Mirage™ SoftGel
NÄSMASK

Ögonblicklig mjukhet, bestående komfort
Mirage SoftGel näsmask är oslagbart mjuk och bekväm. Mjukdelen har dubbla
gelskikt – ett genomskinligt skikt för komfort och ett blått skikt för stadig och
stabil passform.
ResMeds framgångar bygger på kunskap och kvalitet – egenskaper som ligger
bakom maskramens flexibla design med två utbytbara mjukdelar – Mirage SoftGel
och Mirage Activa™ LT.

FÖR PATIENTEN

FÖR KLINIKERN

Behagligt mjuk och samtidigt stabil

Nöjda kunder, förhöjd compliance

• 	DoubleGel mjukdel som kombinerar
mjukhet och stabilitet.

• 	Förhöjd compliance med perfekt
passform från första början och på lång
sikt.

God nattsömn
• 	En rad små inbyggda ventiler gör
luftdiffusionen mycket tyst vilket skapar
en fridfull sovmiljö för både patienter
och partner.
Förenklad inpassning
• 	Förenklad inpassning med Mirage
DoubleGel dubbelväggsdesign.
• 	Mjukdelen följer varje användares
unika ansiktskonturer för behagligare
passform.
Patienterna kan välja den mjukdel som
passar bäst

• 	Omfattande stödpaket för användaren.
Mer effektiv
• 	Utbytbara mjukdelar och gemensamma
komponenter för effektivare
lagerhållning, lägre kostnader, snabbare
inpassning och utbildning.
• 	Mirage SoftGel kan återanvändas av
både en eller flera patienter och är
därför lämplig på sömnkliniker.
• 	Mirage SoftGel är extremt hållbar
och garanterar pålitlig drift och färre
återbesök.

• 	Dessutom fortsätter patienterna lättare
med behandlingen när de kan välja olika
mjukdelar utan att behöva byta mask.

PATIENTERNAS VAL
•8
 av 10 patienter anser Mirage SoftGel vara mer bekväm och
hållbar än andra gelmasker*.
• 3 av 4 patienter anser att de sover bättre med Mirage SoftGel*.
* ResMed utvärderingsundersökningar – Mirage SoftGel vs konkurrerande gelmasker

• Mjuk och inbjudande,
från första ögonkastet
• Utmärkt för nya användare
• Komfort under hela behandlingen
• Berömd kvalitet och pålitlighet

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

ResMeds unika maskram
passar både Mirage SoftGel och
Mirage Activa LT mjukdelar – en effektiv,
kostnadsbesparande och flexibel lösning

Knärör som roterar 360°
för smidig och lätthanterlig luftslang
Mirage SoftGel har en unik DoubleGel
mjukdel med dubbla gelskikt
Det genomskinliga skiktet ger mjukhet
och komfort medan det blå skiktet ger
stöd och stabilitet
Ventilens design gör att
luften diffuseras tyst och mjukt bort
från sovpartnern

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

Svivel som gör det lätt att sätta fast och
ta bort luftslangen

Delat knärör för bättre borttransportering av
utandad luft och tystare drift

Produktkoder
Mirage SoftGel Näsmask
Small

61636

Medium

61637

Large

61638

Large Wide

61639
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