
Maska donosowa z wkładką

Oto maska dla minimalistów ceniących 
proste rozwiązania. Dla wielbicieli 

nocnego odpoczynku, którzy zakładają 
maskę tak szybko, jak zapadają w sen  

i budzą się pełni energii.

ResMed.com

Wyjątkowo kompaktowa, minimalistyczna maska
ResMed AirFit N30 to wyjątkowo kompaktowa maska donosowa  
z wkładką umożliwiająca dyskretne i wygodne podłączenie do aparatu 
CPAP1, wyposażona w odpowietrznik QuietAirTM eliminujący zakłócenia 
snu spowodowane hałasem. Model N30 odznacza się prostą konstrukcją 
złożoną z ramy, regulowanej uprzęży oraz wkładki podnosowej w 
trzech rozmiarach, co ułatwia zakładanie maski i minimalizowanie 
niezamierzonych przecieków. Mała, dyskretna maska AirFit N30 
stanowi świetną alternatywę dla tradycyjnej wkładki donosowej lub 
poduszeczkowej.



Regulowana uprząż
Uprząż jest wykonana  
z miękkiego materiału  
i można ją dostosować  
do kształtu twarzy

Wyjątkowo kompaktowa 
konstrukcja części 
podnosowej
Miękka wkładka donosowa 
z podkładką umieszczana 
jest bezpiecznie pod nosem 
pacjenta, zapewniając 
delikatną, a przy tym 
skuteczną terapię oraz dobre 
uszczelnienie1.

Dzielona membrana 
grzbietowa
Starannie zaprojektowana 
membrana we wkładce 
podnosowej z podkładką 
gwarantuje wygodę i dobre 
uszczelnienie1.

Strategicznie 
rozmieszczone i ciche 
odpowietrzniki
Zaawansowany 
odpowietrznik QuiteAir 
delikatnie i cicho 
odprowadza powietrze 
poza maskę1,2.

Elastyczna rura
Model N30 jest wyposażony 
w krótką i lekką rurę, która 
zapewnia pacjentom 
swobodę ruchu.

Łatwe dopasowanie
Prosta konstrukcja maski AirFit N30 sprawia, że można ją szybko i łatwo 
dopasować do pacjenta1. Różne rozmiary wkładek w modelu N30 zapewniają 
doskonałe przyleganie u zdecydowanej większości pacjentów. Dokładne dopasowanie 
przy pierwszej wizycie pomaga zredukować liczbę ponownych wizyt i poprawek.



* System maski składa się z wkładek małej i średniej, ramy i uprzęży. Małą szeroką wkładkę można nabyć oddzielnie.

Minimalistyczna konstrukcja dla prostej obsługi
Maska AirFit N30 składa się tylko z trzech elementów: ramy, regulowanej uprzęży  
i wkładki dostępnej w trzech rozmiarach oznaczonych różnymi kolorami. Wygodny 
zestaw startowy zawiera wkładki małą i średnią. Małą szeroką wkładkę można nabyć 
oddzielnie.

Regulowana 
uprząż 
64216

Rama z odpowietrznikiem 
QuietAir 
64219

Rama z odpowietrznikiem 
standardowym 
64220

System maski*  
z odpowietrznikiem 
QuietAir 
64204
wkładka z 
odpowietrznikiem 
standardowym
64205

Wkładki

64213 (S – mała)  
64214 (M – średnia)  
64215 (SW – mała szeroka)



 

Łatwe dopasowanie
Prosta konstrukcja maski AirFit N30 sprawia, że można ją szybko i łatwo 
dopasować do pacjenta1. Różne rozmiary wkładek w modelu N30 zapewniają 
doskonałe przyleganie u zdecydowanej większości pacjentów. Dokładne dopasowanie 
przy pierwszej wizycie pomaga zredukować liczbę ponownych wizyt i poprawek.

Europe 1: angielski, niemiecki, francuski, włoski, niderlandzki, szwedzki, norweski, fiński, 
duński, hiszpański, portugalski, czeski, polski i arabski.

Wskazówki dotyczące doboru rozmiaru

Maska AirFit N30 jest wyposażona w trzy wymienne wkładki – małą, średnią i małą szeroką. 
Zalecamy posłużenie się szablonem rozmiarów, aby dowiedzieć się, jaki rozmiar będzie właściwy 
dla danego pacjenta.



Instrukcja zakładania maski AirFit N30

• Trzymając wkładkę donosową  
z podkładką z dala od nosa, upewnij 
się, że wkładka (w rozmiarze małym, 
średnim lub małym szerokim) oraz 
oznaczenia lewej (L) i prawej (R) 
strony są ustawione w kierunku twarzy. 
Umieść wkładkę donosową  
z podkładką pod nosem.

• Załóż regulowaną uprząż na 
głowę, przytrzymując dolną taśmę i 
umieszczając ją w tylnej części głowy. 

 Górna taśma powinna być 
umieszczona wygodnie na szczycie 
głowy.

• Odciągnij wkładkę donosową  
z podkładką, a następnie ponownie 
umieść ją pod nosem, aby zapewnić 
idealne przyleganie.

Dalsze instrukcje można znaleźć w podręczniku użytkownika.
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• W celu zapewnienia wygodnego 
dopasowania rozsuń taśmy uprzęży, 
aby poluzować maskę lub przybliż 
je do siebie, aby przyleganie było 
mocniejsze.

• Jeśli maska nie jest szczelna, 
wyreguluj uprząż przy użyciu zacisku. 
Maska powinna dobrze przylegać 
do twarzy, ale nie powodować 
dyskomfortu spowodowanego zbyt 
dużym uciskiem. Od czasu do czasu 
uprząż może wymagać regulacji.

• Maska jest teraz założona i gotowa  
do użycia.

• W przypadku pacjentów z długimi 
włosami zaleca się przełożenie ich  
przez tylną część uprzęży.

• Jeśli włosy są spięte w kucyk, należy 
upiąć go odpowiednio wysoko,  
aby można było umieścić go wygodnie 
pomiędzy paskami uprzęży.

Opcje dodatkowe



1 Zewnętrzne 7-dniowe badanie kliniczne firmy ResMed z udziałem 18 pacjentów, przeprowadzone w dniach 12.02.2019 r. – 25.05.2019 r., dane z badań własnych; ID A4547452.
2 Poziom hałasu 25 dBA – instrukcja dla użytkownika AirFit N30, ResMed Pty Ltd 2019. ID A4647676.
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