
• Bruk størrelsesmalen på emballasjen for å 
velge riktig maskestørrelse. 

• Plasser maskeputen over nese og munn og 
trekk hodestroppene over hodet.

• Hold masken inntil ansiktet og trekk i 
hver av sidestroppene bak langs siden av 
ansiktet. Stroppene skal gå under ørene. 

• Maskens siderammer skal bøyes bakover 
etter hvert som stroppene strammes.

• Juster varsomt den øverste stroppen.
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• Juster masken på ansiktet for å få bedre 
forsegling hvis det lekker luft rundt puten. 
Juster om nødvendig hodestroppene på 
nytt.
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• Start ventilasjonen i henhold til 
bruksanvisningen for ventilatorsystemet og 
koble masken til ventilatorsystemet.
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Tilpasning av AcuCare-masker

Ikke stram stroppene for hardt, ettersom  puten med dobbeltvegg fylles med luft og gir en behagelig forsegling. 
Sidestroppene skal være strammere enn den øverste stroppen for beste forsegling.

Produktkoder

NV AcuCare F1-0 FFM: 
Small (20 stk.) 

60768

NV AcuCare F1-0 FFM: 
Medium (20 stk.) 

60769

NV AcuCare F1-0 FFM: 
Large (20 stk.) 

60770

NV AcuCare F1-1 FFM: 
Small (20 stk.)

60771

NV AcuCare F1-1 FFM: 
Medium (20 stk.) 

60772

NV AcuCare F1-1 FFM: 
Large (20 stk.)

60773

AcuCare F1-4 FFM: 
Small (20 stk.)

60774

AcuCare F1-4 FFM: 
Medium (20 stk.)

60775

AcuCare F1-4 FFM: Large 
(20 stk.)

60776

Distribueres av:  ResMed Norway AS, Fjordveien 1, 1363 Høvik. Se ResMed.com for andre steder i verden der ResMed er lokalisert. Se ResMed.
com/ip for patentinformasjon. AcuCare og AirFit er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører ResMed-konsernet. Produktenes tilgjengelighet 
kan variere fra en region til en annen. Spesifikasjoner kan endres uten varsel. © 2015 ResMed. 1018617/1 2015-03
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1 Elizabeth Macarthur Drive
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Merk: Denne tilpasningsanvisningen gjelder for alle masker i AcuCare-serien. Du finner mer detaljer i maskens brukerveiledning.

Tips



 

Engangsmasker for vellykket NIV
AcuCare er ResMeds serie med masker av høy kvalitet til engangsbruk ved sykehus.  
AcuCare-maskene kan raskt stabiliseres og gi en pålitelig forsegling uten at det går på 
bekostning av pasientenes komfort, og er utformet for at pasientene i løpet av kort tid skal 
akseptere ikke-invasiv ventilasjon (NIV). 
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Raske å velge og tilpasse
Alle AcuCare-maskene er fargekodet, 
lette å identifisere og designet 
for å passe sammen med vanlige 
respirasjonskretser som brukes på 
sykehus verden over. 
Med enkle trepunkts hodestropper og 
spenner som klikkes i lås, kan du føle 
deg trygg på å gi god pasienttilpasning 
på første forsøk.

Pålitelig forsegling
AcuCare kombinerer hodestropper med 
velutprøvd puteteknologi for å stabilisere 
masken mot ansiktet uten at det er 
nødvendig med pannestøtte. 
Dette bidrar til færre trykkpunkter, 
mindre lekkasje og maksimal komfort – 
som igjen gir mindre behov for 
intubering.

Skapt for suksess
AcuCare-maskene gir sikker og stabil 
tilpasning – minimerer risikoen for 
trykksår og hudskader og gir maksimal 
pasientkomfort. Dette fører til bedre 
etterfølgelse av behandlingsopplegget 
og gir deg mer tid til å fokusere på 
behandling der det er mest nødvendig.



•  Ikke-ventilerte masker til ventilatorer 
krever en dobbeltkrets, eller 
en enkeltkrets med integrert 
ekspirasjonsventil.

•  Kun beregnet for bruk på én pasient i 
opptil syv dager.

•  Størrelsesmal utenpå emballasjen gjør 
det raskt å velge maske.

Blått kneledd angir en 
ikke-ventilert maske uten 
antikvelningsventil (AAV), 
som skal brukes med en 
ventilert krets.

Praktisk fargekodet emballasje Praktisk fargekodet emballasje

Hastighet, stabilitet og suksess 
Ved å hjelpe pasientene dine til å akseptere NIV raskt og på en god måte kan du unngå 
behovet for intubering, redusere infeksjonsfaren og redusere kostnadene og lengden 
på sykehusoppholdet.1 Fordi vi bruker samme teknologi i alle våre AirFit™-masker til 
hjemmesykepleie og AcuCare-masker til sykehus, gir ResMeds serier av masker komfort 
og minimale behandlingsavbrudd til pasienter som trenger NIV-behandling.



Viktige funksjoner
•  Hver enkelt maske er designet for å passe sammen 

med vanlige respirasjonskretser som brukes på 
sykehus verden over.

•  Hver maskestørrelse passer til mange forskjellige 
ansiktstrekk og ansiktsformer, og gjør det enkelt å 
velge.

•  Med praktiske trepunkts hodestropper med 
engangstilpasning og enkle spenner som klikkes 
i lås, er AcuCare-maskene raske og enkle å 
tilpasse, justere og ta av.

•  Ikke-ventilert maske med en innebygd 
AAV for lekkasjeventilasjon (enkeltkrets 
med ekspirasjonsport).

•  Kun beregnet for bruk på én pasient i 
opptil syv dager. 

•  Størrelsesmal utenpå emballasjen gjør 
det raskt å velge maske.

•  Ventilert maske med en innebygd AAV for 
lekkasjeventilasjon (enkeltkrets).

•  Kun beregnet for bruk på én pasient i 
opptil syv dager.

•     Bruker innstillingen Full face mask (Helmas-
ke) i ResMed-ventilatorer.

•  Størrelsesmal utenpå emballasjen gjør 
det raskt å velge maske.
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Spenne som 
klikkes i lås

Trepunkts 
hodestropper med 
engangstilpasning

Dobbeltveggteknologi

Praktisk fargekodet emballasje

 Klart kneledd angir at 
masken har en AAV, 
og skal brukes med en 
ventilert krets. Blått punkt 
angir en ikke-ventilert 
maske.

 Klart kneledd angir at 
masken har en AAV, og kan 
brukes med en ventilert 
krets.


