
Vapaus liikkua

ResMedin AirFit N30i ja AirFit P30i antavat 
potilaille vapauden nukkua eri asennoissa ja lähellä 
kumppaniaan. Näiden sirojen ja huomaamattomien 
maskien ominaisuuksia ovat pään päälle kiinnitettävä 
ilmaletku ja kasvojen muotoon automaattisesti 
mukautuva SpringFit-runko, joka takaa vakaan 
istuvuuden koko yöksi.1,2

Nukkuessaan paljon liikkuville, 
jotka menevät nukkumaan silloin, 

kun se heille sopii.
Levottomille sieluille, jotka pyörivät 

ja kääntyilevät nukkuessaan ja 
nousevat sitten uuteen päivään 

täynnä virtaa.
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Vastaa toiveita ja tarpeita
N30i- ja P30i-maskien pään päälle kiinnitettävä ilmaletku antaa vapauden 
nukkua eri asennoissa maskin tiiviydestä tai mukavuudesta tinkimättä. 
Tiiviisti istuva SpringFit-runko, huolellisesti suunnitellut maskityynyt ja pään päälle 
kiinnitettävä ilmaletku pysyvät paikallaan rauhattomankin nukkujan käytössä. 
Kulmakappaleen pikairrotus on kätevä ominaisuus, jos potilaan on noustava jalkeille.

Helppo liitäntä ja 
liikkuminen 
Edistyksellisen 
yksinkertainen 360 
astetta pyörivä 
kulmakappale 
antaa paremman 
liikkumavapauden 
ja on pikairrotuksen 
ansiosta helppo 
irrottaa ja kiinnittää 
uudelleen.

Nopea ja tarkka 
sovitus1,2 
Automaattisesti 
kasvoille mukautuvan 
rungon ja nerokkaan 
maskityynyn ansiosta 
maski istuu vakaasti 
ja tiiviisti ja on kevyt 
kasvoilla.

Vakaa tiiviys ja 
istuvuus 
Maski on nopea 
sovittaa automaattisesti 
kasvoille mukautuvan 
SpringFit-rungon 
ansiosta, ja maski 
pysyy miellyttävästi 
paikallaan koko yön1,2, 
vaikka potilas liikkuisi 
nukkuessaan.

Mukavaksi 
suunniteltu 
Pääremmin 
pehmusteet 
täydentävät siron 
maskin rakenteen 
ja varmistavat 
miellyttävän 
hoitokokemuksen3.

Kaareva muotoilu
Maskityynyn kaareva 
muoto myötäilee nenän 
muotoja. Vähitellen 
paksunevat sivuseinämät 
parantavat maskin 
vakautta ja pehmeä 
keskiosa maksimoi 
mukavuuden. 

Septum-sillan 
kalvo
Helpottaa sovitusta 
ja varmistaa hyvän 
istuvuuden ja 
tiiviyden1 nenän 
kärkeen asti.

Siro 
nenänalusrakenne 
Huomaamaton 
nenänalustyyny antaa 
miellyttävän pehmeän 
hoitokokemuksen, ja 
hyvä tiiviys ja istuvuus 
takaa tehokkaan 
hoidon.

Tukea antava runko
Integroitu runko antaa 
lisätukea, kun maskiin 
kohdistuu painetta 
edestä tai sivuilta, 
ja varmistaa vakaan 
tiiviyden ja istuvuuden 
myös nukkuessaan 
paljon liikkuville.



Kaksikalvoinen 
maskityyny parantaa 
sekä mukavuutta että 
tiiviyttä.2 
Sieraintyynyt painuvat 
tiiviisti sieraimia vasten 
ja ohjaavat ilman 
hellävaraisesti nenään.

QuietAir-ilma-aukko 

Hajottaa uloshengitetyn 
ilman mahdollisimman 
äänettömästi ja 
häiriöttömästi2. 
Nukkumisympäristö 
on häiriötön, sillä 
kudosverkolla varustetun 
ilma-aukon äänitaso on 
vain 21 dBA4.

Vapautta ja joustavuutta. Vaivattomuutta.
AirFit N30i- ja AirFit P30i-maskien yhdisteltävyys merkitsee monipuolisuutta. 
Voit tarjota potilaillesi pään päälle kiinnitettävän ilmaletkun tuomaa vapautta. He 
voivat valita itselleen mieluisamman maskityynyvaihtoehdon. He voivat vaihtaa 
nenänalusmaskista sierainmaskiin ja päinvastoin, kun on tarpeen vaihtaa maskin 
istuvuutta tai kasvojen kosketuskohtia. Yhdisteltävyyden ansiosta voit tarjota 
potilaillesi helppoa ja nopeaa valinnan vapautta ja joustavuutta.



Helpota työtäsi
AirFit N30i- ja AirFit P30i-maskeissa on sama yksinkertainen ja yhdisteltävä 
rakenne, joka minimoi sovitusajan ja helpottaa varaston hallintaa. Rungon 
voi valita kahdesta koosta ja pääremmejä on vain yksi koko. Molemmille maskeille 
on kaksi maskityynykokoa, jotka sopivat useimmille potilaille. Jotta maski sopisi 
kaikille, N30i-maskityynystä on saatavana lisäksi wide- ja small wide -versiot, ja 
P30i-maskityynystä large-koko. 

SpringFit-runko

63840 (STD)
63841 (SML)

Kulmakappale

63842

Pääremmit

63814

N30i-
maskityynyt

63812 (W)
63810 (SW)
63811 (M) 
63813 (S)

P30i-
maskityynyt

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

Käyttöönottoon tarvitaan vain kaksi aloituspakkausta,  
mikä helpottaa varaston hallintaa

AirFit N30i 
Small-aloituspakkaus 
(63816)

Pakkauksen sisältö: 

- AirFit N30i small-rungolla
- Pääremmit
- Maskityynyt: S, M

AirFit P30i 
Small-aloituspakkaus 
(63866)

Pakkauksen sisältö: 

- AirFit P30i small-rungolla
- Pääremmit
- Maskityynyt: S, M

AirFit N30i 
Standard-aloituspakkaus 
(63815)

Pakkauksen sisältö: 

-  AirFit N30i standard-rungolla
- Pääremmit
- Maskityynyt: S, M

AirFit P30i 
Standard-aloituspakkaus 
(63865)

Pakkauksen sisältö: 

- AirFit P30i standard-rungolla
- Pääremmit
- Maskityynyt: S, M



Sovitusohjeet

1

•  Vedä runko ja pääremmit päähäsi siten, 
että kulmakappale osoittaa ylöspäin ja 
pääremmit kulkevat pääsi takana.

2

•  Aseta maskityyny nenäsi alle.

•  Aseta AirFit P30i -maskin sieraintyynyt 
sieraimiisi.

3

•  Kiristä tai löysää pääremmejä, kunnes 
maskityyny istuu mukavasti nenäsi alla.

6

•  Kiinnitä kulmakappale takaisin runkoon.

•  Maski on nyt käyttövalmis.

Nasal cradle 
mask

Vaihtoehtoisia pukemista-
poja
•  Suosittelemme, että pitkähiuksiset potilaat 

pujottavat hiukset taakse pääremmien läpi. 
Jos hiukset ovat poninhännällä, poninhäntä 
on sidottavan riittävän ylös, jotta sen voi 
pujottaa pääremmien läpi.

•  Lisää ohjeita sekä lisätietoja maskin 
merkinnöistä, käyttöaiheista, vasta-
aiheista, varoituksista ja huomioitavista 
seikoista saat käyttöohjeesta.

5

•  Liitä laitteesta tuleva ilmaletku 
kulmakappaleeseen.

4

•  Purista kulmakappaleen sivupainikkeita ja 
irrota kulmakappale rungosta.

Nasal pillows mask

Lisäohjeita on maskin käyttöohjeessa.
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1 ResMedin ulkopuolinen 21.2.–12.3.2018 toteutettu 7 päivän kliininen tutkimus, johon osallistui 24 ResMedin ja muiden valmistajien maskia käyttänyttä potilasta. Tiedostomuodossa olevat tiedot, ID A4320645. 
2 ResMedin ulkopuolinen 30.5.–22.6.2018 toteutettu 14 päivän kliininen tutkimus, johon osallistui 23 ResMedin maskia käyttänyttä potilasta. Tiedostomuodossa olevat tiedot, ID A4387859.
3 ResMedin ulkopuolinen 9.4.–20.4.2018 toteutettu maskin sovitustutkimus, johon osallistui 37 ResMedin ja muiden valmistajien maskia käyttänyttä potilasta. Tiedostomuodossa olevat tiedot, ID A4327753. 
4 Äänitaso 21 dBA – AirFit P30i -käyttöohje, ResMed Pty Ltd 2018. ID A4461185.


