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En maske du kan stole på
Mirage Liberty gir et alternativ til
tradisjonelle helmasker og gir en følelse av
frihet ved helmaskebehandling.
Denne masken leveres av ResMed, ledere
innen masketeknologi. Våre helmaske
fortsetter å sette standarden. Millioner av
brukere (som deg!) verden over setter sin lit
til den.

Mirage Liberty
HELMASKE

Mirage Liberty™

Frihet med helmaske
Komfort kombinert med ytelse
Mindre maske, større frihet
Gjør det enklere

HELMASKE
Brukerinformasjon

Gå til www.resmed.com for å få mer informasjon om
Mirage Liberty, inkludert trinnvise tilpasningsanvisninger.

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 eller 1 800 424 0737 (grønt nummer), ResMed Ltd
Bella Vista, NSW, Australia +61 (2) 8884 1000 eller 1 800 658 189 (grønt nummer). Kontorer i Brasil,
Finland, Frankrike, Hongkong, Japan, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania,
Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og Østerrike (du finner nærmere informasjon på nettsiden).
Beskyttet av patentene: EP 1314445, HK 1057714, US 6412487, US 6581594, US 6796308,
US 6823865, US 7021311. Andre patentsøknader under behandling. Beskyttet av designregistreringer:
AU 312036, AU 312037, AU 312038, AU 312039, AU 312040. Andre registreringer under behandling.
Mirage og Mirage Liberty er varemerker for ResMed Ltd og Mirage er registrert hos USAs patent- og
varemerkemyndigheter. Spesifikasjoner kan endres uten varsel. © 2007 ResMed Ltd. 1011492/1 07 03
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Komfort kombinert med ytelse

Mindre maske, større frihet

Gjør det enklere

• Ny munncushion med dobbeltvegg og
neseputer med trampolineeffekt – gir
bedre komfort og forsegling.

• Fritt synsfelt – det nye maskedesignet, gir deg
en følelse av frihet.

• Førstegangstilpasning – munncushion med
dobbeltvegg og neseputer gir behagelig
forsegling ved riktig tilpasning.

• Forsegling med stabilitet – støttende
hodestropper med stabiliserende elementer
bidrar til å forsegle uten at masken
strammes for mye.
• Stillegående – innebygde luftehull sprer
luften forsiktig og stille.
• Et utvalg av størrelser på munncushion og
nesepute – du finner den passformen som
passer deg best.
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Frihet med helmaske

• Mindre kontakt med huden – reduserer
muligheter for irritasjon.
• Kjennes lett mot ansiktet – en av de letteste
helmaskene som finnes.

• Lett å sette på og ta av – hodestroppene
holder fasongen når de er tatt av.
• Lett å rengjøre – færre deler gjør det enkelt å
montere og demontere.
• Utviklet for din livsstil – omfattende
supportpakke med reiseveske, DVD med
instruksjoner om stell av masken,
hurtigtilpasningsveiledning og brukerveiledning.

