
En enda stillere maske til dine pasienter
AirFit P10 neseputemaske er en del av ResMeds nye AirFit-serie – med  utmerket passform.  
Dette er vår hittil stilleste maske. Den har Swift FX-maskens pålitelighet og ytelse, men er 50 % 
stillere og ca 50 % lettere.
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Stillere
QuietAir vevet nettventil gjør at 
masken knapt  høres. Med kun  
21.4 dBA3 er den til  minimal 
forstyrrelse for pasient og partner. 

Lettere
Masken er nesten 50 % lettere enn 
vår mest populære neseputemaske, 
og har en konstruksjon som bidrar til 
god nattesøvn. 

Enkel å tilpasse
QuickFit elastisk hodestropp justerer 
seg automatisk etter den enkelte 
pasients hodeform. Den kan tilpasses 
på under 30 sekunder.2 



Mer enn 40 minutters 
ekstra nattesøvn ...
I en ny klinisk undersøkelse1  med en testgruppe på  21 CPAP-brukere fra 
Australia, fant vi at pasienter sov i gjennomsnitt mer enn 40 minutter lenger per 
natt med ResMed AirFit P10, sammenlignet med Swift FX-masken. 

For mer informasjon om denne undersøkelsen, se rapporten ‘Assessment of a new nasal pillows mask 
in patients receiving CPAP’ på ResMed.com/AirFitP10.

 AirFit P10 funksjoner og fordeler

40
mins

Fleksible puter med  
trampolineeffekt som er tilrettelagt 
for bevegelse i mange retninger 
mens forseglingen opprettholdes.

Kun tre deler 
AirFit P10 har bare tre 
deler for rask og enkel 
sammenstilling.

Den vevde nettventilen sprer luften 
som slippes ut på en forsiktig måte slik 
at den knapt er merkbar for pasient og 
partner. AirFit P10 er ResMeds mest 
stillegående maske med 21,4 dBA.2

Lett og fleksibel 
maskeslange strekkes og 
bøyes for fleksibilitet med 
stabilitet, slik at pasienten 
kan sove i mange 
forskjellige stillinger.

Neseputer med dobbel vegg 
tettes ved kontakt, gir en mild luftstrøm 
til nesen og har en stor tilpasningsevne. 

QuickFit automatisk justerbar hodestropp 
med topunkts vektkontroll slik at elastikken 

stabiliserer masken forsiktig og trekker 
putene inn på plass. Tilgjengelig i standard 

størrelse og mindre størrelse for AirFitTM P10 
for henne.



62930 (XS) 62932 (M) 62933 (L)62931 (S)

XS Extra Small 

S Small

M Medium

L Large   

 Komponentkort for AirFit P10

Produktkoder
     

AirFit P10 -  komplett system*.  62902

AirFit P10 for henne - komplett system** 62912 * S, M og L leveres pakket med masken. 
** XS, S og M leveres pakket med masken.

Merk: Se i brukerhåndboken til AirFit P10 for detaljer.

Puter

Bare ramme 
62938

AirFit P10  
hodestropp med 
delte stropper 
62935

AirFit P10 for henne 
hodestropp med delte stropper 
62936 (mindre størrelse)
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Tilpasningsveiledning for AirFit P10
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• Hold putene på nesen og se til at 
indikatoren for putestørrelse er nederst 
og at du kan se retningsindikatorene, 
venstre (L) og høyre (R).

• Strekk den nedre stroppen rundt baksiden 
av hodet. 

• Den øverste stroppen skal sitte 
komfortabelt på toppen av hodet.

• Trekk hodestroppen over hodet ved å holde 
i den nederste stroppen.

• Dra masken ut fra ansiktet og sett den på igjen.

• Sikre at neseputene sitter godt i neseborene med begge putene posisjonert oppover.

• Til slutt kobler du enden av maskeslangen 
inn i apparatets luftslange, og skrur på 
apparatet. 

• Masken er nå klar til bruk.

• For å få til en behagelig tilpasning, kan du enkelt justere øvre og nedre stropper ved å spre dem fra hverandre for å løsne, eller trekk dem 
sammen for å stramme.

Merk: Se i brukerhåndboken til AirFit P10 for fullstendig brukerveiledning.

http://www.iceni.com/infix.htm

