
Säkerhetsventil
låter patienten andas frisk luft 
även när inget flöde levereras från
flödesgeneratorn 

Justerbart pannstöd
med fyra olika positioner för bättre 
försegling och stabilitet

Luftventil
för utmärkt bortdrivning av CO2, 
praktiskt taget ljudlöst  

Snabbutlösningsklämmor för hättan
- både uppe och nere 
gör att hättan lätt tas bort utan att 
den behöver passas in på nytt 
- praktiskt och bekvämt Flexibla panndynor utförda 

i ett enda stycke för jämn
tryckfördelning och anpassning
till patientens pannkontur

Båge med 360° rotation
ger kontroll över
slangsystemet

Svängtapp för
snabbutlösning
lätt att koppla 
bort luftslangen

Andning genom munnen och läckage är
vanliga problem vid CPAP- och
bilevelbehandling. De här problemen kan
leda till att behandlingen blir både mindre
effektiv och mindre behaglig och dessutom
orsaka sömnstörningar vilket i sin tur kan
försämra patientens compliance eller till
och med leda till att patienten helt upphör
med behandlingen.

ResMeds Ultra Mirage™ Full Face Mask
täcker både näsan och munnen för effektiv
behandling även när patienten andas
genom munnen eller när det läcker luft
från masken.

Mirage kudde med dubbla väggar
minskar trycket över näsryggen och
optimerar försegling och komfort

Ultra Mirage™

FULL FACE MASK

Optimala lösningen för munläckor
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PRODUKTKODER

Ultra Mirage Full Face Mask 

Europa
Liten Standard 60610
Liten Flat 60611
Medium Standard 60612
Medium Flat 60613
Stor Standard 60614
Stor Flat 60615

Global leaders in sleep and respiratory medicine    www.resmed.com

KKLLIINNIISSKKAA FFÖÖRRDDEELLAARR

• Pålitlig behandling
En mask som täcker både näsan och
munnen för effektiv behandling även om
patienten andas genom munnen

Minimerar följderna av munandning för
optimal compliance.

• Ett tryggt val
Minimal dead space, överlägsna 
luftflödesegenskaper och inbyggd luftventil
för minsta möjliga återinandning av CO2.

Snabbutlösningsklämmor som gör 
det lätt att ta bort masken.

Inbyggda säkerhetsventiler så att patienten
kan andas frisk luft även 
när flödesgeneratorn inte levererar luftflöde.

• Effektivt sätt att välja rätt maskstorlek
3-D inpassningsmallar för god passform
redan från början.

Mallarna kan också bidra till att 
minska maskinpassningstiden och 
minimera återbesök och returnerade 
masker.

FFÖÖRRDDEELLAARR FFÖÖRR PPAATTIIEENNTTEENN

• Pålitlig komfort med erkänd
designteknik
Mirage kuddens tekniska utförande 
minskar trycket på näsan och optimerar
försegling och komfort.

• Överlägsen försegling genom förhöjd
stabilitet 
Justerbart pannstöd och dynor som kan
justeras så att förseglingen bibehålls även
när patienten rör sig.

• Praktisk
Hättan är försedd med
snabbutlösningsklämmor som gör det snabbt
och enkelt att passa in och ta bort masken.
Hättan passas in en gång för alla och kräver
inte ständiga justeringar.

Det justerbara pannstödet sätter en helt
ny förseglingsstandard.

• Förhöjd stabilitet—masken rör sig
minimalt i relation till ansiktet så 
att förseglingen bibehålls även när
patienten rör sig under sömnen.

• Fyra justerbara positioner för optimal
försegling och komfort.

• Flexibla panndynor som anpassar 
sig till patientens pannkontur.

• Dynorna fördelar trycket jämt över 
ett större område vilket minskar
trycket på patientens ansikte. 

INNOVATIV TEKNIK—PANNSTÖD OCH DYNOR SOM LÄTT KAN JUSTERAS
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