyttyvä ActiveCell-sisus:

• pitää pehmikkeen hellävaraisesti paikallaan,

jolloin maski pysyy tiiviinä "aktiivisen unen"

aikana

• antaa mahdollisuuden nukkua eri asennoissa —

pystyt jopa pitämään päätäsi tyynyn keskellä,

kun nukut kyljelläsi.

Optimoitua mukavuutta

ActiveCell-teknologia tarkoittaa:

• maskin pääremmejä ei tarvitse kiristää liikaa,

jotta maski olisi mahdollisimman tiivis — maski

on mukavampi käyttää ja myös tehokkaampi 

• maskin pääremmejä ei tarvitse säädellä

jatkuvasti — ainutlaatuinen teknologia huomioi

pääremmien kireyden muutokset. 

Maskin kulmakappaleen

pikakiinnike tekee elämän

helpommaksi. Ilmaletku

voidaan irrottaa nopeasti ja

helposti, kun maski on vielä

kasvoilla.

Joustavat

otsapehmikkeet

mukautuvat kasvojen

muotojen mukaan.

Valittavana on neljä

kiinnitysreikää, jolloin

säädettävä otsatuki

mahdollistaa paremman

tiiviyden ja istuvuuden.

Maskin helposti

avattavat kiinnikkeet

lisäävät käyttömukavuutta.

Mahdollistaa virkistävän unen 

Mirage Activan aktiivinen tiiviste minimoi

ilmavuodot, jolloin uni on virkistävämpää. Melua 

ja harmia aiheuttavat ilmavuodot maskista voivat:

• aiheuttaa heräämisiä useita kertoja yössä

• häiritä muita samassa huoneessa nukkuvia

• heikentää hoidon tehoa ja tehdä tyhjäksi

hoidon tarkoituksen — virkistävän yöunen. 

Vähentää silmien ja ihon ärsytystä 

Mirage Activa -maskin on todettu vähentävän

huomattavasti erilaisia oireita, kuten silmien

ärsytystä ja maskin käyttäjille tyypillisiä jälkiä

ihossa.2

Mirage Activa — suunniteltu sinua varten!

• Aktiivinen tiiviys — tarjoaa paremmat

mahdollisuudet muuttaa pään ja kehon asentoa

yön aikana
3

• Vähemmän kireät pääremmit — parasta

mahdollista mukavuutta
4

• Vähemmän ilmavuotoja — edistää virkistävän

unen saant ia 2

• Edistyksellistä teknologiaa — vähentää

huomattavasti silmien ärsytystä ja kasvojen

ihoon jääviä jälkiä.2
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