
Laget med omsorg

Som lederen innen masketeknologi har ResMed inngått 
samarbeid med pediatriske helseeksperter for å gi deg 
Pixi™ – en barnemaske utformet med barn og deres familier 
i tankene.

Pixi barnemaske er unikt konstruert ved 
hjelp av antropometriske data fra barn i 
alderen to år og oppover, og er ikke bare en 
nedskalert versjon av masken for voksne. 

Masken tar hensyn til barns benbygning, 
ansiktstrekk og hudfølsomhet, og er laget 
for å minimere trykket på myke ansikter.

Og i kombinasjon med ResMeds nyeste 
Stellar™ 100-ventilator eller VPAP™ ST- 
apparat™, har du den perfekte pediatriske 
løsningen som gir økt komfort og 
pålitelighet for barn i alderen to år og 
oppover som veier mer enn 13 kg.

Pixi barnemaske er laget med både barnet 
og omsorgspersonen deres i tankene. 

Hver funksjon er nøye vurdert for å gi 
bedre behandlingskomfort, aksept og 
totalopplevelse for alle involverte – 
slik at omsorgspersoner kan være fri til 
å fokusere på følelsesmessig støtte til 
barnet under prosessen.

En maske laget spesielt for barn



Kombiner Pixi-masken 
med de nyeste Stellar 100- 
eller VPAP-enhetene for et 
system som gir større komfort 
og pålitelighet og mer effektiv 
behandling.

Stellar 100 VPAP ST Pixi-maske

Teknologiske høydepunkter
NYTT  Hodestropp utformet spesielt for barn*

Tre justeringspunkter – masken kan justeres med topp-, side- og 
bunnstroppen, noe som gir et større justeringsområde for å passe til 
barn i ulike aldre.

Utenfor synsvidden – hodestroppen er laget for å sitte unna barnets 
øyne og ører i den hensikt å redusere irritasjon og obstruksjon. 

Klar siktlinje – ikke bare kan barnet se klart mens masken brukes, 
men pårørende blir også beroliget og lettet ved å kunne se barnets 
øyne og mer av ansiktet.

*Utformet ved hjelp av spesifikke antropometriske data fra barns hoder og ansikter. 

Komplett maskesystem

Pixi 61031

Hurtiglåsen 
gjør det enkelt å ta av masken og samtidig 
beholde ønskede hodestroppinnstillinger 

Nødlås 
Lås opp enda raskere i en nødssituasjon ved å 
trekke hardt i den nedre hodestroppen

Myk, behagelig pute 
Tynn silikonpute med enkeltvegg minimerer 
trykket på barns myke ansikter uten at 
forseglingen brytes

Spring-flex lettvektig slange 
strekker og bøyer seg enkelt, slik at den ikke 
setter seg fast eller gir drag mens barnet røret 
på seg i søvne

To slangeposisjoner 
Luftslangen kan flyttes til hver side av puten 
avhengig av barnets sovestilling

Sidevendt bakstropp 
ergonomisk utformet fra synsvinkelen til den 
voksne som tilpasser masken

Med fleksible stabilisatorer 
kan masken tilpasses hvert barns unike 
ansiktsstruktur og -form for den mest 
tilpassede passformen

Komfortable hodestroppmaterialer i 
Breathoprene™, 
lett farget for en mer betryggende, diskré 
fremtoning på barnets ansikt
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