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Note: For complete instructions, read the text section in conjunction with the illustrations on 
this sheet. / Hinweis: Vollständige Anweisungen finden Sie im Textabschnitt und in den Illus-
trationen auf diesem Blatt. / Remarque : pour les instructions complètes, veuillez vous référer 
au texte et aux illustrations de cette fiche. / Nota: Per istruzioni complete, leggere la sezione 
con il testo insieme alle illustrazioni su questo foglio. / Nota: Para instrucciones detalladas, 
sírvase leer el texto en conjunto con las ilustraciones de esta hoja. / Nota: Para obter infor-
mações completas, leia a secção de texto juntamente com as ilustrações que se encontram 
neste folheto. / Obs! Läst textavsnittet tillsammans med illustrationerna på det här bladet för 
fullständiga anvisningar. / Opm: Raadpleeg voor een volledige beschrijving het tekstgedeelte en 
de bijbehorende illustraties op dit blad. 
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Ultra Mirage™ II Nasal Mask
Tack för att du har valt ResMeds ULTRA 
MIRAGE™ II NASAL MASK.
Masken liknar den ursprungliga ULTRA 
MIRAGE™ NASAL MASK och prestanda för 
de två maskerna är likvärdiga. Den nya 
uppgraderade masken har ett förbättrat 
pannstöd med flexibla dynor som anpassar 
sig till pannans konturer. Denna 
användarguide ger dig all den information 
du behöver för att du ska kunna använda 
masken på rätt sätt. 

AVSEDD ANVÄNDNING
ULTRA MIRAGE™ II NASAL MASK är avsedd 
för vuxna patienter som har ordinerats 
CPAP- (continuous positive airway 
pressure) eller bilevelbehandling på 
sjukhus, klinik och/eller i hemmet. Masken 
är godkänd för användning mellan 
patienter.

MEDICINSK INFORMATION 

Obs! Masksystemet innehåller inte 
latexmaterial. Om du har NÅGON reaktion 
mot en del i systemet, bör du avbryta 
användningen och rådgöra med din 
sömnterapeut.

. VARNINGAR OCH 
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

• Masken bör endast användas med
CPAP- eller bilevelsystem som
rekommenderas av din läkare eller
andningsterapeut och endast när
systemet är påkopplat och fungerar
ordentligt. Ventilöppningarna får aldrig
blockeras.
Förklaring: CPAP- och bilevelsystem är 
avsedda att användas med speciella
anslutningar vars kopplingsdon är
försedda med ventilöppningar eller
separata utandningsventiler som
möjliggör ett kontinuerligt utflöde av
luft. När en CPAP- eller
bilevelutrustning är påkopplad och
fungerar ordentligt, kommer ny luft från 
flödesgeneratorn att driva bort utandad 
luft genom den anslutna
utandningsporten på masken. När
CPAP- eller bilevelutrustningen
däremot inte är i arbete, kommer en
otillräcklig mängd ny luft att tillföras via
systemet och utandad luft kan komma
att andas in på nytt. Återinandning av
utandad luft under längre tid än ett par
minuter kan under vissa
omständigheter leda till kvävning.
Denna varning gäller för de flesta
CPAP- eller bilevelutrustningar.

168159.book  Page 1  Monday, February 13, 2012  11:13 AM



• Vid låga CPAP tryck kan flödet från
utandningsportarna på masken
eventuellt vara otillräckligt för att driva
bort all utandad luft från luftslangen. En
viss återinandning kan uppstå.
Förklaring: Utloppsventilflödet är lägre
vid lägre masktryck (se Tryck-/
flödeskurvan i avsnitt A på
illustrationsbladet). För att undvika
återinandning, rekommenderas ett
masktryck på 4 cm H2O eller högre.

• 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
bilevelutrustningen, måste syrgasflödet
stängas av när flödesgeneratorn inte är i
gång.
Förklaring: Om syrgasflödet fortsätter
när CPAP- eller bilevelutrustningen inte
är i drift, kan den syrgas som levereras in 
i luftslangen byggas upp inne i
flödesgeneratorn vilket kan utgöra en
brandrisk. Denna varning gäller för de
flesta CPAP- eller bilevelutrustningars.

• Rökning får inte förekomma under
syrgastillförseln.

• 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 flödeshastighet av 
tilläggssyre kommer den inandade 
syrgaskoncentrationen att variera beroende 
på tryckinställningarna, patientens 
andningsmönster, masktyp så väl som graden 
av läckage.

DELAR I MASKEN
Se avsnitt B på illustrationsbladet.

PASSA IN MASKEN
Se avsnitt C på illustrationsbladet.

Obs! Läs avsnittet ”Rengöra masken i 
hemmet” innan du passar in masken.
1 Skjut in luftslangen så långt det går i 

svängtappen. Ändan på luftslangen och 
kanten på svängtappen måste mötas 
helt och hållet. (bild C-1). Koppla 
luftslangens andra ända till 
flödesgeneratorn.

2 Placera kudden över näsan och dra 
hättan över huvudet. Remmarna bör 
sitta under öronen. Fäst hättans andra 
klämma vid maskramen.  
Använd Velcro® remmarna för att 
justera hättans passform. Dra inte åt 
remmarna alltför mycket. (bild C-2).

3 Dynorna på pannstödet bör bara 
snudda lätt vid pannan när masken sitter 
rätt. 
Justera pannstödet efter behov genom 
att flytta fliken på pannstödet till en av de 
andra positionerna (bild C-2a). Det finns 
fyra flikpositioner (1-4). För att ändra 
position: lossa först remmarna på hättan. 
Tryck sedan på fliken på pannstödet och 
skjut uppåt till nästa position (dvs. från 
position 1 till position 2). Dra sedan 
försiktigt åt remmarna på nytt.

4 Ta tag i ventillockets kanter på samma 
gång på båda sidorna av ”Klick” märket. 
Skjut med fast hand över ventillocket på 
maskbågen och se till att det klickar in sig 
på rätt plats.

5 Koppla på flödesgeneratorn. Lägg dig 
ner och se till att masken sitter bekvämt 
och att det inte läcker ut luft från 
masken. Om du märker att det läcker, 
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kanske du måste justera om Velcro 
remmarna (se steg 2) eller pannstödet 
(se steg 3).

Obs! 
• Om du inte kan få bukt med läckorna

måste du kanske försöka använda en
annan kuddstorlek.

• Välj ”Ultra” som maskoption när du
använder ULTRA MIRAGE II med de
flödesgeneratorer från ResMed som har
maskinställningsoptioner.

 SE UPP!
Denna mask är inte kompatibel med de 
flödesgeneratorer i AutoSet T™ serien 
som är utrustade med en intern 
trycksensorledning. Den är kompatibel 
med alla andra AutoSet™ 
flödesgeneratorer från ResMed.

TA BORT MASKEN
För att ta bort masken: tryck ner flikarna på 
hättans klämmor, vilket frigör klämmorna 
från maskramen. Dra bort masken och 
hättan från huvudet.

Obs! 
• Dra inte bort hättan från huvudet utan att

först frigöra klämmorna på hättan.
• Du bör se till att du kan ta bort klämmorna 

och hättan på egen hand utan hjälp.

TA ISÄR MASKEN FÖR 
RENGÖRING
Se avsnitt D på illustrationsbladet.
1 Lossa och ta isär huvudluftslangen, 

hättan, hättans klämmor, svängtappen, 
panndynorna, kuddklämman, kudden 
och portlocken.

2 Använd tummen vid kanten på 
ventillockets för att ta bort det från 
maskbågen.

3 Tryck ner pannstödsfliken och flytta den 
till den översta flikpositionen så att du 
lätt kan ta bort pannstödet från 
maskramen (bild D-1).

4 Från insidan av maskramen: håll ena 
sidan av bågklämman på plats och släpp 
den andra sidan av klämman (bild D-2). 
Ta bort klämman och maskbågen från 
maskramen.

RENGÖRA MASKEN I HEMMET

Obs!  
• Tvätta hättan före första användningen

eftersom färgen kan fälla. Det är viktigt att 
alltid tvätta hättan för hand.

• Du kan tvätta hättan utan att ta isär den.

DAGLIGEN/EFTER VARJE 
ANVÄNDNING

Handtvätta maskens delar i ljummet 
tvålvatten. Använd ren tvål. Skölj delarna 
noggrant och låt dem lufttorka. Utsätt dem 
inte för direkt solljus.

VARJE VECKA

Handtvätta hättan i ljummet tvålvatten. 
Använd ren tvål. Skölj hättan noggrant och 
låt den lufttorka. Utsätt den inte för direkt 
solljus. 

.  SE UPP!
• Använd inte lösningar innehållande

blekningsmedel, klorin, alkohol eller
aromatiska lösningar,
fuktighetsbevarande eller
bakteriedödande medel eller
parfymerade oljor för att rengöra
någon del i masksystemet eller
luftslangen. Sådana lösningar kan vara
skadliga och förkorta produktens
livslängd.
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• Utsätt inga delar av masksystemet
eller slangen för direkt solljus
eftersom detta kan ha skadlig
inverkan.

• Om du kan se några uppenbara
defekter (sprickor, krakelering, revor
osv.) bör den defekta delen kasseras
och bytas ut.

RENGÖRA MASKEN MELLAN 
OLIKA PATIENTER
Detta masksystem har godkänts för 
användning av flera olika patienter. Klinisk 
personal hänvisas till Desinfektionsguide för 
Ultra Mirage II Nasal Mask för mer 
information.
För att rengöra hättan mellan olika 
patienter hänvisas till anvisningarna i 
föregående avsnitt: ”Rengöra masken i 
hemmet”.

HANTERING 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.

MONTERA MASKEN
Se avsnitt E på illustrationsbladet.
1 Sätt in portlocken i portarna. Se till att 

flikarna på portlocken pekar bort från 
masken.

2 Sätt in maskbågen i maskramen och fäst 
den med bågklämman på ramens insida 
(bild E- 1). Bågklämmans flata sida måste 
vara vänd mot maskramen. Om du har 
passat ihop maskbågen rätt, kommer 

den inte att rubbas även om du kraftigt 
försöker dra bort den från maskramen.

3 Ta tag i ventillockets kanter på samma 
gång på båda sidorna av ”Klick” märket. 
Skjut med fast hand över ventillocket på 
maskbågen och se till att det klickar in sig 
på rätt plats (bild E-2).

4 Skjut upp svängtappen på ändan av 
maskbågen.

5 Sätt fast panndynorna på pannstödet 
genom att sätta in panndynornas pluggar 
i de två hålen på baksidan av pannstödet 
(bild E-3). Skjut med fast hand dynorna 
mot pannstödet så att dynorna passar 
stadigt in i pannstödet.

6 Sätt tillbaka pannstödet på maskramen. 
Tryck ner fliken och flytta pannstödet till 
en av de fyra flikpositionerna (bild E-4).

7 Passa in näskuddens räfflade kant på 
maskramen. Passa först in den övre 
delen och skjut sedan in kudden på 
ramen hela vägen runt masken. Se till att 
masken sitter tätt. Skjut kuddklämman 
över kudden och upp på maskramen 
och se till att den klickar in sig på rätt 
plats överallt (bild E-5).

8 Fäst hättans klämmor vid maskramen. 
Trä hättans remmar genom springorna 
på pannstödet och hättans klämmor. 
ULTRA MIRAGE etiketten på hättan bör 
peka utåt och vara nära nacken när 
masken sitter rätt. Fäst med Velcro 
remmarna.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TRYCK-/FLÖDESKURVA

Se avsnitt A på illustrationsbladet.
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INFORMATION OM DEAD SPACE

Med ”dead space” avses maskens tomma 
volym upp till svängtappen.
Maskens ”dead space” varierar beroende på 
kuddstorlek men är dock mindre än 135 ml.

Obs! Tillverkaren förbehåller sig rätten att 
ändra dessa specifikationer utan varsel.

RESERVDELAR

BEGRÄNSAD GARANTI
ResMed garanterar att ditt ResMed 
masksystem, inkl. följande ingående 
komponenter: ram, kudde, hätta, slang och 
andra tillbehör (”Produkten”) ska vara felfri 
med avseende på material och utförande 
under en period på nittio (90) dagar från 
det datum då den första kunden inköpte 
produkten.
Se Garantin för ytterligare upplysningar.

Produktkod Produkt

16563 Kuddklämma

16557 Kudde, Stor 

16558 Kudde, Flat 

16735 Kudde, Flat -bred 

16556 Kudde, Standard 

16566 Bågmontering

16572 Bågklämma (1 st.)

16573 Bågklämma (10 st.)

60123 Panndynor (1 st.)

60124 Panndynor (10 st.)

16590 Pannstöd med dynor 

16595 Maskrammontering

16733 Hätta, Standard

16118 Hätta, Liten

16119 Hätta, Stor

16569 Klämma för hätta (2 st.)

16734 Klämma för hätta (10 st.)

16560 Maskram

16570 Portlock (2 st.)

16571 Portlock (10 st.)

16565 Svängtapp

16575 Ventillock 

Obs! Översättningar av guiden utgår från den engelska versionen. Vissa mindre variationer kan 
dock förekomma till följd av de desinfektions-/steriliseringsmetoder som tillämpas i vissa länder. 
ResMed har granskat dessa ändringar och alla metoder i guiden har godkänts.
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Manufacturer:
ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

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

For patent information, see www.resmed.com/ip 

Ultra Mirage, Mirage and AutoSet T are trademarks of ResMed Ltd and Mirage 
and AutoSet T are Registered in U.S. Patent and Trademark Office.
Velcro is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

© 2017 ResMed Ltd. 168159/4 2017-.2
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