
Ultra Mirage™

ikke-ventilert, HelMASke

det stabile valg for ikke-invasiv ventilasjon

ResMeds Ultra Mirage ikke-ventilert (NV), 
hel ansiktsmaske gir enestående tetning, 
stabilitet og komfort for ikke-invasiv 
ventilering over lang tid i hjemmet  så vel 
som i sykehusmiljø.

Ved å bygge videre på egenskapene til 
ResMeds pålitelige masker i Mirage™-
serien, introduserer Ultra Mirage NV nye 
egenskaper og forbedringer i utforming 
for bedre terapi, lettvinthet og bekvemhet. 

Den justerbare pannestøtten kan bli 
stilt i den mest effektive stillingen, selv 
mens pasienten bruker masken, som gir 
forbedret generell stabilitet og vedlikehold 
av forsegling. 

Hodestropp med hurtigspenne 
Lettvint å bruke og fjerne masken 
uten å miste optimal innstilling av 
hodestoppene

Justerbar pannestøtte
Valg mellom fire posisjoner slik 
at masken kan tilpasses enhver 
pasient, gir bedre tetning, stabilitet 
og komfort 

Mirage dobbeltvegget pute 
ResMed sin patenterte teknologi 
holder tetningen effektivt vedlike og 
tilpasses pasientens bevegelser når 
hun/han sover

Utløsersnor
En sikkerhetsmekanisme 
som lar pasienten 
fjerne masken med en 
enkel bevegelse i en 
nødssituasjon

Bøyelige pannebeskyttere
Udelt utforming fordeler trykket 
jevnt og tilpasser seg pasientens 
panneform

Blåtonefarget vinkelrør for bedret 
sikkerhet
Spesielt utformet slik at det 
ikke kan forbyttes med det klare 
vinkelrøret til ResMed ventilerte 
masker

360° roterende vinkelrør
Tilbyr fleksibilitet og kontroll over 
pustekretsen og forbedrer bruken, 
komforten og mobiliteten 

Klar (ikke-farget) ramme 
Det klare materialet gjør det mulig 
for pleieren å overvåke pasientens 
ansikt for eventuelle endringer 
under bruken
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FagMessige Fordeler 

Vissheten om at pasienten blir behandlet 
effektivt 
•  Siden masken dekker både nese og munn, 

gir den effektiv behandling selv ved pusting 
gjennom munnen. 

gjennomprøvd kvalitet og teknologi som 
er til å stole på
•  ResMeds patenterte Mirage dobbeltvegget 

puteteknologi gir bedre ytelse gjennom 
bedret tetning og komfort. 

Praktisk og sikker
•  Hodestropp med hurtigspenne gir raskere og 

enklere tilpasning. 

•  Utløsersnor gjør det mulig å fjerne masken 
raskt i en nødssituasjon.

effektivt valg av maskestørrelse
•  3D-tilpasningsmaler bidrar til at masken 

passer første gangen.

•  Bruk av malene kan også redusere tiden som 
kreves for å tilpasse masken.

PasientFordeler
Moden teknologi, pålitelig komfort
•  Mirage dobbeltvegget puteteknologi 

reduserer trykk mot nesen, forbedrer 
tetningen og komfort.

•  360° roterende vinkelrør gir ekstra stabilitet 
og er praktisk. 

Forsikring om at foreskrevet behandling 
blir gitt 
•  Enestående tetning og stabilitet gir 

pasientene sinnsro. 

Praktisk for bruker
•  Når hodestroppen er tilpasset, trenger 

det ikke å justeres igjen – den optimale 
innstillingen bevares.

•  Utløsersnor gir sinnsro og en følelse av 
trygghet.

ProdUKtKoder
Ultra Mirage™ ikke-ventilert hel 
ansiktsmaske

europa
1 

, anZ og asia/stillehavet
Small Shallow 60642
Small Standard 60643
Medium Shallow 60644
Medium Standard 60645
Large Shallow 60646
Large Standard 60647

europa
2

Small Shallow 60648
Small Standard 60649
Medium Shallow 60650
Medium Standard 60651
Large Shallow 60652
Large Standard 60653

europa
3

Small Shallow 60606
Small Standard 60607
Medium Shallow 60608
Medium Standard 60609
Large Shallow 60616
Large Standard 60617

Europeisk bruksanvisning er tilgjengelig på følgende språk:
1 Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk og hollandsk
2  Engelsk, svensk, norsk, dansk og finsk
3  Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, hollandsk, 
ungarsk, russisk, polsk, tyrkisk, tsjekkisk, slovakisk og gresk
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2.Utløsersnor – trygghet i en nødssituasjon

•  Brukes av pasienten til å fjerne masken raskt fra 
ansiktet; lett å bruke og effektivt i en nødssituasjon.

•  Når snoren trekkes, separeres et todelt spenne som gjør 
det mulig å fjerne masken med én enkel bevegelse.

teKnologisKe HøydePUnKter

1. justerbar pannestøtte 
– forbedret tetning og 
stabilitet

•  Enkel justering i fire stillinger 
med masken på pasientens 
ansikt.

•  Fleksible panneputer passer 
formen på pasientens panne, 
distribuerer trykket jevnt 
over en større overflate 
og reduserer trykket mot 
pasientens ansikt.
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