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Kompakti nenämaski  
suunniteltu sopimaan kaikille 
Kaikki kasvot ovat erilaisia, ja uusi AirFit N20 -maskimme onkin helposti 
sovitettavissa useimmille. Kompakti nenämaski jättää näkökentän vapaaksi, ja 
maskin InfinitySeal™ -silikonimaskityyny mukautuu liikkeisiin ja pitää maskin 
tiiviinä kaikenkokoisilla ja -muotoisilla kasvoilla.

Helppo sovittaa
Kansainvälisessä tutkimuksessa 
uusi AirFit N20 -maskimme 
sopi 99,4 prosentille potilaista.1 

Silikonimaskityyny asettuu potilaan 
kasvoille oikein heti ensimmäisellä 
kerralla ja mukautuu kaikenkokoisiin 
ja -muotoisiin kasvoihin.

Miellyttävä käyttää
Nenämaskin maskityyny, runko ja 
pääremmit ovat kaikki mukavan 
kevyitä ja pehmeitä.

Esteetön näkökenttä
Siron, kasvoja vähän koskettavan ja 
silmien alle asettuvan rakenteensa 
ansiosta AirFit N20 -maskia 
käyttävä voi lukea tai katsella 
televisiota sängyssä.



AirFit N20 for Her

Luotettavan tiivis

InfinitySeal-silikonimaskityynyn 
ansiosta maski on tehokas ja 
luotettavan tiivis. Maskityyny 
ehkäisee ilmavuotoja, antaa 
anteeksi pienet sovitusvirheet ja 
on tiivis erilaisilla hoitopaineilla. 

Nopea sovitus

Maskin pukeminen ja 
riisuminen on vaivatonta, 
sillä pääremmien 
kiinnittäminen runkoon 
magneeteilla on nopeaa ja 
helppoa.

Esteetön näkökenttä

Silmien alle asettuva 
runko koskettaa kasvoja 
mahdollisimman vähän 
mutta pitää maskin vakaana 
ja antaa mahdollisuuden 
sängyssä lukemiseen ja 
television katseluun.

Pehmeä runko

Rungon kasvojen puoleisen 
osan kosketuspinta on 
miellyttävä saumattoman 
pehmusteen ansiosta.

Pehmeä ja hellävarainen

Erityisen pehmeiden 
plyysipäällysteisten 
pääremmien ansiosta potilas 
sopeutuu hoitoon nopeasti ja 
miellyttävästi. 

Erityisesti naisille suunnitellun mallin pienempi 
koko sopii naisten kasvojen muotoihin.

Suosittu nenämaski

Potilaista 92 % piti AirFit N20 -maskin 
käyttökokemusta parempana nykyiseen 
johtavaan nenämaskiin verrattaessa.2

Vapaus liikkua

Lyhyt ja joustava letku antaa 
potilaalle vapauden liikkua ilman 
hengitysletkuun kohdistuvaa 
vetoa tai ilmavuotoja.



Vain muutamasta osasta koostuvan AirFit N20 -maskin 
käyttö ja puhdistus on vaivatonta.

Runko

63566 
63567 for Her

Kulmakappale ja 
lyhyt letku

63565

Maskityyny

63550 (S) 
63551 (M) 
63552 (L)

AirFit N20 for Her -pääremmit

63558

AirFit N20 -pääremmit

63560 (S) 
63561 (STD) 
63562 (L)

Kansainvälisessä tutkimuksessa 
AirFit N20 -maski sopi 99,4  
prosentille potilaista.1

99%



Edistyksellinen maskityynyteknologia: ainutlaatuinen 
muotoilu parantaa maskin mukavuutta ja vakautta

Pehmeä tyynyosa ylähuulen kohdalla

Vähentää ylähuulen ympäristöön 
kohdistuvaa painetta ja tekee maskin 
kosketuksesta kevyen ja luonnollisen.

Tilaa ylähuulelle

Jättää mukavasti tilaa suun ja huulten 
liikkeille.

Pehmeä nenänvarsi

Muotoutuu potilaan nenänvarren 
mukaan ja ehkäisee painaumia iholla.

Innovatiiviset InfinitySeal-silmukat

Mukautuvat potilaiden kasvojen 
yksilöllisiin piirteisiin ja varmistavat 
vakaan tiiviyden kasvojen muodosta tai 
maskin liikkumisesta huolimatta.

Mukautuvat poimut

Kasvojen profiilia myötäilevät poimut 
sopivat monenlaisiin nenän muotoihin ja 
kokoihin ja varmistavat maskin tiiviyden.

Tukea antava sivupehmuste

Lisää maskin vakautta ja kosketuspintaa.

Joustava tyynyn alaosa

Muotoiltu silikonityyny tukeutuu poskiin 
ja varmistaa, että maski asettuu tiiviisti 
nenän ympärille.

Potilaista 88 % piti AirFit N20 -maskia 
markkinoiden johtavaa nenämaskia  
mukavampana.2

Mukavuus Vakaus



AirFit N20 for Her: Small 63513

AirFit N20: Medium 63514

AirFit N20: Large 63515

Vinkkejä koon  
valintaan

AirFit N20 -maskiin vaihdettavissa olevia 
maskityynyjä on kolmea kokoa – small, 
medium ja large. AirFit N20 -maskin 
kaikki maskityynykoot on helppo kiinnittää 
maskin runkoon, joten maskin mukavuutta 
voi vaivattomasti parantaa vaihtamalla 
maskityyny toiseen kokoon. 

Suosittelemme käyttämään maskin 
sovitusmallia sopivimman koon 
määrittämiseen potilaalle.

Sovitusmalli on saatavana osoitteessa 
ResMed.com/AirFitN20.

Tuotekoodit
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1 ResMedin sisäinen kansainvälinen AirFit N20 -maskin sovitustutkimus, johon osallistui 159 ResMed-tuotteita käyttävää potilasta 12.11.2015; ID A3697629.
2 ResMedin sisäinen tutkimus, johon osallistui 24 ResMed-tuotteita käyttävää potilasta 23.11.–21.12.2015 ja jossa markkinoiden johtavaa maskia verrattiin AirFit N20 -maskiin; ID A3695085.
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Vaihtoehtoisia 
pukemistapoja
• Potilas voi pitää pääremmien alaosaa hiusten

alla tai päällä hiustyylin mukaan.

4 5 6

• Toista vaihe 4 pääremmien alahihnoille.

• Tarkista, että alahihnojen
magneettikiinnitykset ovat avattuina.

• Avaa kiinnitykset tarvittaessa kiertämällä ja
vetämällä magneetteja poispäin rungosta.

• Vedä pääremmit pään yli ja varmista, että
ResMed-logo on ulospäin.

• Vedä pääremmien alemmat hihnat korviesi
alapuolelta.

• Kiinnitä magneetit maskin rungon
kiinnikkeisiin.

• Säädä ylähihnojen tarrakiinnikkeitä, kunnes
maski istuu tasaisesti ja vakaasti.

• Kiinnitä tarrakiinnikkeet uudelleen.

• Liitä laitteen ilmaletku kulmakappaleeseen
ja kiinnitä kulmakappale maskin etuosaan.

• Käynnistä laite.

Lisäohjeita on maskin käyttöohjeessa.
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AirFit N20 -maskin sovitusohjeet


