
Een nieuwe 
benadering voor 
de keuze van het 
masker
Drie categorieën als antwoord 
op elk patiëntprofiel.
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De veelzijdige 
maskers
voor wie geruststelling nodig heeft

Ontworpen om een universele pasvorm te bieden voor en 
diversiteit aan gezichten over een breed scala aan drukken 
met de AirTouch-optie voor extra zachtheid.
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Omdat de afdichting belangrijk is
Europese klinische studies hebben 
aangetoond dat de siliconekussens van 
de AirFit F20 en de AirFit N20 zich aan 
respectievelijk 94%1 en 100%2 van de 
geteste patiënten aanpassen.

De minimalistische 
maskers
voor wie van eenvoud houdt

Ultracompact kussen en QuietAir-
ventilatie
Al onze minimalistische maskers hebben 
een onder-de-neus kussen en een QuietAir-
ventilatie die de uitgeademde lucht zacht 
verspreidt en het geluid beperkt. 

Ontworpen voor een discrete behandeling, licht 
van gewicht en gebruiksvriendelijk zodat men 
ongecompliceerd van de nachtrust kan genieten..

De 360° maskers
voor wie van vrijheid houdt

Ontworpen voor een vrij gezichtsveld en de vrijheid om 
in iedere positie te slapen.

Aansluiting bovenaan - 360°
Het ontwerp met aansluiting bovenaan 
heeft aan de bovenkant van het masker 
een elleboog met snelkoppeling die 360° 
kan draaien, zodat de slang nooit voor het 
gezicht van de patiënt komt.



VEELZIJDIGE MASKERS

Wie kiest voor 
geruststelling?

•  Diegenen die het moeilijk vinden om hun masker 
optimaal bij de neus aan te passen

•  Diegenen met een hoge BMI en/of moeilijkheden om 
te bewegen

•  Diegenen die een hoge druk nodig hebben, tot 30 
cmH2O nasale en 40 cmH2O gelaatsdruk.

•  Diegenen die met vorige maskers problemen met 
lekken hebben gehad

Ik vertrouw 
op u voor het 

masker

Ik wil gewoon 
een masker 
dat niet lekt

Ik wil een masker 
dat me past

* De citaten in dit document zijn gebaseerd op feedback van patiënten maar zijn geen letterlijke weergave.

MINIMALISTISCHE MASKERS

Wie kiest voor  

eenvoud?
 
•  Diegenen die belang hechten aan hun fysieke voorkomen 

met een masker en zich niet gemakkelijk voelen bij het 
idee ‘s nachts iets op hun gezicht te hebben

•  Diegenen die geen striem op de neusbrug willen hebben

•  Diegenen die zich een beetje claustrofobisch voelen.

•  Diegenen die zoveel mogelijk discretie zoeken, om 
hun gewoonten bij het slapengaan niet te moeten 
veranderen

Mijn masker 
moet compact/

discreet zijn

Ik wil me 
op mijn 
gemak 

voelen bij 
mijn partner

Hoe geruislozer 
het masker, hoe 
beter

360° MASKERS

Wie kiest voor  

vrijheid? 

•  Diegenen die tijdens de slaap van houding veranderen

•  Diegenen die op hun zij en/of op hun buik slapen

•  Diegenen die draaien en keren voordat ze inslapen en 
tijdens hun slaap

•  Diegenen die bang zijn om verstrikt te raken in de 
slang en ‘s nachts wakker te worden

Ik verander vaak van 
houding voor ik in 

slaap val

Ik voel me vrijer 
zonder een slang 
voor mijn gezicht

Ik slaap 
meestal op 
mijn buik



Productcodes

Volgelaatsmaskers

AirFit F20

Maat Small Medium Large

Met standaard elleboog 63405 63406 63407

Met QuietAir-elleboog 64005 64006 64007

AirFit F20 for Her

Maat Small Medium

Met standaard elleboog 63408 63409

Met QuietAir-elleboog 64008 64009

AirTouch F20 (kussen)

Maat Small Medium Large

 63028 63029 63030

AirFit F30

Maat Small Medium

Met QuietAir-elleboog 64110 64111

AirFit F30i

Maat S M W

 63310 63312 63313

Productcodes

Nasale / intranasale maskers

AirFit N20 AirFit N20 for Her

Maat Small Medium Large Small

63509 63511 63512 63510

AirTouch N20 (kussen)

Maat Small Medium Large

63950 63951 63952

AirFit N30

Maat (Inclusief kussens S & M)

Met QuietAir-ventilatie 64204

AirFit P10 AirFit P10 for Her

62903 62913

AirFit N30i

Maat S SW M W

Met QuietAir-
ventilatie

63817 63818 63819 63820

AirFit P30i

Maat Small Standard

63866 63865



ResMed.com

1.  Europese studie door ResMed van de plaatsing van AirFit F20 bij 39 patiënten in 2015.  
ID A3830701.

2.  Europese studie door ResMed van de plaatsing van AirFit N20 bij 87 patiënten in 2015.  
ID A3990843.

Gedistribueerd door: ResMed SAS Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest 
Cedex, Frankrijk. Bezoek de website www.resmed.com voor de gegevens van de andere ResMed-kantoren 
wereldwijd.
AirFit, AirTouch en QuietAir zijn handelsmerken van ResMed Pty Ltd. AirFit is een handelsmerk van ResMed 
Pty Ltd.
De maskers van de gamma’s AirFit en AirTouch leveren de patiënt op een niet-invasieve manier het 
luchtdebiet van een apparaat met positieve druk, zoals een CPAP-apparaat of een apparaat met twee 
drukniveaus. Ontworpen voor gebruik door patiënten die meer dan 30 kg wegen en aan wie een behandeling 
met positieve druk voorgeschreven is. Herhaald gebruik door een enkele patiënt thuis of door verscheidene 
patiënten in een medische omgeving. De AirTouch-kussens en de QuietAir-ventilatie zijn ontworpen voor 
herhaald gebruik door een enkele patiënt thuis of in een medische omgeving - Medisch hulpmiddelen 
van klasse IIa - Conformiteitsevaluatie door TÜV0123 - Lees aandachtig de gebruikershandleiding die bij 
de hulpmiddelen wordt geleverd - In sommige situaties vergoed door de ziekteverzekering: raadpleeg de 
voorwaarden op www.ameli.fr. De producten van deze gamma’s zijn medische hulpmiddelen, raadpleeg de 
gebruiksinstructies van elk apparaat voor meer informatie. © 2021 ResMed Pty Ltd. De kenmerken kunnen 
zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. 10112479/1 2021-05


