
Suun kautta hengittäminen ja ilmavuoto

suun kautta ovat yleisiä ongelmia CPAP- ja

kaksoispainelaitteen käyttäjillä. Niiden

takia hoito on tehotonta, epämukavaa ja

uni on rikkonaista — ja näistä syistä

potilaiden voi olla vaikea sitoutua hoitoon

tai he luopuvat siitä kokonaan.

ResMedin Ultra Mirage™ -

kokokasvomaski peittää nenän ja suun,

jolloin hoito on tehokasta, vaikka

hengitettäisiin suun kautta tai ilmaa

vuotaisi suun kautta.

Ultra Mirage™ -kokokasvomaski
Paras ratkaisu suun kautta tapahtuviin ilmavuotoihin 

Helposti avattavat pääremmien
kiinnikkeet ylhäällä ja alhaalla
maskin voi ottaa pois ilman, että sen
joutuu säätämään uudestaan, mikä lisää
käyttömukavuutta ja turvallisuutta

Säädettävä otsatuki
neljä säätömahdollisuutta, jolloin
maskin saa tiiviimmäksi ja istuvammaksi

Ilma-aukko
hiilidioksidi poistuu tehokkaasti ja
maski aiheuttaa vähemmän melua 

Turvaventtiili
potilas pystyy hengittämään raitista
ilmaa, vaikka virtausgeneraattori ei
puhaltaisi sitä

Nopeasti irrotettava pyörivä liitin
maski on helppo irrottaa ilmaletkusta

360 astetta kiertyvä kulmakappale
helpottaa ilmaletkun sijoittamista

Kaksiseinämäinen Mirage-pehmike 
vähentää nenänvarteen kohdistuvaa
puristusta ja takaa paremman tiiviyden
ja mukavuuden

Joustavat otsapehmikkeet
yhdestä kappaleesta koostuva rakenne
jakaa puristuksen tasaisesti ja mukautuu
käyttäjän otsan mukaisesti
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Edut potilaan kannalta

• Taattua mukavuutta hyväksi

tunnustetun teknologian ansiosta

Mirage-pehmiketeknologian ansiosta

voidaan vähentää nenään kohdistuvaa

puristusta ja taata tiiviys ja mukavuus.

• Erinomainen tiiviys parantuneen

istuvuuden ansiosta Säädettävät

otsatuki ja pehmikkeet auttavat

pitämään maskin tiiviinä käyttäjän

liikkuessa.

• Kätevämpi käyttää Nopeasti

avattavien pääremmien kiinnikkeiden

ansiosta maski on helpompi ja

nopeampi kiinnittää ja irrottaa. Kun

pääremmit on säädetty sopiviksi, niitä

ei tarvitse säädellä uudestaan.

Edut hoitohenkilökunnan kannalta

• Luotettava ja tehokas hoito

- Koska maski peittää nenän ja suun,

hoito on tehokasta, vaikka potilas

hengittäisi suun kautta, ja

- maski vähentää suun kautta

hengittämisen vaikutuksia, jolloin

potilaan on helpompi sitoutua

hoitoon.

• Turvallisuuden tunne

- Erittäin pienen kuolleen tilan,

erinomaisten ilmavirtaus-

ominaisuuksien ja maskin 

ilma-aukon ansiosta vähemmän

hiilidioksidin uudelleenhengittämistä.

- Nopeasti avattavien pääremmien

kiinnikkeiden ansiosta maski on

helppo ottaa pois.

- Maskin turvaventtiilin ansiosta

käyttäjä pystyy hengittämään raitista

ilmaa, vaikka virtausgeneraattori ei

puhaltaisi ilmaa.

• Kooltaan sopiva maski on helppo

valita

- Kolmiulotteisten sovitusmallien

ansiosta on helpompi löytää heti

sopiva maski.

- Sovitusmallia käyttämällä voidaan

ehkä myös vähentää maskin

sovittamiseen kuluvaa aikaa ja

vähentää potilaskäyntejä ja

palautuksia.

ULTRA MIRAGE -KOKOKASVOMASKIEN
TUOTENUMEROT

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

Pieni, normaali 60600

Pieni, matala 60601

Keskikokoinen, normaali 60602

Keskikokoinen, matala 60603

Suuri, normaali 60604

Suuri, matala 60605

Eurooppa (ei Iso-Britannia) ja Tyynenmeren
puoleinen Aasia

Pieni, normaali 60610

Pieni, matala 60611

Keskikokoinen, normaali 60612

Keskikokoinen, matala 60613

Suuri, normaali 60614

Suuri, matala 60615

Iso-Britannia

Pieni, normaali 60684

Pieni, matala 60685

Keskikokoinen, normaali 60686

Keskikokoinen, matala 60687

Suuri, normaali 60688

Suuri, matala 60689

Maailman johtava uniapnea- ja hengityslaitevalmistaja    www.resmed.fi

TEKNINEN EDISTYSASKEL — SÄÄDETTÄVÄT OTSATUKI JA PEHMIKKEET

Säädettävän otsatuen ansiosta tiiviys on aivan omaa luokkaansa.

• Maskin istuvuus on saatu aikaan minimoimalla maskin liikkeitä

kasvojen suhteen. Maski pysyy tiiviinä, vaikka potilas liikkuu

nukkuessaan.

• Neljän säätömahdollisuuden ansiosta maskin saa tiiviiksi ja mukavaksi.

• Joustavat otsapehmikkeet mukautuvat käyttäjän otsan mukaisiksi.

• Pehmikkeiden ansiosta puristus jakautuu tasaisesti suuremmalle

alueelle, mikä vähentää kasvoihin kohdistuvaa puristusta.
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