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Mirage Activa™ Nasal Mask
MIRAGE ACTIVA™ masken är ett tillbehör till en icke-kontinuerlig 
ventilator (respirator). Masken är avsedd för flerpatient-
användning för vuxna patienter som har ordinerats CPAP 
(continuous positive airway pressure) eller bilevel behandling på 
sjukhus, klinik och/eller i hemmet.   

MEDICINSK INFORMATION

Obs!  Masksystemet innehåller inte latexmaterial.

! VARNINGAR

• Masken bör endast användas med de CPAP eller bilevel 
system som läkaren eller andningsterapeuten har 
rekommenderat. Masken bör endast användas om CPAP  
eller bilevel systemet har kopplats på och fungerar ordentligt. 
Utandningsanordningen får aldrig blockeras. 
Förklaring: CPAP eller bilevel system är avsedda att användas 
med speciella masker som är försedda med kontaktdon med 
ventilöppningar eller separata utandningsanordningar som 
tillåter ett kontinuerligt luftflöde ut från masken. När CPAP 
eller bilevel utrustningen är påkopplad och fungerar ordentligt 
kommer färsk luft från flödesgeneratorn att driva bort utandad 
luft genom utandningsporten på den inkopplade masken.  
Om CPAP eller bilevel utrustningen däremot inte är i arbete, 
kommer otillräcklig mängd frisk luft in genom masken och 
utandad luft kan komma att andas in på nytt. Återinandning av 
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utandad luft under längre tid än några minuter kan under vissa 
omständigheter leda till kvävning. Den här varningen gäller för 
de flesta CPAP eller bilevel utrustningar. 

• Flödet från utloppsventilen är lägre vid lägre masktryck   
(se “Tryck/flödesdiagram” på sidan 73). Om masktrycket 
under utandningen är alltför lågt kan utloppsventilflödet 
eventuellt vara otillräckligt för att helt driva bort all utandad 
luft från luftslangen före nästa inandning.

• MIRAGE ACTIVA masken är försedd med en maskbåge som 
lätt kan tas bort även när masken sitter på. Masken bör inte 
användas med inkopplad båge om inte CPAP eller bilevel 
systemet har kopplats på och fungerar ordentligt.

• Masken måste rengöras och desinfekteras/steriliseras om den 
används av flera olika patienter. Se avsnittet ”Rengöra masken 
mellan olika patienter” för mer information. 

• Om syrgas används med CPAP eller bilevel utrustningen 
måste syrgasflödet stängas av när flödesgeneratorn inte är i 
arbete. 
Förklaring: Om syrgasflödet fortsätter även när CPAP eller 
bilevel utrustningen kopplats av, kan den syrgas som förs in i 
ventilatorslangen byggas upp inne i flödesgeneratorn och 
utgöra en brandfara. Den här varningen gäller för de flesta 
CPAP eller bilevel flödesgeneratorer.

• Rökning får inte förekomma vid syrgasanvändning.
• Användning av mask kan orsaka ömhet i tänder, tandkött eller 

käkar eller förvärra redan befintliga tandproblem. Kontakta 
läkare eller tandläkare om symptom uppstår. 

Obs! Vid en fast flödestakt av tilläggssyre kommer den inandade 
syrekoncentrationen att variera beroende på tryckinställningarna, 
patientens andningsmönster, maskval och graden av läckage. 
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DELAR I MASKEN
Se bild A för en lista på alla delar i masken.
Kudden på MIRAGE ACTIVA masken använder ResMeds innovativa 
ACTIVECELL™ teknik.  ACTIVECELL är en utvidgbar kammare  
som blåses upp under behandlingen. Tekniken innebär att 
MIRAGE ACTIVA är "självförseglande" eftersom masken reagerar på 
de faktorer som ger upphov till läckan. Du får på det här  
sättet bättre försegling särskilt när du rör dig under natten. 
ACTIVECELL tekniken innebär dessutom att du inte behöver dra  
åt remmarna så stramt som med andra masker vilket gör att 
MIRAGE ACTIVA masken är behagligare att använda. 

PASSA IN MASKEN 
Obs! Innan du passar in masken bör du läsa avsnittet “Rengöring av 
masken i hemmet” på sidan 70.

1 Tryck på en av klämmorna på hättan för att ta loss den från 
maskramen (bild B-1). 

2 Placera maskkudden över näsan.
3 Dra hättan över huvudet (bild B-2). Se till att de lägre 

remmarna förs under öronen och att de övre remmarna sitter 
över pannan. 

4 Koppla fast hättans fria klämma vid maskramen (bild B-3).
5 Justera de lägre (bild B-4) och sedan de övre (bild B-5) 

remmarna på hättan så att kudden sitter löst mot ansiktet. 
Dra inte åt hättans remmar ännu. 

6 Dynorna på pannstödet bör snudda lätt mot pannan när 
masken sitter på plats.
Justera pannstödet genom att trycka in fliken på stödet och 
flytta den till en av de andra springorna (bild C-7).
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7 Koppla ena ändan av huvudluftslangen till CPAP eller bilevel 
utrustningen och den andra ändan till svängtappen   
(bild D-10).

Obs!  Svängtappen, den korta luftslangen och maskbågen levereras 
färdigmonterade.

8 Koppla maskbågen till maskramen. Gör så här: Skjut med fast 
hand över maskbågen på maskramen tills den klickar in sig i 
rätt läge (bild B-6).
Du har kopplat in maskbågen på rätt sätt om du kan rotera 
den. Se till att du inte klämmer sidorna på bågen eftersom 
den då kan lossna från maskramen. Om maskramen sitter 
korrekt bör den kunna rotera fritt och inte lossna från 
maskramen.  

9 Den inpassade masken bör se ut så här (bild B-7).
10 Sätt på flödesgeneratorn. Om du känner att luft läcker ut runt 

kudden bör du passa in masken över ansiktet på nytt för att få 
en bättre försegling. Du kanske också behöver justera om 
remmarna eller pannstödet.  
Dra inte åt remmarna alltför hårt. Remmarna bör justeras så 
att ACTIVECELL utvidgas lagom mycket och jämt som visas på  
bild B-8.

ACTIVECELL bör inte falla ihop (bild B-9) eller utvidgas alltför 
mycket (bild B-10).

Ta god tid på dig för att justera remmarna och passa in 
masken så att masken sitter bekvämt och stadigt. Justera 
pannstödet om du känner att det trycker alltför mycket över 
näsryggen eller överläppen.

Obs!  Välj maskalternativet ”Standard” när du använder  
ResMeds AutoSet™.
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TA BORT MASKEN  
För att ta bort MIRAGE ACTIVA masken trycker du in klämmorna 
på hättan (bild C-a) vilket frigör klämmorna från maskramen. Dra 
sedan bort masken och hättan från huvudet. 

Obs!  Dra inte bort hättan från huvudet utan att först frigöra 
klämmorna på hättan. 

TIPS!
Du kan ta bort bågen från maskramen även när du har masken på 
dig (se “Ta isär maskdelarna för rengöring”). Detta är praktiskt när 
du behöver göra ett kort behandlingsavbrott t.ex. för att gå på 
toaletten.   

TA ISÄR MASKDELARNA FÖR RENGÖRING

1 Ta bort maskbågen. Gör så här: Tryck in de upphöjda 
punkterna på sidan av maskbågen medan du samtidigt drar 
bort bågen från maskramen (bild C-1).

2 Koppla ur och ta bort huvudluftslangen, den korta luftslangen 
och ventillocket (bild C-2).

Obs! 
• Håll fast den korta luftslangen vid manschetten när du kopplar 

bort den så att den inte blir skadad. 
• Du behöver inte koppla bort svängtappen från den korta 

luftslangen. 

3 Tryck på klämmorna på hättan för att frigöra dem från 
maskramen. Lossa på Velcro®(kardborr) remmarna och  
trä ur de övre remmarna på hättan genom springorna på 
pannstödet. 

4 Ta bort portlocket från maskramen (bild C-3).

           



70

5 Ta bort kuddmonteringen från maskramen. Gör så här:  
Tryck på de två spärrarna på sidan på kuddklämman tills de 
kommer loss från maskramen (bild C-4). Dra sedan bort 
kuddmonteringen från maskramen (bild C-5).

6 Ta bort klämman från maskkudden. Gör så här: Rulla tillbaka 
ena ändan av ACTIVECELL och dra ut klämman (bild C-6).

7 Tryck ner fliken på pannstödet och flytta den förbi den 
översta springan (bild C-7). Du kan sedan lätt ta bort 
pannstödet från maskramen. 
Dra kraftigt i foten på pannstödspluggarna för att ta loss 
panndynorna från pannstödet. 

RENGÖRING AV MASKEN I HEMMET  

Obs!  Tvätta hättan innan du använder den för första gången efter 
som färgen kan fälla. Det är viktigt att alltid tvätta hättan för hand. 

VARJE VECKA

Tvätta hättan för hand i ljummet tvålvatten. Använd ren tvål.  
Skölj hättan ordentligt och låt den lufttorka men utsätt den inte 
för direkt solljus. 

DAGLIGEN/EFTER VARJE ANVÄNDNING

Tvätta delarna i masken för hand i ljummet tvålvatten. Använd ren 
tvål. Skölj delarna ordentligt och låt dem lufttorka men utsätt dem 
inte för direkt solljus. 

!  SE UPP

• Använd inte lösningar som innehåller blekningsmedel,
klor-, alkohol, aromatiska lösningar, fuktighetsbevarande
eller bakteriedödande medel eller parfymerade oljor för att
rengöra någon del i masken eller slangarna. Sådana lösningar
kan vara skadliga och förkorta produktens livslängd.
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• Utsätt inga delar av masksystemet eller slangarna för direkt
solljus eftersom detta kan skada produkten.

• Om du kan se att någon del i masken är klart försämrad
(sprickor, krackelering, revor osv.) bör du kasta bort den
defekta delen och byta ut den.

RENGÖRING AV MASKEN MELLAN OLIKA 

PATIENTER
Masken måste rengöras och kontrolleras innan den återanvänds 
av en ny patient.
Anvisningar om rengöring, desinfektion och sterilisering finns på 
ResMeds webbplats, www.resmed.com/masks/sterilization.
Var god kontakta din ResMed representant om du inte har tillgång 
till internet.

SÄTTA IHOP MASKEN PÅ NYTT

1 Sätt fast panndynorna vid pannstödet. Gör så här: Sätt in 
pluggarna i de två runda hålen på pannstödet. Skjut sedan 
kraftigt in foten på pluggarna (bild D-1) tills pluggspetsen sitter 
ordentligt fast över hålet. Pluggfoten bör sitta rakt mot 
pannstödet. 

2 Koppla tillbaka pannstödet på maskramen (bild D-2). Tryck 
ner fliken och skjut in pannstödet i en av de fyra springorna.

3 Passa in kuddens klämma i skåran på maskkudden. Se till att 
frånkopplingarna under spärrarna på kudden ligger i linje med 
blockeringarna i skåran på maskkudden.  
Passa först in den övre delen (bild D-3), och gå sedan hela 
vägen runt och sätt in kuddklämman på maskkudden. Se till att 
klämman inte nyper tag i någon del av kudden (bild D-4). 
Klämman bör passa in behändigt i skåran på maskkudden.
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4 Sätt fast kuddmonteringen på maskramen. Gör så här:  
rikta in de två sidohakarna på klämman med de två hålen på 
maskramen (bild D-5). Skjut sedan med fast hand över 
kuddmonteringen på maskramen tills spärrarna klickar in  
sig på rätt plats. Se till att den lägre spärren också sitter 
ordentligt fastlåst (bild D-6).

5 Skjut över portlocken på maskportarna (bild D-7).
6 Sätt fast ventillocket på maskbågen. Gör så här: skjut 

ventillocket längs med bågen tills överdelarna på ventillocket 
(bild D-8b) och kanten på ventilöppningen (bild D-8a) ligger i 
linje med varandra. Tryck sedan in ventilhålen (bild D-9c) och 
skjut ventillocket upp över kanten på ventilöppningen 
(bild D-9a & bild D-9b). Det inpassade ventillocket bör se ut 
som på bild D-10. Se till att läppen på ventillocket sitter 
stadigt över kanten på ventilöppningen. Det bör bilda en 
perfekt cirkel runt kanten på ventilöppningen och får inte sitta 
snett. 

7 Koppla den korta luftslangen till maskbågen. 
8 Koppla hättans klämmor till maskramen. 
9 Trä de övre remmarna på hättan genom springorna på 

pannstödet och sätt fast Velcro (karborr) remmarna  
(bild D-11). Etiketten på hättan bör peka utåt och vara nära 
nacken när hättan är rätt inpassad. 

10 Koppla svängtappen till huvudluftslangen så att allt är klart för 
nästa användning (bild D-12).

11 När du är klar att använda masken kopplar du maskbågen till 
maskramen (bild B-6).
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TRYCK/FLÖDESDIAGRAM

Följande diagram visar luftflödestakten genom maskventilerna vid 
olika masktryck. 

Utloppsventiltryck / Flödesegenskaper

Tryck (cmH2O)

Fl
öd

e
(l/

m
in

)

INFORMATION OM DEAD SPACE 

Dead space i MIRAGE ACTIVA masken är 127 ml.
Förklaring: Med Dead space avses den tomma volymen i masken, 
upp till maskbågen. 

BEGRÄNSAD GARANTI
ResMed garanterar att ditt masksystem från ResMed inkl. följande 
ingående delar: maskram, kudde, hätta, slang och andra tillbehör 
(“Produkten”) skall vara felfritt med avseende på material och 
utförande under en period på nittio (90) dagar från det datum då 
den första användaren inköpte produkten. 
Se Garantin för ytterligare upplysningar.
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Mask Cushion
Maskeneinsatz / Bulle du masque /
Cuscinetto / Almohadilla de la mascarilla 
/ Almofada da máscara / Maskkudde / 

Maskerkussentje 

Headgear clips
Kopfbandclips / Clips du harnais / Fermagli del copricapo /
Broches del arnés para la cabeza / Clipes do arnês / Hättans 
klämmor / Klemmen voor hoofdband

Ports cap
Anschlusskappe / Bouchon des ports / Coperchio delle porte / Tapa de 
los puertos / Tampa das portas / Portlock / Poortafdichtingen

Mask Elbow 
Maskenkniestück / Coude du masque 
/ Gomito della maschera / Codo de 
la mascarilla / Cotovelo da máscara / 
Maskbåge / Maskerbocht

Vent cover
Ventilabdeckung / 
Cache des orifices de ventilation / 
Coperchio dell’apertura per l’esalazione / 
Cubierta de la ventilación / 
Tampa do dispositivo de ventilação / 
Ventillock / Ventilatiekap

Short air tubing
Kurzer Atemluftschlauch / Tuyau à air court 
/ Tubo dell’aria corto / Tubo de aire corto 
/ Tubo de ar curto / Kort luftslang / Korte 
luchtslang

Swivel
Drehgelenk / Pièce pivotante / 
Giunto rotante / Pieza giratoria / Peça 
giratória / Svängtapp / Draaibare kop

B

Upper Velcro®straps
Obere Velcro®Verschlüsse / Bandes Velcro®supérieures /
Cinghie di Velcro®superiori / Correas superiores de Velcro®/
Correias de Velcro®superiores / Övre Velcro®remmar / Bovenste 
Velcro® klittenbandbevestiging

Cuff
Manschette / Manchon / Manicotto /
Mango / Manga / Manschett / Manchet

Mask Frame
Maskenhalter / Entourage rigide /
Telaio della maschera / Armazón de la mascarilla / 
Armação da máscara / 
Maskram / Maskerframe

Cushion clip
Maskeneinsatzclip / Clip de la bulle /
Fermaglio del cuscinetto / Traba de la almohadilla / Clipe 
da almofada / Kuddklämma / Klem voor kussentje

Forehead pads
Stirnpolster / Tampons frontaux /
Imbottiture frontali / Almohadillas para la frente / 
Almofadas da testa / Panndynor / Voorhoofdkussentjes

Lower Velcro straps
Untere Velcro Verschlüsse / Bandes Velcro inférieures /
Cinghie di Velcro inferiori  / Correas inferiores de Velcro /
Correias de Velcro inferiores / Lägre Velcro remmar / 
Onderste Velcro® klittenbandbevestiging

B-1

B-2

B-3

B-4B-5

B-6

B-7
B-8

B-9 B-10

Forehead support
Stirnbauteil / Support frontal /
Supporto frontale / Apoyo para la frente / 
Suporte da testa / Pannstöd / Voorhoofdsteun

ActiveCell™

Headgear assembly 
Zusammenbau des Kopfbandes / Harnais / 

Complesso del copricapo / Arnés para la cabeza / 
Montagem do arnês / Hättans montering / Hoofdband
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www.resmed.com Global leaders in sleep and respiratory medicine

Manufacturer:
ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 
Australia Distributed by:
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA 
ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK 

See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip Velcro is a registered trademark of 

Velcro Industries B.V. 

Activa, ActiveCell, AutoSet, AutoSet T, Mirage and are trademarks of ResMed Pty Ltd and 
are registered in U.S. Patent and Trademark Office.

©2012 ResMed. 




