
Neseputer med dobbeltvegg med
trampolineeffekt 
tilpasser seg nese/munn med forskjellige 
høyder, vinkler og nesestrukturer

Hurtigutløsende kneledd
gjør det mulig med rask frakobling fra masken

Innebygde luftehull 
gir minimalt med støy 

Mirage-cushion med dobbeltvegg 
gir eksepsjonell forsegling og tilrettelegger for 
kjevebevegelser, og fjerner dermed behovet for
hakestropp 

Støttende hodestropper med
stabiliserende elementer
holder fasongen når masken tas av og gir
stabilitet når brukeren beveger seg i søvne 

Med klemmer for hodestroppene som
bare trenger stilles inn én gang, 
blir det enkelt å ta av masken 

Antikvelningsventil (AAV) 
gir bedre sikkerhet hvis luftstrømmen 
til masken hemmes

Mirage Liberty™

HELMASKE

FRIHET MED HELMASKE

Minimalistisk: minimalistisk design, nå også på en

helmaske. Mirage Liberty gir frihetsfornemmelse og

er et alternativ til tradisjonelle helmasker.

Behagelig: Mirage™-cushionen med dobbeltvegg og

neseputer med trampolineeffekt gir bedre komfort

rundt munnen og ved nesen. 

Stabil: støttende hodestropper, holder masken godt

på plass og gir stabil ytelse.

Lett: en av de letteste helmaskene du finner. Mirage

Liberty veier betydelig mindre enn tilsvarende

masker, så vel som tradisjonelle helmasker. 
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FORDELER FOR KLINIKEREN

Tilpasningsområdet økt til mer enn 

90 % av brukerne

• Helmaskealternativ for over 90 % av

brukerne (basert på studier av

forskjellige ansiktstyper verden over)*

God passform første gang 

• God tilpasning første gang gir færre

tilbakekallinger og ny tilpasning av

masken

• Munncushion med dobbeltvegg og

neseputer med trampolineeffekt gjør

det enkelt å oppnå god passform

første gang og hver gang

Redusert inventar

• Bare to produktkoder for hele

maskesystemet

• Minimale maskedeler 

Omfattende brukerstøttepakke

• Reise- og oppbevaringsveske

• DVD med anvisninger for stell av

masken

• Hurtigtilpasnings-veiledning

• Brukerveiledning

BRUKERFORDELER

Mindre maske, større frihet

• Fritt synsfelt

• Frihet til å lese, se på TV og bruke

briller

• Mindre kontakt med huden, reduserer

irritasjon

• Kjennes lett mot ansiktet

Komfort kombinert med ytelse

• Passformet munncushion gjør det

mulig å bevege kjeven og gjør den

egnet ved munnlekkasje

• Større stabilitet og komfort fra

støttende hodestropper med

stabiliserende elementer

Gjør det enklere 

• Munncushion med doble vegger og

neseputer med trampoline-effekt gjør

det enkelt å oppnå bedre passform –

første gang og hver gang

• Færre maskedeler gjør det enkelt å

montere og demontere

* Kilde: interne ResMed antropometriske data

Europa 11

Small 61302
Large 61303

Europa 22

Small 61304
Large 61305

Europa 33

Small 61314
Large 61315

Frankrike
Small 61306
Large 61307

Storbritannia og Nord-Irland
Small 61308
Large 61309

Asia-Stillehavet
Small 61312
Large 61313

Australia og New Zealand
Small 61310
Large 61311

PRODUKTKODER 

Mirage Liberty-helmaske 
(tre putestørrelser S, M, L følger med hver maske)

1 Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk og nederlandsk
2 Engelsk, svensk, norsk, dansk, finsk, ungarsk, polsk og gresk
3 Engelsk, russisk, tyrkisk, tsjekkisk, estlandsk, slovensk, slovakisk,

bulgarsk, rumensk, latvisk og litauisk

TEKNOLOGIFOKUS

Neseputer med dobbeltvegg og

trampolineeffekt

• Den tynne ytterveggen er myk og behagelig.

Den tykke innerveggen sikrer effektiv forsegling.

• Luftstrøm mellom de to veggene bidrar til at

putene reguleres etter nesens konturer.

• Trampolineeffekten retter inn putene med

nesens vinkel og avstanden mellom nese og

munn. 

• Putene sitter lett ved åpningen til neseborene.

De beveger seg uavhengig av hverandre.

Globale ledere innen søvn- og åndedrettsmedisin    www.resmed.com
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Puter kan rettes inn på nesen så vel som til
hvert enkelt nesebor. Putene kan plasseres i
forskjellige vinkler for å passe til individuelle

ansiktstrekk.
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