Tilpasningsguide
Pixi-tips! Når masken tilpasses for første gang, anbefaler vi at barnet sitter i oppreist stilling
for å sikre riktig passform.
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• Hold masken forsiktig mot barnets
ansikt og kontroller at nesen er helt
omsluttet av maskeputen og at
munnen er klar.
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• Trekk hodestroppen over hodet og
flytt den midtre stroppen ned til den
sitter over midten på bakhodet.
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• Juster om nødvendig stroppene
ved å fjerne Velcro® borrelåsen og
forsiktig stramme hodestroppene
til en komfortabel passform. Ikke
stram for hardt.

• Fest den nedre hodestroppen
til masken ved å holde i fliken
og hekte hurtigklemmen på den
nedre hodestropparmen.

• Hold hånden på rammen
for å opprettholde riktig
hodestropposisjon, og bring den
nedre hodestroppen på baksiden
av nakken.

• Koble den ene enden av
luftslangen til svivelen og den
andre enden til apparatet.
• Slå på apparatet.

• For optimale resultater skal du
justere den nedre stroppen først
og jobbe deg oppover.

Tips

• Når masken er fullt tilpasset, skal du sikre at den øverste
stroppen ikke er strammet for hardt og at den er vertikalt
innrettet med toppen av ørene. Den midtre stroppen skal sitte
tvers over bakhodet, horisontalt innrettet med toppen av ørene.

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

Stellar™ 100

VPAP™ ST

For detaljer se
brukerveiledningen for Pixi barnemaske.

Pixi-maske
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