Mirage Micro™
NESEMASKE

utprøvd forsegling, perfekt passform
Den nyeste generasjon nesemaske fra ResMed gir personlig
tilpasset passform, forsegling og komfort for de fleste brukere.
Den utprøvde Mirage™-cushion med dobbeltvegg er tilpasset

maskens unike MicroFit™-skrue og kan derfor fintilpasses hver
individuelle bruker. Mirage Micro er intuitiv i bruk for kliniker og
brukere, og er den nye standarden for nesemasker.

MicroFit-skruen
har 24 posisjoner for bedre
tilpasning, forsegling og komfort

Strømlinjeformet pannestøtte
gir fritt synsfelt på grunn av
elegant, stilig design

Stille ventildesign
gir minimal støy og har avtakbar
klemme for enkel rengjøring
Mirage-cushion med dobbeltvegg
reduserer trykket på neseryggen og
tetter effektivt; en flik gjør det enkelt
å fjerne cushionen fra rammen

360° kneleddsrotasjon
posisjonerer slangen for
maksimal komfort

“Tilpass-og-glem”-hoderemklemmer
(“Set-and-forget”-klemmer)
holder hoderemmene på plass.
Lett å sette på og ta av.

Design på kneleddet
letter utvasking av
CO2 og reduserer
støynivået
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Svivel
gir bekvem tilkobling og frakobling
av luftslangen
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FORDELER FOR BRUKEREN

FORDELER FOR FAGFOLK

Produktkoder

Enkel og intuitiv

God førstegangs passform for flere brukere

Mirage Micro nesemaske

• MicroFit-skruen kan lett justeres med én
hånd, selv i liggende stilling

• Kombinasjonen MicroFit-skrue og cushion
med dobbeltvegg utgjør den perfekte
passformen for en rekke ansiktsstrukturer
– første gang, hver gang

• Ventilklemmen kan fjernes for lett og
hygienisk rengjøring
• Intuitiv maskedesign for lett håndtering,
rengjøring, montering og demontering
Personliggjort passform og komfort
• MicroFit-skruen fininnstiller passformen slik
at den passer til hver brukers profil
• Mirage cushion med dobbeltvegg er
tilgjengelig i fem størrelser, inkludert den nye
Small-størrelsen, for å passe til flere brukere
• Dyp maskeramme-design gir god
tilpasningsform for en større variasjon av
nesestrukturer

• Fem cushionstørrelser, inkludert den nye
Small-størrelsen (cushion og ramme) passer
til en større brukergruppe
Kundetilfredshet og samsvar
• Økte behandlingsresultater på grunn av god
førstegangs passform
• Personliggjort passform, komfort og
forsegling gir økt compliance
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Medium
Large
Large Wide
X-Large

16338
16339
16340
16341
16342
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Europa

Small
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Large Wide
X-Large
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16344
16345
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Europa

• Maskedelene er fremstilt for rask og intuitiv
montering og demontering

Stille, elegant og stilig

• Omfattende brukerstøttepakke, inkludert
reiseveske og brukerveiledning med
instruksjoner om masketilpasning og stell

• En rekke små, innebygde ventiler sprer luften
stille

Kost- og tidseffektiv

• Strømlinjet design føles lett på ansiktet
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Europa

• Redusert tilpasnings- og opplæringstid:
skrue-cushion-kombinasjonen forsegles hurtig

Small
Medium
Large
Large Wide
X-Large

16348
16349
16350
16351
16352

Asia-Stillehavsområdet
Small
Medium
Large
Large Wide
X-Large

16368
16369
16370
16371
16372

• Redusert retur: lett i bruk og tilpasning
• To rammestørrelser passer til fem
cushionstørrelser

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

Globale ledere innen søvn- og respirasjonsmedisin
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