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Udluftning
QuietAir-udluftning (udtagelig)
Sideknapper
Manchet

Tilsigtet anvendelse
AirFit N30i- og AirFit P30i-maskerne er beregnet til anvendelse på
patienter, der vejer mere end 30 kg, og som er blevet ordineret en
ikke-invasiv positivt luftvejstryks-behandling (PAP) som eksempelvis
CPAP eller bilevel-behandling. Maskerne er beregnet til genanvendelse til
en enkelt patient i hjemmet og til genanvendelse til flere patienter i et
hospitals- og institutionsmiljø.
Hele vejledningen skal læses, inden masken tages i brug.

Inden brug af masken
Fjern emballagen og inspicer hver maskekomponent for synlig form for
skade.
Brug tilpasningsskabelonen til at hjælpe med at finde den rigtige størrelse
pude og ramme.
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Tilpasning af masken

1. Træk rammen og hovedbåndet over hovedet, indtil vinkelstykket er
placeret på og hovedbåndet er placeret bag dit hoved.
2. Anbring puden under næsen.
På AirFit P30i-masken placeres puderne i dine næsebor.
3. Spænd eller løsn hovedbåndet, indtil puden sidder behageligt under
næsen.
4. Tryk på sideknapperne på vinkelstykket og løsn det fra rammen. Slut
luftslangen fra enheden til vinkelstykket og fastgør igen dette på
rammen.

Justering af masken
•

Når masken bruges, strømmer der luft ud fra udluftningen i puden og
vinkelstykket. Hvis der siver luft ud fra siden eller toppen af puden,
justeres masketilpasningen for at opnå bedre tætning.

•

Du kan placere toppen af rammen foran eller bagpå på hovedet, indtil
masken føles behagelig.
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Tilpasning af maskerammen

Hvis maskens ramme falder tilbage over dit hoved eller er for tæt på
ørerne, skal du prøve med en lille ramme. Hvis masken falder frem over
dit hoved, eller sidder for tæt på dine øjne, skal du forsøge en almindelig
rammestørrelse.

Demontering af masken ved rengøring
Hvis masken er tilsluttet et apparat, skal enhedens luftslange kobles fra
vinkelstykket.

5. Træk puden væk fra rammen.
6. Løsn clipsene på hovedbåndsstroppen og træk den fra rammen.
7. Tryk på sideknapperne på vinkelstykket og løsn det fra rammen.
Bemærk: På AirFit P30i-masken kan QuietAir-udluftningen fjernes for at
tillade inspektion af udluftningshullerne.

Rengør masken
Efter hver brug: Pude
Hver uge: Hovedbånd, ramme og vinkelstykke
1. Læg komponenterne i blød i varmt vand med mild, flydende sæbe.
Sørg for at der ikke kommer luftbobler ved iblødsætningen.
2. Håndvask komponenterne med en blød børste. Vær især opmærksom
på ventilationshullerne.
Dansk
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3. Skyl delene grundigt under rindende vand.
4. Rammens manchetter presses med et rent håndklæde for at fjerne
overskydende vand. På AirFit P30i-masken rystes
QuietAir-udluftningen for at fjerne overskydende vand. Lad delene
lufttørre uden for direkte sollys.
Hvis maskens komponenter ikke er synligt rene, gentages
rengøringstrinene.

Genmontering af masken
1. Slut vinkelstykket til øverst på rammen, indtil den klikker fast.
2. Før hovedbåndsstroppen ind i rammen og fold clipsene bagud.
3. Før enderne af rammen ind i puden og sørg for, at pilene på puden og
rammen er justeret korrekt.
Bemærk:
•

Hvis vinkelstykkets ring løsner sig, skal den indføres øverst på
rammen.

•

Hvis QuietAir-udluftningen er blevet fjernet fra AirFit P30i-masken,
genindsættes den i puden.

•
•

Masken er ikke egnet til patienter, der skal bruge respirator.
For ikke at påvirke behandlingens sikkerhed og kvalitet skal maskens udluftninger
holdes frie for at beskytte mod genindånding. Inspicer regelmæssigt udluftningen for
at sikre, at hullerne ikke er blokeret, beskadiget eller beskidte..
Patienter, der ikke er i stand til selv at fjerne masken, må kun bruge den under opsyn
af kvalificeret personale. Det er muligt, at masken ikke egner sig til patienter, der er
disponeret for aspiration.
Rengør masken regelmæssigt for at opretholde kvaliteten af masken og for at
forhindre bakterievækst, som kan påvirke dit helbred negativt.
Synlige kriterier for produktinspektion: Hvis der er nogen som helst synlig form for
skade på en maskekomponent (revner, krakeleringer, rifter osv.), skal komponenten
kasseres og udskiftes med en ny komponent.
Brug kun kompatible CPAP- eller bilevel-enheder. Maskens tekniske specifikationer er
angivet, for at behandleren kan afgøre de kompatible enheder. Bruges der
ikke-kompatible enheder, kan det påvirke maskens ydeevne eller sikkerhed.

ADVARSEL

•
•
•
•
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ADVARSEL
•
•

Hvis du oplever uønskede virkninger I NOGEN FORM, skal du afbryde brugen af
masken og kontakte din læge.
Masken er ikke beregnet til anvendelse sammen med forstøvermedikamenter i
luftvejen til masken/slangen.

FORSIGTIG
•
•
•
•
•
•
•

Fjern al emballage, før masken tages i brug.
Brug af en maske kan medføre ømhed i tænder, gummer og kæbe og forværre
eksisterende tandproblemer. Kontakt lægen eller tandlægen, hvis der opstår
symptomer.
Når masken tilpasses, må hovedbåndet ikke overspændes, da dette kan resultere i at
huden rødmer eller der opstår sår omkring maskens pude.
Masken bør ikke bruges, medmindre der er tændt for apparatet. Efter tilpasning af
masken bør det sikres, at apparatet blæser luft for at mindske risikoen for
genindånding af udåndet luft.
Som med alle masker kan en vis genindånding forekomme ved lave tryk.
Følg altid rengøringsvejledningerne og brug kun mild, flydende sæbe. Nogle
rengøringsmidler kan beskadige masken, dens dele og deres funktion eller efterlade
skadelige restdampe. Rengør ikke masken i opvaskemaskinen eller vaskemaskinen.
Hovedbåndet må ikke stryges, da materialet er varmefølsomt og vil blive beskadiget.

Tekniske specifikationer
Kompatible apparater
For en fuldstændig liste over apparater, der er kompatible med denne maske, henvises til
listen på ResMed.com/downloads/masks.
Kurve over trykflow:
Tryk
(cm H2O)
4
9
15
20
25

Flow
(l/min.)
20
31
41
49
55
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AirFit N30i

AirFit P30i

Maskens indstillingsmuligheder:
Puder
Puder
Til AirSense, AirCurve eller S9
Behandlingstryk:
4 til 25 cm H2O
4 til 25 cm H2O
Modstand: Fald i målt tryk (nominelt)
ved 50 l/min.
0,4 cm H2O
0,4 cm H2O
ved 100 l/min.
1,7 cm H2O
1,5 cm H2O
Lyd: Deklarerede støjemissionsværdier udtrykt ved to tal i overensstemmelse med
ISO4871:1996 og ISO3744:2010. Et A-vægtet lydeffektniveau og et A-vægtet
lydtryksniveau for masken i en afstand af 1 m med usikkerhed på 3 dBA vises
Lydeffektniveau
24 dBA
21 dBA
Lydtryksniveau
17 dBA
14 dBA
Miljøforhold:
Driftstemperatur: 5°C til 40°C
Driftsfugtighed: 15 % til 95 % ikke-kondenserende
Temperatur under opbevaring og transport: -20°C til +60°C
Luftfugtighed under opbevaring og transport: op til 95 % ikke-kondenserende
Levetid: Levetiden for maskesystemet afhænger af hvor intensiv brugen er,
vedligeholdelse og de omgivelsesbetingelser, som masken anvendes under. Da dette
maskesystem og dets dele er modulære, anbefales det at brugeren vedligeholder og
efterser det på regelmæssig basis, og udskifter maskesystemet eller enhver del af det,
hvis det anses for nødvendigt eller i henhold til kriterier for visuel inspektion af maske i
afsnittet "Advarsel" i denne vejledning.
Bemærk: Producenten forbeholder sig ret til at ændre disse specifikationer uden varsel.

Opbevaring
Sørg for, at masken er helt ren og tør, før den opbevares i længere tid. Opbevar masken på
et tørt sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys.

Bortskaffelse
Denne maske indeholder ingen farlige stoffer og kan bortskaffes med
husholdningsaffaldet.

Behandling af masken mellem hver patient
Ved genbrug skal masken behandles mellem hver patient. Anvisning i rengøring,
desinfektion og sterilisering står på ResMed.com/downloads/masks. Kontakt din
ResMed-repræsentant, hvis du ikke har adgang til Internettet.
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Symboler
Følgende symboler kan forekomme på produktet eller pakningen:
Næsestøttemaske

Næsepudemaske

QuietAir-udluftning

Enhedsindstilling - Puder

Pudestørrelse - small

Pudestørrelse - medium

Pudestørrelse - large

Pudestørrelse - bred

Pudestørrelse - small og bred

Almindelig ramme

Lille ramme
Dette produkt er ikke lavet af naturgummilatex.
Forsigtig - se de medfølgende dokumenter.
Se symbolordliste på ResMed.com/symbols.

Forbrugergaranti
ResMed anerkender alle forbrugerrettigheder iht. EU-direktiv 1999/44/EF
og de respektive nationale love i EU ang. produkter, der sælges i EU.
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