Mirage Micro™
NÄSMASK

BEPRÖVAD försegling, perfekt passform
Senaste generationens näsmask från ResMed med individuell
inpassning, försegling och komfort för ännu fler användare.
Mirage™ mjukdel med dubbla väggar i kombination med

maskens unika MicroFit™ ratt ger varje användare perfekt
passform. Intuitiva Mirage Micro sätter ny standard för
näsmasker – både för sömnexperten och användaren.

Med MicroFit ratten
kan man välja mellan 24 olika
positioner för bättre passform,
försegling och komfort

Strömlinjeformat pannstöd –
smidig och elegant design för
ett fritt synfält

Ventilens design
gör masken maximalt tyst.
Borttagningsbar ventillock för
enkel rengöring
Mirage mjukdel med dubbla väggar
minskar trycket på näsryggen och
ger effektiv tätning; en flik gör det lätt
att ta bort mjukdelen från maskramen

Knärör som roterar 360°
gör att luftslangen sitter
maximalt bekvämt

Huvudbandets clips behöver bara
passas in en gång
för optimal passform; lätta att sätta
fast och ta bort

Delat knärör
för bättre utbyte av
utandningsluft och
tystare drift
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Svängtapp
som gör det lätt att sätta fast och ta
bort luftslangen
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FÖRDELAR FÖR ANVÄNDAREN

FÖRDELAR FÖR KLINIKERN

Produktkoder

Intuitivt lätthanterlig

Rätt passform redan från början

Mirage Micro Nasal Mask

• MicroFit ratten justeras lätt med ena handen
även när du ligger

• MicroFit ratten i kombination med
mjukdelens dubbla väggar passar en rad olika
ansiktsformer perfekt – redan från första
början

• Ventillock som lätt kan tas bort för snabb och
hygienisk rengöring
• Intuitiv design gör masken lätt att hantera,
rengöra, montera och ta isär
Passform och komfort för varje enskild
användare
• Med MicroFit ratten finjusteras passformen
till varje användarprofil
• Mirage mjukdel med dubbla väggar finns
i fem storlekar, inkl. ny Small-storlek, som
passar ännu fler användare.
• Maskramens djupa utformning passar ännu
fler näskonturer än tidigare

• Mjukdelen finnas i fem storlekar, inkl. en ny
Small-storlek, (mjukdel och ram) och passar
en rad olika användare
Nöjda kunder, bättre compliance
• Förhöjd compliance med en mask som sitter
perfekt redan från början
• Individuell passform, komfort och försegling
för bättre compliance på lång sikt
• Maskdelarnas utformning gör att de monteras
och tas isär snabbt och intuitivt

Tyst, smidig och elegant

• Omfattande stödpaket för användaren, inkl.
resväska och bruksanvisning med anvisningar
om inpassning och skötsel

• En rad små inbyggda ventiler som sprider
luften mycket tyst

Sparar både tid och pengar

• Strömlinjeformad design som känns lätt mot
ansiktet

• Både inpassning och utbildning går fortare:
kombinationen ratt och mjukdel ger snabb
försegling
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16339
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16341
16342
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Europa
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Europa

Small
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Large
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Asien/Stilla Havet
Small
Medium
Large
Large Wide
X-Large

16368
16369
16370
16371
16372

• Färre återbesök: lätt att använda och passa in
• Två ramstorlekar passar fem olika
mjukdelsstorlekar
 Engelska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska och holländska.
 Engelska, svenska, norska, danska, finska, ungerska, polska och grekiska
3
 Engelska, ryska, turkiska, tjeckiska.
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Global leaders in sleep and respiratory medicine
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www.resmed.com
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