
Frihet til å sove som man vil

Fleksibel bevegelse 
og tilkobling 
Det sofistikerte 
kneleddet med hurtig 
frakobling gjør det 
enkelt å koble fra 
masken på natten,  
og 360° rotasjon gir 
stor bevegelsesfrihet. 

Kompakt og sikker  
Neseproppenes tette 
forsegling gir trygghet 
for pasientene. Designet 
for å speile den diskré 
nesevuggemasken. 

Myk utenpå,  
passende inni  
Laget med en tilpasset 
form mot ansiktet og gir 
en stabil forsegling1 hele 
natten gjennom. 

Stabil passform 
Den selvjusterende 
SpringFit-rammen 
er lett å tilpasse og 
kjennes behagelig 
gjennom hele natten1,2, 
selv når pasienten 
beveger seg i søvne. 

Innebygd komfort  
Myke, integrerte 
mansjetter 
kompletterer den 
slanke maskeprofilen 
og skaper en mykere, 
mer behagelig3 
opplevelse for 
pasienten.

QuietAir stille ventil 
Utpusten spres forsiktig for å redusere lydnivået.2  

Det vevde nettet i ventilen gjør den like stille som hvisking,  
og gir kun 21 dBA4 for et mer avslappende soveromsmiljø. 

AirFit N30i og AirFit P30i gir pasientene frihet til å sove slik de vil og ligge nær sin partner. 
Begge maskene har en diskret og minimalistisk design med slangen plassert på toppen av hodet.  
De modulære maskeputene kan brukes på den samme rammetypen, mens QuietAir-ventilen blåser 
ut luften stille for å gi en fredfull søvn for pasienten og sengepartner.1,2  
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Tilby frihet og fleksibilitet. Helt enkelt.
AirFit N30i og AirFit P30is modulære design lar deg gjøre mer med mindre. Bytt enkelt 
mellom nesevuggeputen og nesepropper når du vil avlaste trykkpunkt eller endre forseglingen.

Selvjusterende 
ramme

63840 (STD)
63841 (SML)

Kneledd

63842

Hodestropp

63814

N30i maskeputer (QuietAir)

63874 (W)
63873 (SW)
63870 (M) 
63869 (S)

N30i maskeputer (multi-hole)

63887 (W)
63886 (SW)
63885 (M) 
63884 (S)

P30i maskeputer

63863 (L)
63862 (M)
63861 (S)

Europe (AirFit N30i): Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Nederlandsk, Svensk, Norsk, Finsk, Dansk, Spansk, Portugisisk, Tjekkisk, Polsk, 
Arabisk, Bulgarsk, Kroatisk, Estisk, Gresk, Ungarsk, Islandsk, Latvisk, Rumensk, Russisk, Slovensk, Slovakisk og Tyrkisk marked. 
Europe (AirFit P30i): Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Nederlandsk, Svensk, Norsk, Finsk, Dansk, Spansk, Portugisisk, Tjekkisk, Polsk  
og Arabisk marked.

 AirFit N30i - maskesystem AirFit P30i - maskesystem

Størrelse
Small maskepute / 

Small ramme
Small Wide maske-
pute / Small ramme

Medium maskepute / 
Standard ramme

Wide maskepute /  
Standard ramme

Small  
startpakke*

Standard  
startpakke**

EUROPE
QuietAir

63817 63818 63819 63820 63866 63865

EUROPE
Multi-hole

63880 63881 63882 63883 - -

  * Medfølger i Small startpakke: AirFit P30i small ramme, hodestropp, maskeputer (S, M)
** Medfølger i Standard startpakke: AirFit P30i standard ramme, hodestropp, maskeputer (S, M)
1 ResMed external 7-day clinical study of 24 ResMed and non-ResMed patients, conducted between 21/02/2018 - 12/03/2018. Data on file; ID A4320645.
2 ResMed external 14-day clinical study of 23 ResMed patients, conducted between 30/05/2018 - 22/06/2018. Data on file; ID A4387859.
3 Sound power level of 21 dBA – refer to AirFit N30i user guide.
4 Sound power level of 21 dBA – refer to AirFit P30i user guide.
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