
Tilpasningsguide

• Hold masken forsigtigt mod barnets
ansigt, sørg for at næsen er helt
dækket af cushion, og at munden er
fri.

• Mens man holder hånden på
rammen for at beholde den
korrekte hovedbåndsplacering,
placeres den nedre
hovedbåndsstrop bag nakken.

• Træk hovedbåndet over hovedet og
træk den midterste strop nedefter,
indtil den sidder tværs over det
midterste af baghovedet.

• Sæt den nedre hovedbåndsstrop
fast til masken ved at holde 
på stroppen og sætte clipsen til 
hurtigudløserstroppen ind i den 
nederste hovedbåndsclips. 

• Sæt den ene ende af luftslangen 
til maskens svirvel og den anden 
ende til apparatet.

• Tænd for apparatet. 

• Hvis det er nødvendigt, justeres 
stropperne ved at løsne velcroen og 
forsigtigt fæstne hovedbånds-
stropperne, til de er behagelige. De 
må ikke stramme.

• Det bedste resultat opnås ved at 
justere den nederste strop først og 
derefter arbejde sig opefter. 
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Pixis gode råd! Hvis masken skal tilpasses for første gang, er det godt at få barnet til at 
sidde ret op for at opnå den bedste tilpasning.
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For yderligere information, se i 
brugermanualen for Pixi 
børnemaske.

• Når masken er helt tilpasset, tjekkes at topstroppen ikke er for 
stram og at den er lodret på linje med toppen af øret; den 
midterste strop skal være placeret på baghovedet horisontalt 
på linje med toppen af øret. 

Tip
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Kombiner Piximasken 
med de nyeste Stellar- 
eller VPAP-apparater for 
at opnå et behandlings-
system, som giver større 
komfort, pålidelighed og 
effektiv behandling.

Stellar™ VPAP™ Piximaske




