
En ultra-kompakt, minimalistisk maske

ResMed AirFit N30 er en ultra-kompakt nasal maske, der tilbyder 
en diskret og behagelig CPAP-oplevelse.1 Den har en QuietAirTM-
udluftning til patienter, der er følsomme over for støj. For at 
forenkle tilpasning og lette lagerstyringen har N30 en strømlinet 
sammensætning med kun en ramme, et justerbart headgear og tre 
cushion størrelser. Den lille, beskedne AirFit N30 er et godt alternativ 
til en traditionel nasal maske eller nasalpude maske.

Dette er for minimalisterne, 
der ønsker en maske der er enkel.

De sensitive sovende 
der tager deres maske på 

lige så let som de falder i søvn,
og vågner revitaliseret.
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Designet til at være diskret
AirFit N30 er designet med fokus på skøn, enkelhed og komfort. 

Den avancerede QuietAir udluftning spreder luft forsigtigt1 og roligt2 mens

det ultra-kompakte under-næsen-designet er særlig lille og diskret.

Justerbar headgear 
Headgear er lavet af et 
blødt materiale og kan 
justeres til en personlig 
pasform.

Spredt og 
stille udluftning 
Det avancerede 
QuietAir-system 
spreder luften forsigtigt 
og roligt.1,2

Ultra-kompakt, 
under-næsen design

Den bløde nasal 
cushion krummer 
sikkert under 
patientens næse, 
hvilket giver skånsom, 
men effektiv 
behandling og en god 
tætning.1

Fleksibel slange

N30 har en kort, let 
flexi-slange, der gør 
det muligt for patienter 
let at bevæge sig rundt.

Septum membran

Nasal cushionen 
har en omhyggeligt 
konstrueret membran, 
der leverer en 
behagelig, god 
tætning.1



Justerbar headgear

64216

Cushions

64213 (S) 
64214 (M) 
64215 (SW) 

Minimalistisk design for at holde det enkelt
AirFit N30 har kun tre dele: en ramme, justerbar headgear og en cushion, der 
kommer i tre farvekodede størrelser. Den praktiske startpakke indeholder small og 
medium størrelser cushion. En small-wide cushion fås som reserve.

Ramme med QuietAir 
udluftning

64219

Ramme med standard 
udluftning

64220

Maskesystem*

med QuietAir udluftning

64204

med standard udluftning

64205

* Maskesystemet inkluderer small og medium cushions, maskeramme og headgear. Small wide cushion fås som reserve.



Enkel at tilpasse
Det strømlinede design af AirFit N30 betyder, at det er hurtigt og nemt at 
tilpasse patienter.1 Ved blot at variere cushion størrelsen på N30, kan du opnå 
en god pasform for langt de fleste patienter. En nøjagtig førstegangstilpasning 
reducerer tilbagekald og gentilpasning

Størrelses tips

AirFit N30 har tre udskiftelige cushion størrelser - small, medium og small wide. 
Vi anbefaler, at du henviser til maskens størrelse skabelon for at måle, hvilken størrelse der er 
bedst egnet til hver af dine patienter.



Tilpasning guide til AirFit N30

1

•  Mens du holder cushion væk fra næsen, 
skal du sørge for, at cushion størrelsen 
(SML, MED eller SML WIDE), og venstre 
(L) og højre (R) indikatorer vender mod 
dig. Placer cushion under næsen..

2

•  Træk det justerbare headgear over 
hovedet ved at holde det nederste bånd 
og før det rundt bag på hovedet. Det 
øverste bånd skal sidde behageligt på 
hovedet.

3

•  Træk kortvarigt cushion væk fra næsen, og 
placer den derefter tilbage under næsen 
for at sikre, at den passer godt.

6

•  Masken er nu tilpasset og klar til brug. 

Yderligere muligheder
•  For patienter med langt hår anbefaler vi at 

føre det gennem bagsiden af headgear.

•  Hvis det er i en hestehale, skal den sidde 
højt for at passe komfortabelt gennem 
den delte rem på headgear.

5

•  For at løse en maskelækage skal du 
justere headgear ved at trække den 
gennem sideklemmen. Justér den lige 
nok til en behagelig tætning. Stram ikke 
for meget. Det kan være nødvendigt at 
justere headgear over tid.

4

•  For at opnå en behagelig pasform skal du 
sprede de delte bånd på headgearet fra 
hinanden for at løsne masken eller trække 
dem tættere sammen for at stramme 
masken. 

Se brugervejledningen for yderligere instruktioner.



Det er til dem.

AirFit and QuietAir are trademarks of ResMed Ltd.
Specifications may change without notice.
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1 ResMed external clinical study of 18 patients for 7 nights, conducted between 12/02/2019 - 25/05/2019, Data on file; ID A4547452. 
2 Sound power level of 25 dBA -  AirFit N30 user guide, ResMed Pty Ltd 2019. ID A4647676.


