
Helmasken som setter standard for god 
maskebehandling. Den doble silikonmem-
branen i cushion gir en myk luftputeeffekt 
mot ansiktet, slik at trykk på neseryggen 
reduseres og motstand mot lekkasje 
økes. Regulerbar pannestøtte, myke 
puter og støttens fire justeringspunkter, 
gir store variasjonsmuligheter i forhold 
til ulike ansiktsformer. Putene sørger 
for at masken ikke glir ved bevegelse. 
Hodestroppene er festet til masken med 
fire fargede utløserklips og kan enkelt tas 

av og på uten at tilpasningen av hode-
stroppene endres. Dette gjør masken 
svært brukervennlig, for pasient og per-
sonell. Maskesystemet inneholder ingen 
latexmaterialer. Ultra Mirage helmaske har 
en svært god CO2-utvasking, som sørger 
for effektiv behandling. En sikkerhetsventil 
på masken sørger for god utlufting ved 
stans av maskinen eller ved utilstrekkelig 
lufttrykk. Alle delene på masken kan skif-
tes ut separat ved slitasje. Masken tåler 
sykehusenes krav til rengjøring.

Ultra Mirage™ 
helmaske

Utløserklips til hodestroppen oppe 
og nede  
– gir mulighet til å ta av og på masken 
uten tilpassning av hodestroppene

Justerbar pannestøtte  
– med fire ulike posisjoner for 
bedre forsegling og støtte

Luftventil  
– gir svært god CO2-utvasking og  
sørger for effektiv behandling

Sikkerhetsventil  
– sørger for god utlufting ved stans 
av maskinen eller ved utilstrekkelig 
utlufting

Fleksibel pute til pannestøtte 
– gir god og jevn trykkfordeling mot 
pannen

Cushion med dobbel silikonmembran 
 – minsker trykk på neseryggen og bedrer 
forsegling og komfort

Kneledd med 360˚ rotasjon  
– gir bedre fleksibilitet for slange 
posisjonen

Hurtigutløser  
– gjør det enkelt å koble av og på 
slangen



ProdUKtKoder

Small, standard 60610
Small, shallow 60611
Medium, standard 60612
Medium, shallow 60613
Large, standard 60614
Large, shallow 60615
Hodestropp 60674
Kneledd komplett* 16613
* Inkluderer: Albue retainer, ventilramme, ventil membran, albue-klips, svivel
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InnovatIv teknIkk - pannestøtte og pute som lett kan justeres

Den justerbare pannestøtten setter en 
ny standard for forsegling.

• Økt stabilitet – masken beveger 
seg minimalt i forbindelse med 
ansiktsbevegelser og forseglingen 
opprettholdes selv om bruker 
beveger seg i søvne.

• Fire justerbare posisjoner for optimal 
forsegling og komfort

• Fleksibel pute som tilpasser seg 
brukerens panne

• Puten fordeler trykket jevnt over et 
større område som minsker trykket 
på brukerens ansikt

Art.nr. 60123 - Pute til pannestøtte
Art.nr. 60124 - Pute til pannestøtte (10pk)

Art.nr. 60673 - Pannestøtte

Art.nr. 60670 - Maskeramme, small
Art.nr. 60671 - Maskeramme, medium
Art.nr. 60672 - Maskeramme, large

Art.nr. 16604 - Cushion, small, standard
Art.nr. 16671 - Cushion, small, shallow
Art.nr. 16605 - Cushion, medium, standard
Art.nr. 16672 - Cushion, medium, shallow
Art.nr. 16606 - Cushion, large, standard
Art.nr. 16673 - Cushion, large, shallow

Art.nr. 16674 - Klips til cushion, small
Art.nr. 16675 - Klips til cushion, medium
Art.nr. 16676 - Klips til cushion, large

Art.nr. 16509 - Ekspirasjonsventil (2pk)
Art.nr. 16510 - Ekspirasjonsventil (10pk)

Art.nr. 16681 - Luer lock port cap (2pk)
Art.nr. 16682 - Luer lock port cap (10pk)

Art.nr. 16613 -Kneledd (komplett)

Art.nr. 16617 - Ventilmembran
Art.nr. 16618 - Ventilmembran (10pk)

Art.nr. 60115 - Klips til hodestropp, (2pk)
Art.nr. 60116 - Klips til hodestropp, (10pk)


