
Mirage Activa™ Näsmask 
Överlägsen försegling och komfort

Mirage Activa™ med inbyggd ActiveCell™

Technology (ACT)—ResMeds exklusiva

självstabiliserande kudd-design. ACT

kombinerar Mirage™ kuddens bevisade

komfort och försegling med en

uppblåsbar kammare som utvidgas 

och dras samman under behandlingen.

Automatisk anpassning och försegling

Med ACT kan masken automatiskt

anpassa sig till förändringar under

sömnen som exempelvis ändrade

kroppspositionen.

Sparar tid och pengar

Nyskapande design för en effektivare

mask, minskade kostnader överlag 

och ökad compliance.

Flexibla panndynor

Utförda i ett enda stycke
för jämn tryckfördelning

och anpassning till
patientens pannkontur

Justerbart pannstöd

Välj mellan fyra olika
positioner för bättre försegling

och stabilitet

Behändig kuddklämma 

Levereras färdigmonterad vid
kudden - lätt att sätta fast

och ta bort från maskramen

Snäppbåge med 360º rotation

Luftslangen tas bort snabbt
och lätt medan masken

fortfarande sitter kvar 
över ansiktet

Snabbutlösningsklämmor

Ett praktisk sätt at ta bort
masken utan att hättan

behöver passas in på nytt

Den första näsmasken med
ActiveCell Technology

ActiveCell 

Mirage kudde
med dubbelvägg



www.resmed.com    Waking people up to sleep

Fördelar för patienten 

• Bättre sömnkvalitet -  p.g.a. större

rörelsefrihet för både huvud och

kropp och färre störande läckor.

• Minskad remspänning och färre läckor

ger ökad komfort.

• En hätta som passas in en gång för

alla - utan ständiga justeringar.

• Avsevärt minskade ögon- och

hudirritationer.

Kliniska fördelar

• Mirage Activa kan dramatiskt minska

maskinpassningstiden.

• Med Mirage Activa kan passformen

bli perfekt redan från början.

• Ökad komfort och förbättrad

behandlingstolerans minimerar

återbesök och returnerade masker.

• Ökad komfort och läckagekontroll 

för optimal patientcompliance.

• Mirage Activa är en mask man tryggt

kan rekommendera.
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Näsmasksystem
Produktkoder

Standard 60103 
Stor 60104
Flat 60105 

ActiveCell

• utvidgbar kammare

• blåses upp när
behandlingen startar

• ActiveCell är en uppblåsbar

kammare som utvidgas och dras

samman under behandlingen och

som ger en unik aktiv försegling

och ett dynamiskt försvar mot

maskläckor.

• ActiveCell Technology minskar

beroendet av stramt åtspända

remmar.

• ActiveCell bidrar till minskade

läckor samtidigt som trycket över

ansiktet minskas.

• ActiveCell fungerar som en

fristående fjädring som håller

kudden på plats även när olika

krafter drar eller skjuter

maskramen i olika riktningar.

Innovativ teknik—ActiveCell Technology 




