
ResMed.com

• Fjern albueleddet fra masken ved å trykke på 
sideknappene og trekke det ut. 

• Ta av de nedre hodestroppene og hold puten 
mot ansiktet. Hold den nederste kanten av 
masken mot hakefolden og den øverste kanten 
på linje med øyekroken.

• Deretter trekker du hodestroppen over hodet.

• Åpne festemekanismen på de øverste 
hodestroppene.

• Tilpass hodestroppene slik at masken sitter rett 
og lukk festemekanismen igjen.
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• Juster de nederste hodestroppene slik at 
masken sitter rett.

• Masken skal sitte fast og likevel føles komfortabel. 
Ikke stram hodestroppene for mye.

• Koble luftslangen til albueleddet. Deretter kobler 
du albueleddet til masken ved å trykke inn 
sideknappene og skyve leddet inn i masken.

• Slå på apparatet.
• Pasienten skal nå legge seg ned for å gjøre de 

siste tilpassingene, dersom det er nødvendig.
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• Trekk de nederste stroppene under ørene og fest 
hodestroppene i de nederste hektene på hver 
side av rammen.

• Åpne festemekanismen på de øverste 
hodestroppene.

• Tilpass begge hodestroppene slik at masken 
sitter tett og lukk festemekanismen igjen.

• Masken er nå klar til bruk.

Bruksmuligheter
• Plasser den nedre hodestroppen oppå eller under håret - alt etter ønske.
• Det er mulig å sette på ekstra, myke omslag for at masken skal føles ekstra behagelig på ansiktet.

Merk: Se i brukerhåndboken til AirFit F10 for detaljer.

*
 ResMeds interne studie av eksisterende ResMed-pasienter, utført mellom 25. juli og 4. september 2013. Pasientene sammenlignet ResMeds tradisjonelle helmaske med AirFit F10.
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Helmaskens fordeler i en kompakt størrelse
ResMeds AirFit™ F10 helmaske er en del av ResMeds AirFit-serie – med utmerket passform. Den 
er lett, har et elegant design som gir utmerket komfort og den er enkel i bruk. Hodestropper og 
ramme gir en perfekt passform og samlet gir dette ytelsen og stabiliteten du kjenner fra ResMeds 
tradisjonelle helmasker.

Velutprøvd konstruksjon
Spring Air™-puten med dobbel vegg gir 
en utmerket forsegling og dermed bedre 
ytelse. Blant pasienter som har blitt 
spurt om AirFit F10-maskens forsegling 
og stabilitet, svarer flesteparten at 
den utkonkurrerer deres nårværende 
helmaske fra ResMed.* 

Enkel i bruk
Masken består av kun fire deler. Det 
gjør det enkelt for deg å demonstrere 
den, og forenkler prosessen med å 
demontere, rengjøre og montere masken 
for pasientene. Den enkle konstruksjonen 
bidrar til at bruk av masken lett passer inn 
i pasientens kveldsrutine. 

Enestående komfort
AirFit F10s strømlinjeformede, lette og 
enkle design gir pasientene uhindret sikt 
slik at de kan lese, se på TV og til med ha 
på seg briller når de bruker masken. 75% 
av pasientene mener at AirFit F10-masken 
er mer komfortabel i bruk, sammenlignet 
med deres nåværende helmaske fra 
ResMed..*
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Tilpasningsveiledning for AirFit F10 Optimal puteplassering

Hold den nederste delen av puten mot hakefolden og 
den øverste delen mot øyekroken.

Masken er plassert over nesen på linje med eller 
nedenfor øynene. 
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Pute som festes direkte  
på rammen 
gjør monteringen på den robuste 
rammen enkel.  

SoftEdge™ hodestropper  
er laget i et førsteklasses, 
mykt materiale som er 
behagelig å ha på og  
som ikke etterlater  
merker i ansiktet.

Sirkulær og forsiktig 
spredning av luften gir  
minimal forstyrrelse for  
pasient og partner.

Kneledd med 
sideknapper som sørger for rask 
tilkobling eller frakobling når du 
trykker på dem.

Spring Air-pute 
med dobbel vegg 
gir komfortabel og 
utmerket forsegling.

Forbedret lett og 
elastisk ramme gir  
stabilitet og uhindret 
sikt.

Masken leveres med 
myke omslag, slik at den 
føles ekstra behagelig for 
pasienten.

Merk: Se i brukerhåndboken til AirFit F10 for flere opplysninger.

Rask å tilpasse - enkel i bruk

 AirFit F10 egenskaper og fordeler

AirFit F10-komponenter

En nylig ResMed-undersøkelse viste at de fleste pasienter kan tilpasse 
masken på under to minutter.* Takket være et enkelt design og konstruksjon 
som består av bare fire deler, er masken også enklere å bruke for pasienter. 
Det betyr færre legebesøk og spart tid. Du kan være trygg på at AirFit F10 er 
rett for din pasient.

Tips for tilpasning av størrelsen på AirFit F10

Du finner riktig maskestørrelse ved å holde den nederste delen av tilpasningsmalen mot pasientens hakefold. 
Størrelsesmerket som vises ved øyekroken (inn mot neseroten), er anbefalt maskestørrelse. Bruk denne malen for 
å finne riktig maskestørrelse til pasienten.

Viktig
•  Kontroller at pasientens munn er lukket og avslappet når du skal finne riktig maskestørrelse.
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I dette eksemplet er Small anbefalt størrelse.

Anbefalt størrelse vises 
på linje med  øyekroken 
inn mot nesen.

Plasser den 
nederste buen på 
tilpasningsmalen 
inn mot hakefolden, 
slik det er vist på 
illustrasjonen. 
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Hekter på 
hodestroppene gjør det 
enkelt for pasienten å 
feste og løsne dem. 

Produktkoder
(komplett maskesystem)
AirFit F10: X-Small        - 

AirFit F10: Small   63109 

AirFit F10: Medium   63110

AirFit F10: Large.   63111

AirFit F10 for Her X-Small  63145

AirFit F10 for Her: Small  63146

AirFit F10 for Her: Medium  63147

  

Produktkodene “for Her” blir levert med hodestropper “for Her” (small)
All standardkoder blir levert med standard størrelse hodestropper (blå), bortsett fra X-small, som blir levert 
med hodestropper i small (blå).

Pute

62736 (XS) 
62737 (S) 
62738 (M) 
62739 (L)

Roterende kneledd

62762

Ramme

63137 (XS/S) 
63138 (M/L)

AirFit F10 hodestropp

63165 (S) 
63164 (Std) 
63166 (L)

AirFit F10 hodestropp for Her

63167 (S)

Hodestropper med 
hekter 
forenkler monteringen 
og gir bedre 
brukervennlighet.


