Masken du kan lita på
Mirage Liberty är ett alternativ till
konventionella ansiktsmasker och ger dig
frihetskänsla när du behandlas med en full
face mask.
Masken kommer från ResMed, med världens
mest avancerade maskteknologi. Våra
ansiktsmasker fortsätter att sätta standarden
och ger trygghet till miljoner användare
(som du själv) jorden runt.
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Komfort som fungerar
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FULL FACE MASK
Användarinformation

Besök www.resmed.com för mer information om Mirage
Liberty, inkl. inpassningsanvisningar, steg för steg.
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Komfort som fungerar

Mindre mask, mer frihet

Så mycket enklare

• Ny mjukdel för munnen med dubbla
väggar och näskuddar med
trampolineffekt — förbättrad komfort och
försegling.

• Fritt synfält — otvungen design för ökad
frihetskänsla.

• Perfekt direkt — mjukdel och näskuddar med
dubbla väggar ger bekväm försegling när
masken passats in korrekt.

• Stabil försegling — stadigt huvudband med
stabiliseringskomponenter ger försegling
utan att masken behöver sitta hårt åtspänd.
• Tystgående — inbyggda ventiler blåser ut
luften mjukt och tyst.
• Du kan välja olika storlekar på mjukdel och
näskuddar — välj den storlek som passar just
dig.
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Full Face frihet

• Mindre hudkontakt — mindre irritationsrisk.
• Känns lätt mot ansiktet — en av de lättaste
ansiktsmaskerna på marknaden.

• Lätt att sätta på och ta bort — huvudbandet
behåller formen även när masken tas av.
• Lätt att rengöra — med färre delar går det lätt
att montera och ta isär masken.
• Passar din livsstil — omfattande stödpaket
med bag för resor, DVD med
skötselanvisningar, snabbinpassningsguide och
användarguide.

