
Drie categorieën:
om de keuze van het masker 
te vergemakkelijken
De keuze van het juiste masker, vanaf het begin, is beslissend voor het succes van 
de behandeling met CPAP1. De nieuwe maskers van ResMed zijn ingedeeld in drie 
categorieën die het profiel van uw patiënten weerspiegelen. Het doel: de keuze van 
het masker vergemakkelijken om het comfort van de patiënt te verzekeren, zodat de 
behandeling op lange termijn zal worden gevolgd.

Veelzijdige maskers Minimalistische maskers 360° maskers

De behoefte van de patiënt als uitgangspunt
Vertrekken vanuit de verschillende beschikbare types maskers, is in de loop van de tijd “old school” geworden. Wat als we  
voor het begin van de behandeling de patiënten gewoon vragen wat hen bezighoudt? Wat hun slaapgewoonten zijn? Wat 
de patiënten verwachten van de tijd die ze in bed doorbrengen? Met deze kernvragen als uitgangspunt, bieden onze drie 
maskercategorieën een raamwerk dat het gemakkelijker maakt om het masker te vinden dat bij de voorkeuren van de patiënt 
past. Is dat niet beter dan alleen rekening houden met het type apneu of de vereiste druk?

Vroegere ervaringen met CPAP en wat ze ons leren
Patiënten die vroeger al een behandeling hebben geprobeerd maar deze niet konden volhouden, waren misschien ontevreden 
over hun masker. Daarom is het van cruciaal belang dat we naar hun problemen luisteren. Hierna vindt u een lijst van de meest 
voorkomende klachten over maskers, met de maskercategorie die ResMed heeft ontwikkeld om ze op te lossen.

 Claustrofobie

 De Minimalistische 
maskers en de 360° maskers 
zijn ultracompact en geven een 
groot gezichtsveld.

  Hinder van de 
slang

 De 360° maskers hebben 
een aansluiting bovenaan, zodat 
de slang niet voor het gezicht 
hangt.

  Matige 
afdichting / 
lekken

 De Veelzijdige maskers 
zijn ontworpen om zich aan de 
meeste gelaatsvormen aan te 
passen.

  Rode striem op de neusbrug

 De Minimalistische en de 360° maskers 
zijn zo ontworpen dat ze onder de neus worden 
aangebracht, zodat ze geen ongemak veroorzaken en 
geen rode striem op de neusbrug achterlaten.

  Rode striem op het voorhoofd

 De Veelzijdige, Minimalistische en 360° 
maskers hebben een veilig, stabiel frame dat niet op 
het voorhoofd drukt.
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Afstemmen van patiëntbehoefte en maskercategorie

Veelzijdige maskers Minimalistische maskers 360° maskers

Slaapt u op uw buik? Aansluiting bovenaan

Slaapt u op uw zij? Kussen onder de neus Kussen onder de neus

Woelt u veel in uw slaap? Aansluiting bovenaan

Wordt u gehinderd door de 
slang voor uw gezicht?

Aansluiting bovenaan

Heeft u last van 
claustrofobie? 

Kussen onder de neus Kussen onder de neus

Heeft u een gevoelige huid? AirTouch-kussen

Draagt u soms uw bril in bed? Ultracompact design Kussen onder de neus

Heeft u een baard? AirTouch-kussen

Maakt u zich zorgen over hoe 
uw partner u ziet met het 
masker op?

Ultracompact design

Staat u ‘s nachts vaak op 
(bijvoorbeeld om naar het toilet 
te gaan)?

Elleboog met snelkoppeling
Magneetclips*

Elleboog met snelkoppeling
Magneetclips*

Elastische hoofdband

Elleboog met snelkoppeling
Magneetclips*

Heeft u moeite om 
voorwerpen vast te pakken?

Slangaansluiting onderaan, 
gemakkelijk vast te pakken
Elleboog met snelkoppeling

Magneetclips*

Slangaansluiting onderaan, 
gemakkelijk vast te pakken
Elleboog met snelkoppeling

Magneetclips*

Bent u (of is uw partner) 
gevoelig voor geluid?

QuietAir-ventilatie (F20) QuietAir-ventilatie

VOLGELAATS- 
MASKERS

NEUS- EN 
INTRANASAAL- 
MASKERS


