
En lydsvag maske, der passer dine patienter
ResMeds AirFit™ P10 næsepudemaske er en del af ResMeds AirFit-serie - som skabt til dine

patienter. Dette er vores mest lydsvage maske nogensinde. Den har den samme stabilitet og 

ydeevne som Swift™ FX- masken, samtidig med at den er udført i et design, der gør den 50 %

mere lydløs og ca. 50 % lettere.
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Mere lydsvag
QuietAirTM ventilen i vævet net er 
lydløs som en hvisken med bare 21.4 
dBA3 for minimal patient- og 
partnerforstyrrelse.

Lettere
Den er næsten 50 % lettere end vores 
mest populære pudemaske og er 
designet til at give en bekvem 
nattesøvn.

Nem tilpasning
Det elastiske hovedbånd QuickFit™ 
justeres automatisk til hver enkelt 
patients hoved. Det kan tilpasses på 
under 30 sekunder.2 



QuietAir™ ventilen i vævet net 
lader udåndet luft sive lydløst ud uden at 
blive bemærket, hverken af patienten 
eller dennes sengepartner. Det er 
ResMeds mest lydsvage maske med 
kun 21,4 dBA3. 

AirFit P10 for Her  
som er specielt designet til 
kvinder, tilbyder en mindre 
størrelse til kvindeansigter. 

 

 
QuickFit™ elastisk 
hovedbånd  
med en tvedelt strop i unikt 
design giver stabilitet og 
justeringsmulighed samt 
minimal ansigtskontakt.
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I et netop afsluttet ResMed studie1 med 21 nuværende CPAP-
brugere fra Australien, fandt vi ud af at patienterne i gennemsnit 

sov mere end 40 minutter længere pr. nat, når de brugte ResMed 

AirFit P10 sammenlignet med Swift FX-masken. 
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QuickFit  
elastisk hovedbånd
62935  
Størrelse Standard

QuickFit for Her 
elastisk hovedbånd
62936  Størrelse Small

Puder

62930 (XS) 62932 (M) 62933 (L)62931 (S)

XS Extra Small 

S Small

M Medium

L Large  

Bemærk: Læs mere i brugermanualen til AirFit P10

 AirFit P10-komponenter

3-delt
enkelthed
gør AirFit P10 masken 
næsten 50 % lettere end 
den førende pudemaske.

Varenumre

AirFit P10 - komplet system*. 62902

AirFit P10 for Her - komplet system** 62912

* Puder i størrelserne S, M og L samt et hovedbånd i størrelse standard (blå) ligger 
sammen med masken. 
** Puder i størrelserne  XS, S og M samt et hovedbånd i størrelse small (lyserødt) 
ligger sammen med masken.

Ramme
62938



• Hvis en justering er nødvendig, trækkes den øverste og den nederste strop fra hinanden for at løsne, eller mod hinanden for
at stramme. 

•  Træk hovedbåndet ned bagom hovedet
ved at trække i den nederste strop.
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•  Træk den nederste strop over hovedet.
•  Den øverste strop skal sidde bekvemt på

toppen af dit hoved.
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•  Placer puden mod din næse, tjek at
størrelses-mærket er placeret i bunden af
puden, og at du kan se mærkerne (L) =
venstre og (R) = højre.
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Justering

•  Til sidst kobles maskens slange sammen
med apparatets slange.

•  Tænd dit apparat - din maske er nu klar til
brug.  Du skal kunne føle et ganske let
pust gennem ventilen.
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•  Træk masken væk fra ansigtet
og placer den igen.
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NB: Du kan få yderligere informationer ved at følge 
brugermanualen for AirFit P10.

 Tilpasningsguide for AirFit P10

1  ResMed Study FECS3. ResMed data (tryk, lækage, gennemsnitlig daglig brug, AHI) indsamlet fra 
et studie på 21 deltagere.

2 ResMed Study FECS3. 90% af deltagerne tilpassede masken på under 30 sekunder.
3  Deklareret tocifrede støjemissionsværdier (med en usikkerhed på 3dBA) i overensstemmelse 

med  ISO 4871.
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•  Vær sikker på, at næsepuderne sidder
korrekt i næseborene, begge puder skal
pege opefter.




