Maska pełnotwarzowa

To dla tych, którzy śpią aktywnie
i chodzą spać o różnych porach.
Dla nocnych wędrowców,
którzy przewracają się i kręcą,
a następnie wyskakują z łóżka,
aby chwytać dzień.

Wolność dzięki masce pełnotwarzowej
z łącznikiem na szczycie głowy
Przedstawiamy maskę pełnotwarzową AirFit F30i z rurą skierowaną
ku górze, dającą pacjentom swobodę ruchu i możliwość spania
w dowolnej pozycji1, czytania oraz niezakłóconego relaksu.
Wyjątkowo kompaktowa wkładka jest odpowiednio wygięta, aby
zapewnić wygodę noszenia i dobre uszczelnienie w okolicy nosa
pacjenta1. Konstrukcja maski AirFit F30i nie ogranicza pola widzenia
i zapewnia prawdziwą swobodę ruchu.
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Delikatne i dyskretne podejście
Maska AirFit F30i eliminuje typowe problemy związane z użytkowaniem masek
pełnotwarzowych. Klaustrofobia, niewygoda, wygląd, poczucie dyskomfortu2 – maska
F30i została zaprojektowana po to, aby przezwyciężyć te i inne trudności.

Miękka uprząż
Otwarte krawędzie uprzęży
zapewniają pacjentom
wyjątkową miękkość
i komfort podczas
stosowania maski.

Elastyczny ruch
i podłączanie
Specjalnie zaprojektowana
rama optymalizuje działanie
maski pełnotwarzowej,
zapewniając doskonałe efekty
terapii.

Konstrukcja ramy
Specjalnie zaprojektowana
rama optymalizuje działanie
maski pełnotwarzowej,
zapewniając doskonałe efekty
terapii.

Mała, ale stabilna
forma
Wyjątkowo kompaktowa
wkładka opiera się pod
nosem, aby zapewnić
stabilność ze wszystkich
stron1, większą swobodę
widzenia i mniejszy kontakt
z twarzą. Wkładka jest
dostępna w czterech
rozmiarach pasujących do
większości twarzy.

Złącze ramy
Umożliwia łatwe
podłączenie i odłączenie
ramy.

Szybkie i dokładne
dopasowanie1
Zakładanie i zdejmowanie
maski jest wygodne
i intuicyjne dzięki
klipsom magnetycznym3
pozwalającym sprawnie
podłączyć uprząż do ramy.

Kody produktów
Wkładka

Kolanko

63350 (S)
63351 (M)
63352 (SW)
63353 (W)

63842

Rama
63368 (Mała)
63369 (Standardowa)
63370 (Duża)

Uprząż
63372
Opcjonalne miękkie osłony
63373

AirFit F30i – system maski
Rozmiar

Mała wkładka /
mała rama

Średnia wkładka /
standardowa rama

Szeroka wkładka /
standardowa rama

EUROPE*

63310

63312

63313

*Europa: angielski, niemiecki, francuski, włoski, niderlandzki, szwedzki, norweski, fiński, duński, hiszpański, portugalski, czeski, polski
i arabski.

Zachęcający początek
Maska AirFit F30i pozwala nowym użytkownikom przyzwyczaić się do terapii
zaburzeń oddychania podczas snu. Rozwiązania konstrukcyjne zapewniają
pacjentom swobodę ruchu i szerokie pole widzenia, nie dając przy tym wrażenia
ograniczonych możliwości, co wspiera naturalny sen i ułatwia akceptację.

Wskazówki dotyczące doboru rozmiaru
Maska AirFit F30i jest dostępna
z wymiennymi wkładkami w czterech
rozmiarach – małym, średnim, małym
szerokim i szerokim. Rama jest dostępna
w trzech różnych rozmiarach: małym,
standardowym i dużym.
Modułowa budowa maski AirFit F30i
oznacza, że każdy rozmiar wkładki
można łatwo założyć na ramy w różnych
rozmiarach. Pozwala to na łatwiejszą
wymianę wkładki.
Zalecamy posłużenie się szablonem
rozmiarów, aby dowiedzieć się, jaki
rozmiar będzie właściwy dla danego
pacjenta.
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Instrukcja zakładania maski AirFit F30i
1

• Przytrzymując jedną ręką dolną część
wkładki, a drugą ramę, umieść maskę
z przodu twarzy.

4

• Odepnij uszka mocujące na górnych
paskach uprzęży i równo pociągnij.
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• Umieść wkładkę pod nosem tak,
aby przylegała do twarz ierując logo
firmy ResMed na uprzęży ku górze,
naciągnij uprząż i ramę na głowę.
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• Powtórz czynność z dolnymi paskami
uprzęży.
• Upewnij się, że maska jest dobrze
dopasowana, ale nie powoduje
dyskomfortu.
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• Poprowadź dolne paski uprzęży pod
uszami i zamocuj klipsy magnetyczne3
do łączników w ramie.
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• Ściśnij przyciski boczne na kolanku
i odłącz je od ramy. Podłącz rurę
z urządzenia do kolanka, a następnie
podłącz je ponownie do ramki.

Dalsze instrukcje można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Opcje dodatkowe
• W przypadku pacjentów z długimi
włosami zaleca się przełożenie ich przez
tylną część uprzęży, tak jak pokazano na
zdjęciu. Jeśli włosy są spięte w kucyk,
należy upiąć go odpowiednio wysoko,
aby można było wprowadzić go przez
tylną część uprzęży.
• Dalsze instrukcje można znaleźć
w podręczniku użytkownika.
Opis wskazań, przeciwwskazań,
ostrzeżenia i środki ostrożności można
znaleźć w pełnej informacji o produkcie.

To dla nich

1 Zewnętrzne badanie kliniczne firmy ResMed z udziałem 51 użytkowników pełnotwarzowych masek CPAP, przeprowadzone w dniach 24.10.2018 r. – 20.11.2018 r., dane z badań własnych; ID A4484728.
2 Wimms A. et al., Impact of a New Nasal Pillows Mask on Patients’ Acceptance, Compliance, and Willingness to Remain on CPAP Therapy. Sleep Disord, 2016 r. 2016: p. 6713236.
3 Stosowanie masek z elementami magnetycznymi jest przeciwwskazane u pacjentów, u których wcześniej występowały następujące schorzenia: metalowy klips hemostatyczny wszczepiony w głowę w celu leczenia tętniaka i/lub
metalowe odłamki w jednym lub obu oczach
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