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Kompakti kokokasvomaski 
suunniteltu sopimaan kaikille
AirFit F20 -maskissa on innovatiivinen InfinitySeal™ -silikonimaskityyny, 
jonka on testeissä osoitettu toimivan tehokkaasti suurillakin 
hoitopaineilla. Maskityyny on suunniteltu sopimaan kaikenkokoisille ja 
-muotoisille kasvolle. Se miellyttää potilaita, jotka etsivät vähemmän 
kasvoja peittävää ja näkökentän vapaaksi jättävää maskia.

Sopii kaikille
Kansainvälisissä tutkimuksissa 
AirFit F20 sopi 96,5 prosentille 
potilaista.1, 2, 3, 4 Koska maski 
asettuu kasvoille oikein heti 
ensimmäisellä kerralla, voit lähettää 
potilaan kotiin turvallisin mielin.

Miellyttävä käyttää
Joustava kangaspäällysteinen 
runko parantaa käyttömukavuutta, 
pitää maskin vakaana eikä peitä 
näkökenttää. 

Luotettava tiiviys
Helposti sovitettavan ja 
mukautuvan maskityynyn on 
testeissä osoitettu ehkäisevän 
vuotoja, mukautuvan potilaan 
liikkeisiin ja takaavan luotettavan 
tiiviyden suurillakin hoitopaineilla.



Nopea sovitus

AirFit F20 -maskin 
sovitus on valmis 
alle minuutissa.1 
Maskin pukeminen 
ja riisuminen on 
vaivatonta ja intuitiivista, 
sillä pääremmien 
kiinnittäminen runkoon 
magneeteilla on nopeaa 
ja helppoa. 

InfinitySeal-maskityynyn ansiosta 
AirFit F20 -maski mukautuu 
kasvojen yksilöllisiin muotoihin 
ja maski on luotettavan tiivis ja 
miellyttävä.

Pehmeä ja 
hellävarainen

Erityisen pehmeiden ja 
maskin vakaana pitävien 
plyysipäällysteisten 
pääremmien ansiosta 
potilas sopeutuu hoitoon 
nopeasti ja miellyttävästi. 

Esteetön näkökenttä

Silmien alle asettuva 
runko koskettaa kasvoja 
mahdollisimman vähän 
mutta pitää maskin vakaana 
ja antaa mahdollisuuden 
sängyssä lukemiseen ja 
television katseluun.

Joustava liitäntä ja 
liikkumisen vapaus

Maskin liittäminen ja 
irrottaminen yöllä on 
vaivatonta kulmakappaleen 
pikaliitännän ansiosta, ja 
360° pyörivä kulmakappale 
antaa paremman 
liikkumavapauden.

Luotettavan tiivis

InfinitySeal-
silikonimaskityynyn 
ansiosta maski on 
tehokas ja luotettavan 
tiivis. Maskityyny 
ehkäisee ilmavuotoja, 
antaa anteeksi pienet 
sovitusvirheet ja on tiivis 
erilaisilla hoitopaineilla. 

Pehmeä ja joustava 
runko

Erilaisille potilaille sopiva 
pehmeä ja joustava 
runko sopeutuu erilaisiin 
kasvojen muotoihin, 
ja pehmuste lisää 
käyttömukavuutta.

Erityisesti naisille suunnitellun 
mallin pienempi koko sopii 
naisten kasvojen muotoihin.

AirFit F20 for Her



86 % potilaista pitää AirFit F20 -maskia 
markkinoiden johtavaa kokokasvomas-
kia parempana.1

Edistyksellinen maskityynyteknologia:  
ainutlaatuinen muotoilu parantaa maskin  
mukavuutta ja vakautta

Innovatiiviset InfinitySeal-silmukat

Varmistavat vakaan tiiviyden kasvojen 
muodosta, hoitopaineesta tai maskin 
liikkumisesta huolimatta.

Matta silikonipinta

Maskityynyn pehmeä pinta nenän 
herkällä alueella takaa miellyttävän 
tiiviyden ja helpon sovituksen.

Kirkas silikoniviimeistely

Asettuu tiiviisti ja tasaisesti suun 
ympärille ja leukalinjaan ja estää 
maskityynyä liukumasta ylöspäin.

Mukautuvat tukisiivekkeet

Käyttäjän kasvojen profiilia myötäilevä 
maski sopii monenlaisiin kasvojen 
malleihin.

Tukireunus

Tukee ja vakauttaa maskityynyn 
joustavia kohtia ja varmistaa luotettavan 
tiiviyden.

Muotoiltu leuan kohta

Myötäilee leuan aluetta ja lisää maskin 
mukavuutta ja tiiviyttä käyttäjän 
kasvojen liikkuessa.

Pehmeä nenänvarsi

Muotoutuu miellyttävästi potilaan 
nenänvarren mukaan ja ehkäisee 
painaumia iholla.

Mukavuus Vakaus

86%



Maskityyny
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63468 (M) 
63469 (L) 

Kulmakappale

63476

Runko

63465 
63466 for Her

AirFit F20 for Her -pääremmit

63473

AirFit F20 -pääremmit

63470 (S) 
63471 (Std) 
63472 (L)

Kansainvälisissä tutkimuksissa AirFit F20 
sopi 96,5 prosentille potilaista.1, 2, 3, 4

Vain muutamasta osasta koostuvan AirFit F20 -maskin 
käyttö ja puhdistus on vaivatonta.

96%



AirFit F20: Small 63410

AirFit F20: Medium 63411

AirFit F20: Large 63412

AirFit F20 for Her: Small 63413

AirFit F20 for Her: Medium 63414

Vinkkejä koon valintaan

AirFit F20 -maskiin vaihdettavissa olevia 
maskityynyjä on kolmea kokoa – small, 
medium ja large. AirFit F20 -maskin kaikki 
maskityynykoot on helppo kiinnittää maskin 
runkoon, joten maskin mukavuutta voi 
vaivattomasti parantaa vaihtamalla maskityyny 
toiseen kokoon. 

Suosittelemme käyttämään maskin 
sovitusmallia sopivimman koon määrittämiseen 
potilaalle.

Sovitusmalli on saatavana osoitteessa  
ResMed.com/AirFitF20.

Tuotekoodit
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AirFit F20 -maskin sovitusohjeet

Vaihtoehtoisia 
pukemistapoja
• Potilas voi pitää pääremmien alaosaa hiusten

alla tai päällä hiustyylin mukaan.

• Toista vaihe 4 pääremmien alahihnoille

• Katso, että alahihnojen
magneettikiinnitykset ovat avattuina.

• Avaa kiinnitykset tarvittaessa kiertämällä ja
vetämällä magneetteja poispäin rungosta.

• Pidä maskia kasvojasi vasten ja varmista,
että maskin yläreuna on nenänvarren
yläreunan tasalla.

• Vedä pääremmit pään yli ja varmista, että
ResMed-logo on ulospäin.

• Vedä pääremmien alemmat hihnat korviesi
alapuolelta.

• Kiinnitä magneetit maskin rungon
kiinnikkeisiin.

• Säädä ylähihnojen tarrakiinnikkeitä, kunnes
maski istuu tasaisesti ja vakaasti.

• Kiinnitä tarrakiinnikkeet uudelleen.

• Liitä ilmaletku kulmakappaleeseen ja
napsauta kulmakappale maskin etuosaan.

• Käynnistä laite.

Lisäohjeita on maskin käyttöohjeessa.

1 ResMedin sisäinen tutkimus, johon osallistui 22 ResMed-tuotteita käyttävää potilasta 26.4.–27.5.2016 ja jossa verrattiin markkinoiden johtavaa maskia AirFit F20 -maskiin. Alustava potilastutkimus – tiedostomuodossa olevat tiedot; ID A3810791.
2 Sisäinen ResMed AirFit F20 -maskin sovitustutkimus, johon osallistui 27 ResMed-tuotteita ja muita kuin ResMed-tuotteita käyttävää potilasta 30.3.–4.4.2016. Alustava potilastutkimus – tiedostomuodossa olevat tiedot; ID A3751086. 
3 Sisäinen kansainvälinen ResMed AirFit F20 -maskin sovitustutkimus, johon osallistui 34 ResMed-tuotteita ja muita kuin ResMed-tuotteita käyttävää potilasta 11.–15.4.2016. Alustava potilastutkimus – tiedostomuodossa olevat tiedot; ID A3774922.
4 Sisäinen kansainvälinen ResMed AirFit F20 -maskin sovitustutkimus, johon osallistui 90 ResMed-tuotteita ja muita kuin ResMed-tuotteita käyttävää potilasta 6.–22.6.2016. Alustava potilastutkimus – tiedostomuodossa olevat tiedot; ID A3830701.


