
For dem, der 
ønsker, at deres 
sengerutine skal 

forblive den
det har altid været.

Få alt hvad du har brug for for at holde din AirFit 
N30i og AirFit P30i i god stand på vores online butik 

butik.resmedmaribo.dk

myAir™: Din egen personlige søvn 
coach
Hvor godt fungerer din søvnbehandling? Følg dine 
fremskridt hver dag takket være myAir, en gratis 
webapplikation og online supportprogram, der viser, hvor 
godt du sover hver nat og giver dig tip til at forbedre din 
søvn.

Tilmeld dig gratis på myAir.ResMed.eu

Frihed til bevægelse

Nasal pillows mask
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Sov på den 
måde du vil. 
AirFit N30i og P30i-maskerne giver dig 
friheden til at sove i enhver position. 
Det diskrete, minimalistiske design har 
et praktisk top-of-the-head 
slangedesign. Uden nogen slange foran 
forbliver masken ude af syne og af 
vejen.

Toppen-af-hovedet slange design gør det nemt at 
sove i enhver position. 

Selvjusterende SpringFit ramme tilpasser sig for 
en stabil, pålidelig pasform.

Minimalistisk design lader dit ansigt være frit for 
lettere kommunikation.  

Nasalcushion dækker mindre af din ansigt og 
sidder diskret under din næse, ikke henover den.  

Pudecushion med QuietAir til et roligt sovemiljø.  
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Kom tættere på 
din partner. 
Sov tæt på din sengepartner - med N30i og 
P30i kommer intet i vejen.
For en endnu mere intim oplevelse 
skal du vælge P30i-pude cushion med 
en integreret QuietAirTM-udluftning, 
som forsigtigt spreder en hvisken af 
udåndingsluft.1

Tag et valg.
Et praktisk modulopbygget system betyder, at du 
kan bruge en N30i-nasalcushion eller en P30i-
pudecushion med den samme behagelige tube-up 
og headgear. Hvis du skifter mening, tager det kun 
et øjeblik at skifte cushion.
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