
Näskuddar med dubbla väggar och
trampolineffekt 
som passar olika näsa-till-mun avstånd,
vinklar och näskonturer

Knärör med snabbutlösning 
som gör masken lätt att ta bort

Inbyggda ventiler 
gör masken exceptionellt tystgående 

Mirage mjukdel med dubbla väggar 
ger exceptionell försegling och låter käken röra
sig fritt vilket gör hakremmen onödig 

Stadigt huvudband med
stabiliseringskomponenter
som behåller formen även när det tas bort
och som ger stöd när användaren rör sig
under sömnen 

Clips på huvudbandet som bara behöver
justeras vid första inpassningen 
gör det lätt att ta bort masken 

Antiasfyktisk klaff (AAV) för ökad
trygghet – 
även om luftflödet till masken förhindras

Mirage Liberty™

FULL FACE MASK

FULL FACE FRIHET

Minimalistisk: Mirage Liberty är en mask för hela

ansiktet med minimalistisk design som ger en känsla

av frihet – ett alternativ till konventionella

ansiktsmasker. 

Bekväm: Mirage™ mjukdel med dubbla väggar och

näskuddar med dubbla väggar och trampolineffekt ger

förhöjd komfort runt mun och näsa. 

Stabil: stadigt huvudband som håller masken på plats

för pålitliga behandlingsresultat.

Lätt: Mirage Liberty är en av de lättaste

ansiktsmaskerna på marknaden och väger betydligt

mindre än liknande masker och konventionella

ansiktsmasker. 
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FÖRDELAR FÖR KLINIKERN 

Maskstorlekar som passar över 90 %

av användarna

• Ett ansiktsmaskalternativ för över 

90 % av användarna (baserat på

forskning om olika ansiktstyper runt

om i världen)*

Perfekt direkt 

• Rätt passform redan från början skär

ner på återbesök och ny inprovning

• Mjukdel med dubbla väggar och

näskudde med trampolineffekt för

bättre passform, perfekt direkt vid

första inpassningen

Rationellare lagerhållning

• Bara två produktkoder för det

kompletta masksystemet

• Minimala maskdelar 

Omfattande stödpaket för användaren

• Bag för resor och förvaring

• DVD med skötselanvisningar

• Snabbinpassningsguide

• Bruksanvisning

FÖRDELAR FÖR ANVÄNDAREN

Mindre mask, mer frihet

• Obehindrat synfält

• Fri att läsa, se på TV, bära glasögon

• Mindre hudkontakt – mindre

irritationsrisk

• Känns lätt mot ansiktet

Komfort som fungerar

• Den konturanpassade mjukdelen

anpassar sig till käkrörelser och

munläckor 

• Bättre stabilitet och komfort från

stadigt huvudband med

stabiliseringskomponenter

Så mycket enklare

• Mjukdel med dubbla väggar och

näskudde med trampolineffekt för

bättre passform, perfekt direkt vid

första inpassningen

• Färre maskdelar gör masken lätt att

montera och ta i sär

* Källa: interna ResMed antropometriska data

Europa 11

Small 61302
Large 61303

Europa 22

Small 61304
Large 61305

Europa 33

Small 61314
Large 61315

Frankrike
Small 61306
Large 61307

UK
Small 61308
Large 61309

Asien och Stillhavsområdet
Small 61312
Large 61313

Australien och Nya Zeeland
Small 61310
Large 61311

PRODUKTKODER

Mirage Liberty Full Face Mask 
(tre kuddstorlekar S, M, L medföljer varje mask)

1 Engelska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska och
holländska

2 Engelska, svenska, norska, danska, finska, ungerska, polska och
grekiska

3 Engelska, ryska, turkiska, tjeckiska, estniska, sloveniska, slovakiska,
bulgariska, rumänska, lettiska, litauiska

TEKNISK HÖJDPUNKT

Näskuddar med dubbla väggar och

trampolineffekt

• Den tunna ytterväggen är mjuk och bekväm

medan den tjocka innerväggen garanterar

effektiv försegling. 

• Luftflödet mellan de två väggarna hjälper till att

anpassa kuddarna till näsans konturer.

• Med trampolineffekten anpassas kuddarna till

näsans vinkel och avståndet mellan näsa och

mun. 

• Kuddarna sitter mjukt alldeles under näsborrarna

och rör sig oberoende av varandra. 
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Kuddarna kan riktas in till näsan så väl som till
varje näsborre. Kuddarna kan lutas i olika
vinklar för att passa olika ansiktsformer. 
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