Så lett. Så enkel

Én tilpasning. Én løsning. Én for alle.
Den perfekte balansen mellom sofistikert design og
enkel funksjonalitet, Mirage™ FX for Her er løsningen
du har ventet på: ytelse, brukervennlighet og kvalitet,
alt i én maske.
Fordeler for deg …

... og pasientene

Én størrelse

Komfort

Det er enkelt å finne riktig størrelse for Mirage FX for
her. Masken tar hensyn til en rekke ansiktstrekk ...
Så uansett hvem pasientene er, vil Mirage FX for her
være det ene produktet for alle.

Spring Air™-puten gir jevnt trykkfordeling og
komfort for dine kvinnelige pasienter, inkludert
ekstra mykhet over nesebroen for å redusere
ubehaget som vanligvis kjennes i dette området.

Enkel å tilpasse

Lett og enkel

Å tilpasse masken er også enkelt. Mirage FX for
her tilpasses og justeres intuitivt, så det er gjort
i en håndvending. Med bare fire deler, deriblant
hodestropper, sparer du også tid på lagerstyring.

Pasientene vil oppdage at Mirage FX for her
er meget brukervennlig: Den er lett å tilpasse,
bruke og rengjøre. I tillegg er den lett og
behagelig å ha på.
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Mirage FX for Her har alt de kvinnelige pasientene har
ventet på.
lett tilpasning

enkel løsning

én maske for

alle

Intuitive justeringer sparer tid og
betyr at omtrent hvem som helst
kan oppnå en perfekt tilpasning ved
første forsøk.

Mirage FX for Her gir de
kvinnelige pasientene dine ytelse,
brukervennlighet og kvalitet i
én løsning.

Med Mirage FX for Her kan du
tilpasse ﬂere personer ved første
forsøk og derved spare tid, penger
og ytterligere pasientbesøk.

Nye, fleksible
hodestropper,
klare til å tilpasses
og brukes

Fleksibel, vingeformet pannestøtte
gir dynamiske tilpasnings- og
justeringsmuligheter

SoftEdge™
hodestropper
er behagelige for
ansiktet og reduserer
merker og ubehag

Holdbar og lett ramme
som er sterk nok til å stabilisere masken
på ansiktet og myk nok til å følge dine
bevegelser når du sover
Spring Air-pute med dobbeltvegg
fordeler trykket jevnt. Den er ekstra myk
over nesebroen og meget behagelig
i dette følsomme området
Den stillegående ventildesignen
fordeler luften dempet og stille
vekk fra sengepartneren

Kneledd med klemmeklaff
som gjør det enkelt å feste og
løsne kneleddet fra rammen

Hodestroppfestene
gjør det enklere å feste og løsne
hodestroppene. Beholder optimale
hodestroppinnstillinger

Komplett maskesystem
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