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Pixi™

lapsille tarkoitettu maski

Kiitos, kun olet valinnut käyttöön lapsille tarkoitetun Pixi-maskin. Lue koko 
käyttöohje ennen kuin alat käyttää maskia.

Käyttötarkoitus
Lapsille tarkoitettu Pixi-maski ohjaa ilmavirtauksen potilaalle noninvasiivisesti 
jatkuvaa hengitysteiden ylipainehoitoa (CPAP) antavalta laitteelta tai 
kaksoispainelaitteelta ('laite').
Lasten Pixi-maski:
 • on tarkoitettu 2–7-vuotiaille lapsille, joille on määrätty hoito jatkuvaa 

hengitysteiden ylipainehoitoa (CPAP) tai kaksoispainehoitoa antavalla 
laitteella

 • on tarkoitettu saman potilaan toistuvaan käyttöön kotioloissa ja saman 
potilaan toistuvaan käyttöön sairaalassa/hoitolaitoksessa.

 VAROITUS

 • Tämä maski on suunniteltu olemaan tiivis ilman, että pääremmit 
puristavat. Pääremmien liiallisesta kiristämisestä voi aiheutua 
muutoksia kasvojen muotoon pitempiaikaisessa käytössä. On 
suositeltavaa, että lääkäri tarkkailee säännöllisesti lapsen kasvua ja 
että lapsi käyttää erityyppisiä maskeja. 

 • Maskia on käytettävä pätevässä valvonnassa potilailla, jotka eivät 
pysty itse ottamaan maskia pois kasvoiltaan. 

 • Maski ei ehkä sovi sellaisten potilaiden käyttöön, joilla on 
aspiraation riski.

 • Jos maski on määrätty sellaisen lapsen käyttöön, jolla on vakavia 
synnynnäisiä sairauksia tai puutteita kognitiivisissa taidoissa, on 
suositeltavaa käyttää laitetta, jossa on tarvittavat hälytystoiminnot. 
Koko laitteiston toiminta mukaan lukien hälytykset on testattava 
ennen hoidon aloittamista.

 • Noudata tarvittavia varotoimenpiteitä lisähappea käytettäessä.

 • Hapen virtaus on laitettava pois päältä, kun CPAP- tai kaksoispainelaite 
ei ole päällä, jotta virtaavaa happea ei pääsisi kertymään laitteen 
kotelon sisään eikä aiheutuisi tulipalon vaaraa.

 • Happi edesauttaa palamista. Happea ei saa käyttää tupakoitaessa tai 
avotulen läheisyydessä. Käytä lisähappea vain hyvin ilmastoiduissa 
tiloissa.



2

 • Ilma-aukot on pidettävä avoimina ja on katsottava, ettei nenä 
peitä niitä.

 • Maskia saa käyttää vain, kun laite on päällä. Kun maski on laitettu 
kasvoille, on varmistettava, että laite puhaltaa ilmaa.

Selitys: CPAP- ja kaksoispainelaitteiden kanssa on tarkoitus käyttää 
erikoismaskeja (tai -liittimiä), joissa olevien ilma-aukkojen kautta 
ilma pääsee virtaamaan jatkuvasti ulos maskista. Kun laite on 
päällä ja toimii kunnolla, laitteesta tuleva ilma saa uloshengitetyn 
ilman virtaamaan pois maskin ilma-aukkojen kautta. Jos laite ei 
ole päällä, maskin kautta tulee liian vähän raikasta ilmaa, ja potilas 
saattaa hengittää uudelleen uloshengitysilmaa. Jos potilas hengittää 
uloshengitettyä ilmaa uudelleen muutamaa minuuttia kauemmin, 
hän voi joissain tapauksissa tukehtua. Tämä pätee useimpiin CPAP- tai 
kaksoispainelaitemalleihin.

 • Tätä maskia tulee käyttää vain yhdessä lääkärin tai 
hoitohenkilökunnan suosittelemien CPAP- tai kaksoispainelaitteiden 
kanssa. 

 • Maskin käytöstä voi aiheutua kipua hampaisiin, ikeniin tai leukaan tai 
se voi pahentaa hampaistossa jo ilmeneviä ongelmia. Mikäli oireita 
esiintyy, on kysyttävä neuvoa lääkäriltä tai hammaslääkäriltä.

 • Poista ja hävitä kaikki pakkausmateriaali ennen kuin maski otetaan 
käyttöön.



3

Su
om

i

Käytön aloittaminen
Päätä, kummalle puolelle pehmikettä ilmaletku kannattaa liittää. Yleensä se 
kannattaa liittää sille puolelle, joka on lähempänä laitetta.

Pixi antaa vihjeen! Jos lapsi nukkuu mieluiten samalla kyljellä, se 
pitää ottaa huomioon laitteen sijoituspaikan valinnassa.

Ilmaletkun liittämiskohdan vaihtaminen
1. Jos haluat vaihtaa ilmaletkun liittämiskohdan, irrota pehmikkeessä 

oleva tulppa.

2. Työnnä kulmakappaletta ja siinä kiinni olevaa ilmaletkua niin pitkälle, 
että pehmike osuu kulmakappaleen ulokkeeseen.

3. Sulje vastakkainen puoli tiiviiksi laittamalla tulppa kunnolla 
pehmikkeessä olevaan aukkoon.

Pääremmien kiinnittäminen
Maskin runko on suunniteltu niin, että pääremmit tulevat oikeaan kohtaan.

4. Kiinnitä pääremmien alempi sivukappale, jossa on tähden kuva, 
rungon kiinnitysnystyrään, jossa on kaksi tähteä, niin että runko jää 
pääremmien muoviosan ja pehmusteen väliin. 

5. Vedä pääremmien sivukappaletta varovasti niin, että se naksahtaa 
paikalleen. 

6. Toista vaiheet 4-5 toisella puolella (jossa ei ole tähtien kuvia).

Maski on nyt koottu ja valmis sovitettavaksi.



4

Käytön aloittaminen

1 2

3 4

5 6



5

Su
om

i

 VAROITUS

 • Varmista, ettei nenäpehmike tuki sieraimia missään vaiheessa 
maskin sovituksen tai käytön aikana.

 • Älä jätä ilmaletkuja liian pitkiksi lapsen sängyn pääpuolessa. Letkut 
voivat kiertyä lapsen pään tai kaulan ympärille hänen nukkuessaan.

Sovittaminen
Sovituskuvissa esitetään, missä järjestyksessä maski säädetään, jotta se 
saadaan parhaiten sopivaksi ja mukavaksi.
Pixi antaa vihjeitä!

 • Kun maskia sovitetaan ensimmäisen kerran, on suositeltavaa, 
että lapsi istuu pystyasennossa, jotta maski saadaan varmasti 
sopivaksi.

 • Jotta lapsi ei tulisi levottomaksi maskia sovitettaessa, on 
katsottava, etteivät maskin runko ja pääremmit joudu lapsen 
silmille tai silmien alueelle. 

 • Lapsi sopeutuu hoitoon parhaiten, jos maski on sovitettu 
mukavaksi ennen kuin laite käynnistetään.

Sovituksen vaiheet

1–2. Pidä maskia kevyesti lapsen kasvoja vasten ja tarkista, että nenä tulee 
kokonaan pehmikkeen sisään ja että suun alue jää vapaaksi. Vedä 
pääremmit lapsen pään yli. Vedä keskihihna alas pään taakse niin, että 
se tulee takaraivon keskivaiheille.

3. Pidä kiinni maskin rungosta ja pidä pääremmejä paikoillaan toisella 
kädelläsi ja vedä pääremmien alahihna niskan kohdalle. 

4–5. Kiinnitä pääremmien alahihna maskiin pitämällä kiinni hihnan 
päästä ja kiinnittämällä pikairrotuskiinnike pääremmien alempaan 
sivukappaleeseen.

6. Kun maski ja pääremmit ovat kunnolla paikoillaan, niiden tulisi olla 
kuvan mukaisesti. Varmista, että ylähihna kulkee pystysuorassa 
korvien kohdalla ja että keskihihna kulkee takaraivon keskellä korvien 
yläreunojen kohdalla.

7. Liitä lopuksi lyhyen letkuosan vapaa pää laitteesta tulevaan ilmaletkuun.
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Säätäminen
Pixi antaa vihjeitä! 

 • Jotta maski olisi mahdollisimman tiivis, aloita pääremmien 
säätäminen alahihnasta ja jatka sitten ylähihnoihin.

 • Jos lapsen nenässä tuntuu kuivumista tai ärsytystä, on 
suositeltavaa käyttää kostutinta.

Säätämisen vaiheet

1. Säädä hihnoja tarvittaessa avaamalla Velcro-tarrakiinnike ja kiristämällä 
pääremmien alahihnoja varovasti niin, että maski istuu mukavasti. Älä 
kiristä hihnoja liikaa.

2–3. Toista vaihe 1 keski- ja ylähihnoille niin, että maski istuu mukavasti. 
Huomautus: Maski on suunniteltu istumaan löyhästi, mutta kuitenkin 
tiiviisti. Älä kiristä hihnoja liikaa. 

1 2

3
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Paineletkun liittäminen
Paineletkun avulla mitataan ilmanpainetta maskissa, jotta voidaan varmistaa, 
että paine pysyy oikeana. Sitä käytetään unitutkimuksissa sairaalassa. 
Paineletkun liitäntää käytetään myös syötettäessä lisähappea. Sitä voidaan 
käyttää kotioloissa tai sairaalassa. Hoitava lääkäri kertoo tarvittaessa siihen 
liittyvistä asioista.

Liittämisen vaiheet

1. Irrota tulppa pehmikkeestä.

2. Siirrä tulppa syrjään niin, ettei se tuki ilma-aukkoja.

3. Liitä paineletkun liitännän paksumpi pää pehmikkeeseen.

4. Liitä paineletkun toinen pää hapensyöttölaitteistoon.

1 2

3 4
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Pehmikkeen tarkistaminen

Tarkistamisen vaiheet

1–2. Varmista, ettei pehmike ole rypyssä tai taittunut tai jäänyt kiinni maskin 
runko-osan kiinnityskohtiin.

3. Pixi-pehmikkeen on tarkoitus istua nenänvarren keskikohdalla. Varmista, 
ettei maski tuki milloinkaan nenää tai suuta.

1 2

3
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Irrottaminen

Irrottamisen vaiheet

1–2. Pidä maskia kevyesti lapsen kasvoja vasten. Avaa pikairrotuskiinnike 
pääremmien alemmasta sivukappaleesta vetämällä sitä eteenpäin ja 
sivukappaleesta poispäin.

3–4. Pidä kiinni maskista ja vedä pääremmejä lapsen pään yli kasvoja kohti.

1 2

3 4
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Maskin irrottaminen hätätilanteessa
Ota maski pois hätätilanteessa laittamalla sormi pääremmien alemman 
hihnan alle ja vetämällä sitä lujasti lapsesta poispäin, jolloin maskin 
pikairrotuskiinnike aukeaa. Älä käytä tätä maskin irrottamistapaa 
normaaliolosuhteissa.

Purkaminen

Purkamisen vaiheet

1. Irrota pääremmit maskin rungosta irrottamalla pääremmien kumpikin 
alempi sivukappale rungossa olevista kiinnitysnystyröistä.

2. Irrota maskista kulmakappale ja siinä kiinni oleva ilmaletku.

3. Irrota tulppa pehmikkeestä.

4–5. Irrota pehmike rungosta painamalla sitä varovasti rungon etupuolelta ja 
vetämällä se pois maskin rungon takapuolelta.

 VAROITUS
Kun purat maskin, pidä aina kaikki lisävarusteet ja osat poissa pienten 
lasten ulottuvilta, koska pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisen 
vaaran. Vie lapsi välittömästi lääkäriin, jos hän meinaa tukehtua tai on 
niellyt jonkin pienen esineen.
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Purkaminen
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3 4
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Pääremmien kokoaminen
Pixi antaa vihjeitä!

 • Pixi-pääremmejä ei tarvitse purkaa osiin ennen pesua.

 • Velcro™-tarranauhat ja muovisoljet on värikoodattu, jotta pääremmit 
olisi helpompi koota.

Pääremmien kokoamisen vaiheet

1. Levitä pääremmit ja muovisoljet tasaiselle alustalle kuvan mukaan 
niin, että pääremmien alemmat sivukappaleet ovat ylöspäin.

2. Pujota vaaleansinisten hihnojen päät vaaleansinisen soljen läpi 
yläpuolelle ja kiinnitä hihnojen päät.

3. Pujota tummansinisten hihnojen päät tummansinisen soljen läpi 
yläpuolelle ja kiinnitä hihnojen päät.

4. Pujota vain pääremmien alemman hihnan tarrapää pääremmien 
alemman sivukappaleen läpi ja kiinnitä se paikalleen. 
Pikairrotuskiinnikettä ei tarvitse kiinnittää pääremmeihin tässä 
vaiheessa. 

Varmista, että kaikki tarra- tai muoviosat ovat maskin ulommilla pinnoilla, 
koska muuten pääremmit on ehkä koottu väärin. Pääremmit ovat nyt 
valmiit sovitettaviksi. Katso pääremmien käyttöönottoon liittyviä kuvia tässä 
käyttöohjeessa.
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Kokoaminen

Kokoamisen vaiheet

1. Laita pehmikkeen kumpikin puoli maskin runko-osan kiinnityskohtiin. 
Katso, että pehmike on oikeinpäin. Pehmikkeessä näkyvien nuolten 
tulee osoittaa ylös liitäntätulpan kiinnitysnauhaan päin. Pehmikkeen 
kohollaan olevan ilma-aukkokohdan tulee myös olla maskin runkoa 
vasten. 

2. Vedä pehmikkeen ulokkeita rungon läpi, kunnes pehmikkeen kaulus on 
maskin runkoa vasten.

3. Laita tulppa paikalleen pehmikkeeseen sille puolelle, johon se kuuluu 
laittaa.

4. Laita kulmakappale ja siihen liitetty ilmaletku pehmikkeen toiselle 
puolelle niin, että ne ovat kunnolla paikoillaan.

5. Kiinnitä pääremmit. Katso pääremmien kiinnittämiseen liittyviä kuvia 
tässä käyttöohjeessa.

1 2

3 4
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Maskin puhdistaminen
Maskin ja pääremmit saa pestä vain varovasti käsin.
Päivittäin/jokaisen käyttökerran jälkeen:
 • Pura maski osiin purkamisohjeiden mukaisesti.
 • Puhdista maskin puretut osat (muut paitsi pääremmit) huolellisesti hieroen 

niitä varovasti lämpimässä (noin 30 °C) vedessä, jossa on mietoa saippuaa. 
 • Jotta maski olisi mahdollisimman tiivis, pehmikkeestä tulisi poistaa kaikki 

kasvoista irronnut rasva käytön jälkeen. 
 • Puhdista ilma-aukko pehmeällä harjalla.
 • Tarkista jokainen osa ja toista pesu, kunnes osat näyttävät puhtailta.
 • Huuhdo osat hyvin vesijohtovedellä ja anna niiden kuivua suoralta 

auringonvalolta suojattuina.
 • Kun kaikki osat ovat kuivat, kokoa maski kokoamisohjeiden mukaisesti.

Kerran viikossa:
 • Pese pääremmit käsin. Pääremmejä ei tarvitse purkaa ennen pesua.

 VAROITUS
Älä käytä aromaattisia aineita sisältäviä nesteitä tai tuoksuöljyjä 
(esim. eukalyptusöljyä tai eteerisiä öljyjä), valkaisuaineita, alkoholia 
tai voimakkaasti tuoksuvia aineita (esim. sitrusöljyjä) maskin minkään 
osien puhdistuksessa. Näistä aineista jäljelle jääviä höyryjä voi joutua 
sisäänhengitysilmaan, jos maskin osia ei huuhdota kunnolla. Ne voivat 
myös vaurioittaa maskia. 

 HUOMIO
Jos maskin osissa näkyy selviä vaurioita (halkeamia, säröjä, rikkinäisiä 
osia, repeytymiä tms.) tai jos jotain osaa ei saa puhtaaksi, osa on 
poistettava käytöstä ja korvattava uudella.
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Ongelmien selvittäminen
Ongelma / mahdollinen syy Toimenpide

Maskista lähtee liikaa melua

Ilma-aukko on tukossa tai osittain 
tukossa.

Puhdista ilma-aukko tarvittaessa 
pehmeällä harjalla.

Kulmakappale tai tulppa on laitettu 
väärin paikalleen.

Irrota kulmakappale ja tulppa maskista 
ja laita ne takaisin paikoilleen ohjeiden 
mukaan.

Maskista vuotaa ilmaa kasvojen ympäriltä

Maskia ei ole asetettu kasvoille 
oikein.

Vedä pehmikettä varovasti pois 
kasvoilta, jotta se täyttyy uudelleen 
ilmalla. Laita maski kasvoille uudelleen 
ohjeiden mukaisesti.

Ilmaa virtaa nenän ympäriltä

Maskia ei ole säädetty tiiviiksi. Kiristä pääremmien alempia ja 
keskimmäisiä hihnoja. Ylähihna on 
suunniteltu istumaan melko löyhästi. 
Älä kiristä hihnoja liikaa.

Kytke laite pois päältä ja ota maski 
pois. Sovita maski uudelleen ohjeiden 
mukaisesti. Varmista, että pehmike 
tulee kasvoille oikein ennen kuin vedät 
pääremmit pään yli.

Maski ei istu kunnolla

Maski on ehkä koottu väärin. Pura maski osiin ja kokoa se uudelleen 
ohjeiden mukaisesti.

Pehmike voi olla likainen. Puhdista pehmike ohjeiden mukaisesti.

 VAROITUS

 • Maskin tekniset tiedot ovat lääkäriä varten, jotta hän voi tarkistaa, 
että ne ovat yhteensopivat käytettävän CPAP- tai kaksoispainelaitteen 
kanssa. Jos maskia käytetään teknisistä tiedoista poikkeavalla tavalla 
tai muiden kuin yhteensopivien laitteiden kanssa, maskin tiiviys ja 
mukavuus voivat kärsiä, hoito ei ole parasta mahdollista ja ilmavuoto 
tai sen vaihtelut voivat vaikuttaa laitteen toimintaan.

 • Lopeta maskin käyttö, jos lapsella ilmenee maskin käyttämisestä mikä 
tahansa haitallinen reaktio, ja ota yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai 
hoitohenkilökuntaan.
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 • Lisähapen kiinteällä virtausnopeudella sisäänhengitysilman 
happipitoisuus vaihtelee paineasetuksista, potilaan hengitystavasta, 
valitusta maskista, happiliitäntäkohdasta ja ilmavuodon 
määrästä riippuen. Tämä varoitus pätee useimpiin CPAP- tai 
kaksoispainelaitteisiin.

 • Tätä maskia, kuten kaikkia maskeja käytettäessä, voidaan joutua 
hengittämään jonkin verran uloshengitysilmaa alhaisilla CPAP-
paineilla.

 • Katso asetuksia ja käyttöä koskevat tiedot laitteen käyttöohjeesta.

Tekniset tiedot

Paine/virtaus-
käyrä

Maskissa on passiivinen tuuletus (ilma-aukko) 
estämässä uloshengitysilman uudelleenhengittämistä. 
Ilma-aukon virtausarvot voivat vaihdella 
valmistusvaiheessa tehtyjen muutosten takia.

V
irt

au
s 

ilm
a-

au
ko

ss
a 

(l/
m

in
)

0

10

20

30

40

50

60

70

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Paine
(cm H2O)

Ilmavirtaus
(l/min)

2 14

9 31

16 43

23 53

30 61Paine maskissa (cm H2O)

Kuollutta tilaa 
koskevat tiedot

Maskin kuollut tila on fyysisesti tyhjä tila pyörivän 
liittimen päähän saakka. 
Se on 101,7 ml.

Hoitopaine 2–30 cm H2O

Vastaavuus Maskin vastaavuus on 5 cm H2O – 15 cm H2O:n 
paineella alle1,57 ml/cm H2O

Virtausvastus Mitattu paineenlasku (nimellinen)
virtauksella 50 l/min: 0,8 cm H2O 
virtauksella 100 l/min: 3,1 cm H2O

Ääni ILMOITETUT KAKSINUMEROISET 
MELUPÄÄSTÖARVOT ISO 4871 -standardin 
mukaisesti. Maskin A-painotettu äänentehotaso on 
40,6 dBA (epävarmuudella 4 dBA). Maskin A-painotettu 
äänenpainetaso 1 metrin etäisyydellä on 32,6 dBA 
(epävarmuudella 4 dBA).
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Tekniset tiedot

Käyttöympäristö Käyttölämpötila: +5–+40 °C
Käyttöympäristön ilmankosteus: 15–95 %, ei 
kondensoituva.
Säilytys- ja kuljetuslämpötila: -20–+60 °C
Ilmankosteus säilytyksen ja kuljetuksen aikana: enintään 
95 %, ei kondensoituva

Ulkomitat Maski täysin koottuna kulmakappaleineen - ei 
pääremmejä.
35 mm (K) x 430 mm (L) x 40 mm (S) 

Huomautukset: 
 • Maskin osat eivät sisällä PVC- tai DEHP-muoveja tai ftalaatteja.
 • Tämä tuote ei sisällä luonnonkumia (lateksia).
 • Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Säilytys
Varmista, että maski on täysin puhdas ja kuiva ennen kuin pistät sen 
säilytykseen pidemmäksi aikaa. Säilytä maskia kuivassa paikassa suojattuna 
suoralta auringonvalolta.

Hävittäminen
Tämä maski ei sisällä mitään vaarallisia valmistusaineita ja se voidaan hävittää 
tavallisen talousjätteen tapaan.

Symbolit

 Huomio, katso mukana toimitettuja ohjeita; LOT  Eränumero;  
REF  Tuotenumero;  Lämpötilarajoitus;  Ilmankosteusrajoitus;  

 Ei sisällä luonnonkumia (lateksia);  Valmistaja;  Valtuutettu 

edustaja Euroopan unionin alueella;  Ilmaisee varoitusta tai huomioitavaa 

seikkaa ja varoittaa mahdollisesta vammasta tai sisältää erityisiä toimintaohjeita 

laitteen turvallista ja tehokasta käyttöä koskien;  Suojattava sateelta;  

 Tämä puoli ylöspäin;  Helposti särkyvää, käsiteltävä varoen. 

Kuluttajatakuu
ResMed ilmoittaa noudattavansa kaikkia Euroopan unionin alueella myytäviä 
tuotteita koskevia EU-direktiivin 1999/44/EY nojalla tunnustettuja kuluttajasuojaa 
koskevia lakeja ja Euroopan unionin jäsenmaiden vastaavia kansallisia lakeja.



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 
Pixi is a trademark of ResMed Ltd. 

Velcro is a trademark of Velcro Industries B.V.

© 2018 ResMed Ltd. 



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

618215/2 2018-04

Pixi

USER

EUR1 / 2

1 2

3 4

5 6

618215




