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KOKOKASVOMASKI 

Tietoja käyttäjälle

Tehokas maski, johon voit luottaa

Mirage Liberty on vaihtoehto perinteisille
kokokasvomaskeille ja antaa vapauden
tunteen kokokasvomaskin käyttäjälle.

Maskin valmistaja on ResMed, maailman
johtava maskien valmistaja.
Kokokasvomaskimme määrittävät edelleen
standardin ja miljoonat käyttäjät (kuten
sinäkin!) ympäri maailmaa luottavat niihin.
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Mirage Liberty -maskista ja vaiheittaiset sovitusohjeet.
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Vapaudentunnetta kasvoille
Mukavuutta ja suorituskykyä 
Vähemmän maskia, enemmän vapautta 
Helpompi säätää ja käyttää



Mukavuutta ja suorituskykyä

• Uusi kaksikalvoinen suupehmike ja
joustomekanismilla varustetut
nenäkanyylit — parantavat mukavuutta ja
tiiviyttä. 

• Tukevaa tiiviyttä — tukevat pääremmit ja
niiden tukielementit auttavat saamaan
maskin tiiviiksi ilman, että maskia joudutaan
kiristämään liikaa.

• Hiljainen — ilma pääsee ulos maskin 
ilma-aukkojen kautta helposti ja hiljaisesti. 

• Käytettävissä erikokoisia suupehmikkeitä ja
nenäkanyylejä — löydät varmasti juuri sinulle
sopivat.

Vähemmän maskia, enemmän
vapautta

• Vapaa näkökenttä — avara muotoilu antaa
suuremman vapaudentunteen.

• Pienempi ihokontakti — pienempi
ihoärsytyksen riski.

• Tuntuu kevyeltä kasvoilla — yksi markkinoiden
kevyimmistä kokokasvomaskeista.

Helpompi säätää ja käyttää
• Kerralla sopivaksi — kaksikalvoinen

suupehmike ja nenäkanyylit takaavat
mukavuuden ja tiiviyden, kun ne on säädetty
oikein.

• Helppo laittaa kasvoille ja ottaa pois —
pääremmit säilyttävät muotonsa, kun ne on
otettu pois.

• Helppo puhdistaa — vähemmän osia, joten
maski on helppo koota ja purkaa.

• Suunniteltu helpottamaan elämää —
monipuoliset käyttöä helpottavat varusteet,
kuten säilytyskotelo, hoito-ohjeet DVD-levyllä,
pikasovitusohje ja käyttöohje.
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