
Velkommen til Pixis verden
Din guide til å få mest mulig ut av 
ditt barns behandling



for grå
gjør Pixi større

Velkommen til Pixis verden 
Det er helt naturlig å føle seg litt engstelig når barnet ditt starter 
behandling. Vi hos ResMed ønsker å forsikre deg om at du er ikke 
alene. Vi er her for å gi informasjon, forståelse og medfølelse for 
å gjøre denne opplevelsen så smertefri som mulig – både for deg 
og barnet i din omsorg. Det finnes tusenvis av barn som i likhet 
med barnet ditt, må bruke en maske om natten.



Pixi barnemaske er utviklet av et team av omsorgsfulle 
personer som forstår at barnets helse og velvære er det 
viktigste for deg. Du kan være sikker på at Pixi ikke er 
bare en nedskalert versjon av masken for voksne. Den 
er laget spesielt for barn i alderen 2–7 år, med hensyn 
til deres hudfølsomhet, ansiktstrekk og benbygning.



Trinn for trinn
Akkurat som voksne kan barn i begynnelsen 
mislike tanken på noe nytt. 

I den hensikt å sakte introdusere barnet til 
Pixi-masken sin og ideen om behandling, 
har vi tatt med noen tips som du kan prøve 
for å gi en god startopplevelse.

Merk: Dette er bare retningslinjer, og passer 
kanskje ikke alle familier eller barn.

Prøv gjerne andre teknikker også.





Møt Pixi
    Ta deg tid til å forklare barnet hva som skjer, uansett 

alder. Barn forstår hva vi sier mye mer enn vi tror. 
Akkurat som du ville forklare hvorfor barnet trenger å ta 
et bad eller spise middag før dessert, skal du forklare hva 
masken brukes til, hvorfor den må brukes og hvor mye 
bedre barnet vil føle seg om morgenen når det har brukt 
masken hele natten.

    Hvis du har eldre barn, gi dem en spesiell rolle i denne 
prosessen. Det vil få dem til å føle seg spesielle og som 
en del av sin brors eller søsters behandling, i tillegg til 
å hjelpe barnet med å godta behandlingen. Yngre barn 
elsker å imitere sine eldre søsken! 

    Gi masken til barnet og la dem holde den, kjenne på 
den, leke med den, plukke den opp, kaste den ned og 
tilfredsstille sin nysgjerrighet overfor den. Dette vil hjelpe 
dem med å bli kjent med masken og lette eventuelle 
innledende betenkeligheter barnet selv kan ha om sin 
nye venn, Pixi.



La oss leke litt
Sett masken på noen eller noe annet enn barnet ditt: favorittleketøyet, 
et kosedyr eller til og med mamma eller pappa! Barn kan også late 
som om de er en astronaut, som Buzz Lightyear, eller en jagerflyger 
når de har masken på seg. Barnet ditt vil bringe sin egen individualitet 
til den, så oppfordre fantasien deres. Det vil lette bekymringene de kan 
ha omkring det å bruke masken.



Syvsover 
    Når du føler at barnet er komfortabel nok med Pixi, 

kan du sette den på ansiktet til barnet. Prøv å gjøre 
prosessen så rolig og avslappet som mulig, kanskje 
når barnet er avslappet eller klar for en lur.

    Det er naturlig for både deg og barnet ditt å føle 
seg litt engstelige omkring det å våkne opp med 
masken de første gangene. Barnet kan føle seg litt 
desorientert eller kanskje litt redd. 

    Vi anbefaler at du er sammen med barnet til det 
sovner med masken på de første nettene, og også at 
du er der når barnet våkner.

    Din støtte og tilstedeværelse ved disse tidene vil 
forsikre barnet om at alt er i orden, inntil det blir  
vant med å bruke masken i sengen og det bare  
blir nok en del av rutinen ved leggetid. Drikk litt  
melk, puss tennene, les en bok, ta på deg Pixi-
masken ... og sov.





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

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

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



Vær trygg
ResMed forstår din bekymring omkring sikkerheten til barnet ditt mens 
masken brukes. Du kan være trygg på at det er lagt ned mye tankearbeid 
i hver del av Pixi barnemaske for å kunne svare på vanlige sikkerhets- og 
komfortspørsmål som foreldre kan ha. 

    Ansikt til ansikt: 
Barnets Pixi-maske dekker kun nesen, så det er ikke noe trykk eller 
hindring rundt øynene. Ansiktet er så åpent som mulig, noe som er 
beroligende for både deg og barnet. 

    Sikkerhet først: 
Alle feste- og justeringspunkter på masken er plassert vekk fra barnets 
ansikt slik at de er mindre tilbøyelige til å tukle med stroppene.

      Masken er også utformet slik at det ikke er noen små deler som kan 
forårsake kvelning eller skade. Alle deler er festet til masken og ikke i veien 
for ventilen eller barnets ansikt eller øyne.

    Hør på dette: 
Selv om masken er på barnets ansikt, er den laget slik at du fortsatt vil 
høre barnet gjennom masken hvis de roper på deg om natten.

For at du skal føle deg trygg, kan du bruke en babymonitor i barnets rom, slik 
at du kan lett observere hvis barnet trenger deg i løpet av natten.

Selv om masken er utformet for sikkerhet, bør barn alltid være under oppsyn. 
Ta gjerne kontakt med søvnlegen for å diskutere ytterligere bekymringer du måtte ha.



Du er så flink 
•    For å oppmuntre eldre barn til å fortsette å bruke 

masken natt etter natt bør du rose og oppmuntre 
dem regelmessig. Du kan gjøre dette verbalt så vel 
som ved hjelp av enkle spill og aktiviteter, akkurat 
som du gjør ved pottetrening eller når du oppfordrer 
barnet til å hjelpe til med husarbeid. 

•    Lag for eksempel en enkel plakat for soverommet, 
der barnet får et klistremerke for hver natt han eller 
hun bruker masken uten å klage!

Du kan da ha et system der 10 klistremerker = en 
premie! 

•    Dette vil bidra til å holde barnet på rett spor 
med behandlingen, slik at de fortsetter å føle 
helsefordelene. Det gjør også behandlingsopplevelsen 
lystigere, slik at du er fri til å leke med barnet og ta 
fokuset bort fra den alvorlige siden av behandlingen 
en gang imellom. Barn er tross alt barn, og de elsker 
å ha det gøy!



Du gjør det bra 
    For å oppmuntre eldre barn til å fortsette og bruke 

masken natt etter natt, bør du rose og oppmuntre dem 
regelmessig. Du kan gjøre dette verbalt så vel som ved 
hjelp av enkle spill og aktiviteter, akkurat som du gjør ved 
pottetrening eller når du oppfordrer barnet til å hjelpe til 
med husarbeid. 

    Lag for eksempel en enkel plakat for soverommet, der 
barnet får et klistremerke for hver natt han eller hun 
bruker masken uten å klage!

    Du kan da ha et system der 10 klistremerker = en premie! 

    Dette vil bidra til å holde barnet på rett spor med 
behandlingen, slik at de fortsetter å føle helsefordelene. 
Det gjør også behandlingsopplevelsen lystigere, slik at 
du er fri til å kommunisere med barnet og ta fokuset bort 
fra den alvorlige siden av behandlingen en gang imellom. 
Barn er tross alt barn, og de elsker å ha det gøy!



 Hvis du føler at du trenger ytterligere støtte eller hjelp, må du ikke nøle med å kontakte 
søvnlegen – vedkommende er der for å hjelpe deg og barnet ditt med denne prosessen.

Ikke gi opp!
    Vi forstår at det kan være fristende å gi opp hvis barnet ditt 

har problemer med å bruke masken. Vi ber deg imidlertid 
om å være tålmodig. Prosessen er utfordrende selv for 
voksne som trenger terapi, så barnet ditt gjør det bra. 

    Endringene som terapien vil gjøre med barnets helse og 
atferd, er reelle og definitivt verdt innsatsen. I tillegg til at 
barnets tilstand behandles effektivt, vil du finne at:

     Barnet sover bedre om natten. Dette er bra for 
barnet, men også flott for deg, slik at også du får 
litt hvile. 

     Barnets generelle holdning forbedres. Når barnet 
ikke får kvalitetssøvn, vil ikke kroppen deres 
hvile, reparere og forfriske seg riktig. Dette gjør 
dem grinete og urolige i løpet av dagen. Når 
nattetidsaktiviteten deres forbedres, vil du se at de 
er lykkeligere om dagen ... og vi er sikker på at du 
vil føle det samme!

     Barnets skoleresultater kan også forbedres etter 
hvert som atferden om dagen stabiliseres.

    Det kan ta litt tid før barnet ditt føler seg trygg og 
komfortabel omkring det å bruke eller til og med like 
masken. Men om ikke så altfor lenge vil de fleste barn 
begynne å akseptere og til og med like masken fordi den 
gjør at de føler seg bedre. Pixi blir vennen deres!





Vanlige bekymringer
De vanligste problemene som foreldre støter på når de hjelper barnet 
med behandlingen, er komfort, sikkerhet og hygiene.

Hvis du opplever andre problemer, kan du kontakte søvnlegen – 
vedkommende er der for å gi deg all den støtten du trenger.

Komfort og sikkerhet

Hvis barnet får merker på ansiktet sitt, er det mulig at masken er 
festet for stramt mot ansiktet med stroppene.

Vi forsikrer deg om at Pixi barnemaske ikke bare er en nedskalert 
versjon av masken for voksne. Den er spesielt utformet for barns 
ansikter, som åpenbart er forskjellige fra voksnes ansikter – i 
beinstruktur, ansiktstrekk og hudfølsomhet. Puten er laget for å 
fordele trykket jevnt og omfatter færre og mykere trykkpunkter enn 
masker for voksne som av og til brukes på barn.

Så selv om du kanskje føler at masken må strammes for å sitte  
godt på barnets ansikt, kan det være for stramt og for ubehagelig  
for barnet.

Vi har utviklet Pixi med en komfortabel passform som ikke er 
for tettsittende. Apparatene kan som regel oppdage eventuell 
luftlekkasje ut av masken, og vil kompensere for det automatisk. Så 
du trenger ikke å stramme stroppene på masken for mye for å prøve 
å unngå lekkasje.

Apparatene våre gjør alt det harde arbeidet, slik at du slipper!



Hygiene

Vi anbefaler at du demonterer og rengjør barnets maske 
regelmessig for å opprettholde kvalitetsytelsen samt barnets 
hygiene og sikkerhet. 

Se i brukerveiledningen for Pixi barnemaske for nærmere 
anvisninger om rengjøring og vedlikehold av masken.



Lykke til
Vi håper informasjonen i dette 
heftet har bidratt til å lette 
bekymringene dine omkring det å 
starte barnets behandling.

Hvis du har spørsmål eller 
bekymringer, må du ikke nøle med 
å kontakte legen din – hun/han 
vil være i stand til å gi deg all den 
støtten du trenger.

Alle vi i ResMed  
ønsker deg og din familie  
lykke til med denne prosessen.



Gjør Pixi levende!
La barnet fargelegge Pixi slik det vil!



Globale leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.com 

God natt 
sov godt 

våkne opp flott 
om det er sol eller vått 

en ny morgen har du fått 
til å gjøre alt godt
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