
Mirage Vista™ Mask

IInnggeett  ppaannnnssttöödd
för bredare synfält

SSnnääppppbbååggee
direkt i rätt position

VViinnkkeellvväälljjaarree
finjusteringsfunktion för perfekt passform

PPaassssaa  iinn  hhäättttaann  eenn  ggåånngg  fföörr  aallllaa
utan ständiga justeringar

SSttaabbiilliisseerriinnggssppaanneelleerr
håller hättan på rätt plats

LLäättttmmoonntteerraaddee  ddeellaarr
gör masken mer lätthanterlig

Ett förnämligt val

Mirage Vista masken från ResMed är en förnämlig
näsmask som kombinerar diskret och strömlinjeformad
design med komfort och prestanda - egenskaper som
gjort ResMeds masker berömda.

En diskret mask som aldrig blir störande

Maskens unika design gör att patienten inte behöver
något pannstöd. På så sätt breddas synfältet och
patienten kan till och med ha glasögon på sig.

Användarvänlig

Ett antal innovativa egenskaper gör Mirage Vista lätt att
passa in, ta på och av, ta isär och sätta ihop. Masken är
också lätt att rengöra.

Prestanda och komfort 

Mirage Vista använder som tidigare ResMeds erkända
och populära kuddesign i kombination med en
vinkelväljare och stabiliseringspaneler som garanterar 
att masken sitter stadigt och tätt för behaglig
långtidsbehandling.
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Snäppbåge

• Klickar direkt in sig i rätt position -
praktiskt och bekvämt.

• Masken kan passas in medan patienten
andas normalt innan luftslangen
kopplas in.

• Kan lätt tas bort medan masken
fortfarande sitter över ansiktet.

• 360 graders rotation och en
slangsvängtapp för ökad rörlighet
under sömnen.

Hättan sköter sig själv

• Hättan behöver inte justeras efter den
första inpassningen.

• Stabiliseringspaneler som håller hättan
på plats på huvudet även utan mask.

• Levereras helt färdigmonterad.

• Breath-O-Prene® - ett material som
både kan "andas" och släppa ut fukten.

Lättmonterade delar

• Fler färdigmonterade delar och färre
komponenter gör masken mer
lätthanterlig - även för patienter som
inte är så fingerfärdiga.

Mirage kuddesign

• Mirage maskens kuddesign garanterar
prestanda.

• Mjuk kudde med dubbla lager minskar
trycket över näsryggen.

• Optimal försegling även när patienten
rör sig under sömnen.

Snäppbåge - enkelt och praktiskt

Mirage design för mjuk kudde med 
optimal försegling

Lättmonterade delar - förenklad användning

Med Mirage Vista kan patienterna följa alla invanda
kvällsrutiner innan de somnar.

Vinkelväljare

• Fem olika maskpositioner
för optimal komfort.

• Garanterar att Mirage Vista
passar patientens
ansiktsform.

• Vänster- och högersidorna
kan justeras separat för att
passa asymmetriska
ansiktsformer.

• Ger extra stabilitet och
försegling utan att hättan
behöver stramas till.

Avancerad teknik

Produktkoder

Nordamerika &
Latinamerika
Standard 60000
Djup 60001

Europa & 
Asia Pacific
Standard 60003
Djup 60004

Mirage Vista masksystem

En inpassning - utan justeringar

Passar en rad olika
patienter 

Rekommenderad startmask
vid början av CPAP
behandlingen och speciellt
lämplig för patienter som har
problem med maskinpassningen:

• ängsliga patienter, patienter
med klaustrofobi

• asymmetriska
ansiktsformer

• mindre fingerfärdiga
patienter 

• patienter med nedsatt syn.




