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Mirage Activa™ LT
NÆSEMASKE

Det glæder os, at du har valgt Mirage Activa™ LT-masken.

Tilsigtet anvendelse
Mirage Activa LT kanaliserer luftstrømningen til en patient på en non-invasiv 
måde fra et apparat, der giver positivt luftvejstryk, såsom et CPAP- eller  
bilevel-system.
Mirage Activa LT-masken:

er beregnet til voksne patienter (>30 kg), som har fået ordineret positivt •
luftvejstryk.
er beregnet til genanvendelse på én patient i hjemmet og genanvendelse •
på flere patienter i et hospitals /institutionsmiljø.

Indstilling af apparatet
Stil maskeindstillingen på ‘Activa’ (om muligt) eller ‘Standard’, når Mirage Activa 
LT-masken bruges sammen med ResMed-apparater med maskeindstillinger.
For en fuldstændig liste over apparater, der er kompatible med denne maske, 
se listen på www.resmed.com på siden Products under Service & Support. 
Kontakt en ResMed-repræsentant, hvis du ikke har adgang til Internettet.
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Maskens dele & bestillingsoplysninger

Komplet system

Medium (M) 60154

Large (L) 60155

Large-Wide (LW) 60156

Pandepude til 
pandestøtte
60123 (1)
60124 (10)

Øverste 
stropper

Nederste 
stropper

*S Small
# St Standard

Pandestøtte 
16393

Reguleringsknap
61289

Næsepude og 
låsering
60177 (M)
60178 (L)
60179 (LW)

Porthætte
16570 (2)
16571 (10)

Albue
16387

Drejestuds
16565

Maskeramme
60180

Låsering
60176

Hovedbånd
16118 (S)* 
60114 (St)# 
16119 (L)

Hovedbåndsclips
16569 (2)
16734 (10)

Vinkelsamling (vinkelstykke, drejestuds): 16399
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Tilpasning

1 2 3

4 5 6

7 8



4

Adskillelse

Aftagning
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Rengøring af masken i hjemmet
Masken og hovedbåndet skal rengøres ved håndvask. •
Hovedbåndet kan vaskes, uden at hovedbåndsclipsene afmonteres. •

ADVARSEL
Der må ikke anvendes aromatiske opløsninger eller parfumerede olier (fx 
eukalyptus eller æteriske olier), blegemidler, alkohol eller produkter med 
en kraftig lugt (fx citrusfrugt) til at rengøre maskedelene. Der er risiko for, 
at resterende dampe fra disse opløsninger inhaleres, hvis maskedelene 
ikke skylles grundigt. De kan også beskadige masken og forårsage revner.

FORSIGTIG
I tilfælde af synlig beskadigelse af en maskedel (revnedannelse, •
krakelering, flænger osv.) skal maskedelen kasseres og erstattes.
Forbind ikke fleksible PVC-produkter (fx PVC-slanger) direkte med •
nogen del af denne maske. Fleksibelt PVC indeholder elementer, 
der kan være skadelige for materialerne i masken, og kan forårsage 
revner i eller brud på dele.

Daglig/efter hver brug

For at optimere maskens tætslutning skal ansigtsolier fjernes fra næsepuden 
efter brug.
Vask masken i hånden ved forsigtigt at gnubbe den i lunkent (30°C) vand 
med mild sæbe eller fortyndet opvaskemiddel.
Anvend en blød børste til rengøring af lufthullerne.
Skyl alle delene grundigt med rent vand og lad dem tørre på et sted, hvor de 
ikke udsættes for direkte sollys. Masken må ikke lægges i blød.

Hver uge

Vask hovedbåndet i hånden i lunkent (30°C) vand med mild sæbe.

Behandling af masken mellem hver patient
Ved genbrug skal masken behandles mellem hver patient.
Anvisning i rengøring, desinfektion og sterilisering står på ResMed-webstedet, 
www.resmed.com/masks/sterilization.
Kontakt din ResMed-repræsentant, hvis du ikke har adgang til internettet.

Opbevaring
Det skal sikres, at masken er helt ren og tør, før den opbevares i et givet 
tidsrum. Masken opbevares et køligt og mørkt sted uden direkte sollys.
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Samling af masken
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Fejlfinding

Mulig årsag Løsning

Masken er ubehagelig at have på

Hovedbåndsstropperne er for 
stramme.

Indstil stropperne ensartet. Pandestøtten 
”forankrer” din maske og skal være placeret fast 
på din pande.

Næsepuden er ikke oppustet 
korrekt.

Når der er slukket for luften, kan du justere 
stropperne, således at du kan indføre to 
fingre mellem din kind og den nederste 
hovedbåndsstrop.

Masken er for støjende

Låseringen er ikke påsat korrekt. Kontroller at låseringen er påsat korrekt på 
puden, og at puden er korrekt fastspændt 
til rammen.

Porthætten eller albuen er ikke påsat 
korrekt.

Kontroller at porthætten og albuen er påsat 
korrekt.

Lufthullerne er helt eller delvist 
blokeret.

Lufthullerne rengøres i overensstemmelse 
med instruktionerne i ”Rengøring af masken 
i hjemmet”.

Luft slipper ud omkring ansigtet

Masken er ikke anbragt korrekt. Anbring masken på ansigtet igen.

Luft slipper ud omkring næseryggen. Drej reguleringsknappen indad.

Luft slipper ud omkring læbens 
overside. 

Drej reguleringsknappen udad.

Masken passer ikke ordentligt

Puden kan have en forkert størrelse. Tal med din behandler.

Masken er ikke samlet korrekt. Saml masken i overensstemmelse med 
instruktionerne i ”Samling af masken”.

Næsepuden er muligvis snavset. Næsepuden rengøres i overensstemmelse 
med instruktionerne i ”Rengøring af masken i 
hjemmet”.

Pandestøtten kan ikke indsættes i maskerammen

Ved samling af masken har du 
skruet reguleringsknappen på 
rammen, før pandestøtten blev 
monteret.

Skub reguleringsknappens bund mod en hård 
overflade, indtil reguleringsknappen er fri af 
rammen.

Bortskaffelse

Masken indeholder ikke farlige stoffer og kan bortskaffes sammen med 
almindeligt husholdningsaffald. 
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Tekniske specifikationer
Maskesystemet indeholder ikke materialer, der er fremstillet af latex, PVC 
eller DEHP.

Tryk- og 
flowkurve

Masken har passiv udluftning, der beskytter mod genindånding. 
Flowhastigheden via lufthullerne kan variere pga. forskelle ved 
fremstilling.
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Oplysninger om 
deadspace

Maskens deadspace varierer efter næsepudestørrelse. Deadspace 
er 185 ml for størrelsen Medium.

Behandlingstryk Fra 4 til 20 cm H2O

Miljøforhold Driftstemperatur: fra +5°C til +40°C
Luftfugtighed under drift: op til 95% uden kondens
Temperatur ved opbevaring og transport: fra -20°C til +60°C
Luftfugtighed ved opbevaring og transport: op til 95% uden 
kondens

Lyd DEKLAREREDE VÆRDIER FOR BLANDET STØJ i 
overensstemmelse med ISO 4871. Maskens A-vægtede støjniveau 
er 30 dBA med en usikkerhed på 3 dBA. Maskens A-vægtede 
lydtryksniveau i en afstand af 1 m er 22 dBA med en usikkerhed 
på 3 dBA.

Modstand Fald i målt tryk (nominelt)
ved 50 l/min.: 0.1 cm H2O
ved 100 l/min.: 0.7 cm H2O

Dimensioner M, L, LW: 154 mm (H) x 95 mm (B) x 117 mm (D)
Færdigsamlet maske - intet hovedbånd.

Producenten forbeholder sig ret til at ændre disse specifikationer uden varsel.
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Inden masken tages i brug

ADVARSLER
Lufthullerne må ikke være blokeret. •
Følg alle sikkerhedsforanstaltninger ved brug af supplerende ilt. •
Ilttilførslen skal være slukket, når apparatet ikke er i drift, således at ubrugt •
ilt ikke ophobes i apparatet og skaber risiko for brand.
Ved fast strømningshastighed af supplerende ilttilførsel varierer den •
inhalerede iltkoncentration afhængigt af trykindstillingerne, patientens
åndedrætsmønster, masken, anvendelsesformålet og udsivningshastighed.
Maskens tekniske specifikationer er angivet, således at din behandler kan •
kontrollere, at de kan anvendes sammen med apparatet. Hvis masken
anvendes uden for specifikationen eller med ikke-kompatibelt udstyr, er
dens tætslutning og komfort muligvis ikke effektiv, der opnås muligvis ikke
optimal behandling, og udsivning eller variation i udsivningshastigheden,
kan påvirke apparatets funktion.
Brug ikke masken, hvis du oplever uønsket reaktion AF NOGEN ART på •
anvendelse af masken og kontakt din behandler eller søvnbehandler.
Som det er tilfældet med alle masker, kan der forekomme nogen •
genindånding ved lave CPAP-tryk.
Brug af maske kan medføre ømhed i tænder, gummer og kæbe og •
forværre eksisterende tandproblemer. Kontakt din læge eller tandlæge,
hvis du får symptomer.
Tjek din apparatmanual for detaljer om indstillinger og driftsoplysninger. •
Fjern al emballage, før masken tages i brug. •

Symbolforklaring
 Forsigtig, se medfølgende dokumenter; LOT  Lotnummer; REF  Delnummer; 
 Temperaturgrænser;  Fugtighedsgrænser;  Indeholder ikke 

latex;  Producent;  Står ved advarsler eller forsigtighedsregler og 
gør opmærksom på risiko for skade eller står ved beskrivelser af særlige 
foranstaltninger vedr. sikker og effektiv brug af udstyret.

Forbrugergaranti (Europa)
ResMed anerkender alle forbrugerrettigheder i henhold til EU-direktiv 1999/44/EF 
og de respektive nationale love i EU angående produkter, der sælges i EU.
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