Mirage™ SoftGel
NESEMASKE

Enestående mykhet, varig komfort
Mirage SoftGel-nesemasken gir en suveren mykhet og komfort. DoubleGel-putens
blanke gellag gir komfort, mens det blå gellaget sikrer støtte og stabilitet.
Rammen med de to utbyttbare putene Mirage SoftGel and Mirage Activa™ LT, gir
deg ResMeds anerkjente ytelses- og kvalitetsnivå.

FOR PASIENTEN

FOR HELSEPERSONELL

Myk komfort kombinert med stabilitet

Tilfredse pasienter gir økt compliance

• 	DoubleGel-puten kombinerer mykhet og
stabilitet

• 	Det faktum at masken passer perfekt fra
første stund og gir varig komfort, gjør
behandlingen enklere å godta.

En god natts søvn
• 	En rekke små, innebygde ventiler
sørger for en lydløs luftfordeling, slik at
pasientene og sengepartnerne deres
kan sove i fred og ro.
Enklere tilpasning
• Mirage dobbelvegg med DoubleGelpute gjør tilpasningen enklere.
• 	Puten tilpasser seg de unike
ansiktskonturene til hver enkelt, og
sitter derfor komfortabelt.
Utbyttbare puter gir større valgfrihet
• 	Muligheten til å velge mellom ulike
putetyper gjør det enklere å forbli
compliant uten å bytte ut hele masken.

• ResMed tilbyr omfattende brukerstøtte.
Forbedret effektivitet
• 	Utbyttbare puter og felles komponenter
øker lagereffektiviteten, reduserer
kostnadene, og gjør at mindre tid går
med til tilpasning og opplæring.
• Den allsidige Mirage SoftGel-masken
kan brukes på flere pasienter og den
suverene kvaliteten gjør den velegnet til
hyppige tilpasninger på klinikken.
• 	Den svært robuste kvaliteten sikrer
at Mirage SoftGel har en konsekvent
ytelse og holder pasientene fornøyde.

FORETRUKKET AV PASIENTENE SELV
• 8 av 10 pasienter opplever Mirage SoftGel som mer komfortabel og
hardfør enn andre gelmasker*.
• 3 av 4 pasienter opplever at de sover bedre når de bruker Mirage
SoftGel*.
* ResMed brukerevaluering – Mirage SoftGel kontra konkurrerende gelmasker

• Masken føles myk og
innbydende, og gir dermed et
svært godt ”førsteinntrykk”
• Perfekt for nye brukere
• Komfort under hele behandlingen
• Anerkjent kvalitet og varighet

MicroFit-skruen
tilbyr 24 posisjoner, slik at masken sitter
komfortabelt og forsegler godt

ResMeds unike ramme
passer til både Mirage SoftGel- og Mirage
Activa LT-puter, og gir både effektivitet, lavere
kostnader og økt fleksibilitet

Kneleddsrotasjon på 360°
posisjonerer slangen slik at den blir
enklere å bruke

Mirage SoftGels unike DoubleGel-pute
Det blanke gellaget gir mykhet og
komfort, mens det blå gellaget sikrer
støtte og stabilitet

Det stillegående ventildesignet
fordeler luften dempet og stille
bort fra sengepartneren

Hodestroppklipsene behøver bare justeres
én gang, og sikrer at hodestroppen er enkel
å sette på og ta av

Svivelen gjør det enkelt å koble til og fra
luftslangen

Kneleddsskilleveggen
bidrar til å transportere ut CO2 og
reduserer støynivået

Produktkoder
Mirage SoftGel-nesemaske
Small

61636

Medium

61637

Large

61638

Large Wide

61639
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