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Kompakt nesemaske som er  
konstruert for enkel tilpasning til alle.
Ingen ansikter er like, men vår nye AirFit N20 kan enkelt tilpasses et stort 
utvalg pasienter. Denne kompakte nesemasken gir pasientene uhindret sikt 
og tåler at de beveger seg, takket være silikonputen InfinitySeal™ – laget for 
robust forsegling uavhengig av ansiktets form eller størrelse.

Enkel å tilpasse
Ifølge en internasjonal studie 
passer vår nye AirFit N20 til 99,4 % 
av alle pasienter.1 Tilpass masken 
riktig med det samme: Silikonputen 
formes etter ulike ansiktsformer og 
-størrelser.

Behagelig i bruk
Lett og myk hele veien – fra puten 
til rammen til hodestroppene.

Visuell frihet
AirFit N20 har en strømlinjeformet 
ramme som går under øynene og 
gir minimal kontakt, så pasientene 
kan lese eller se TV på sengen.



AirFit N20 for Her

Pålitelig forsegling

Du kan tilpasse masken med en 
pålitelig og effektiv forsegling, 
takket være silikonputen 
InfinitySeal – konstruert for 
å forebygge lekkasjer, for å 
tolerere feiltilpasning og for å 
forsegle godt under varierende 
trykkforhold. 

Kort tilpasningstid

Det er enkelt og greit å 
ta masken av og på, med 
magnetiske klemmer som 
fester hodestroppene til 
rammen på noen sekunder.

Visuell frihet

Lar pasientene se og 
gjøre mer i sengen, med 
en ramme som går under 
øynene og kombinerer 
generell stabilitet med 
mindre ansiktskontakt.

Myk ramme

Polstring er sømløst 
integrert i ansiktssiden 
av rammen for å 
sikre komfort på alle 
berøringspunkter.

Myk og skånsom

De behagelige hodestroppene 
er spesialutviklet for å hjelpe 
pasientene med å venne seg 
til behandlingen på en rask og 
behagelig måte. 

Masken er spesialkonstruert for kvinner og har en mindre størrelse 
som passer til kvinners ansiktskonturer.

Den foretrukne nesemasken

92 % sa de foretrakk å bruke AirFit N20 
fremfor den nåværende markedsledende 
nesemasken.2

Ekstra bevegelsesfrihet

En kort, fleksibel slange kobler 
kneleddet til maskinslangen slik 
at pasienter lettere kan bevege 
seg uten å oppleve drag i slangen 
eller lekkasjer.



Minimalt med deler gjør AirFit N20 enkel å bruke og 
rengjøre

Ramme

63566
63567 for Her

Kneledd og kort slange

63565

Pute

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

Hodestropper til AirFit N20 for Her

63558

AirFit N20 hodestropper

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

I en internasjonal studie passet  
AirFit N20 til 99,4 % av pasientene.1 99%



Puteteknologi i utvikling: variabel tykkelse 
for bedre komfort og stabilitet

Myk kant mot overleppen

Lett avsmalnet for å dempe 
trykket rundt overleppen og gi en 
avslappet og naturlig følelse.

God plass ved overleppen

Gir god klaring slik at munnen 
og leppene kan beveges 
komfortabelt.

Myk neserygg

Formes etter pasientens neserygg 
for å unngå røde merker.

Innovative InfinitySeal-hemper

Tilpasses den enkelte pasients 
ansiktstrekk for å sikre en robust 
forsegling uavhengig av ansiktstype 
eller maskebevegelser.

Adaptive folder

Passer til mange forskjellige 
neseformer og -størrelser ved å 
følge den enkelte brukers profil 
for å opprettholde forseglingen.

Støttende sidepolstring

Hviler mot det brede kinnområdet 
for ekstra stabilitet og dekning.

Fleksibel underpute

Beskytter kinnene med 
konturformet silikon for å sikre 
god forsegling rundt nesefoldene.

88 % av pasientene rangerte AirFit N20 
som mer komfortabel enn den 
markedsledende nesemasken.2

Komfort Stabilitet



AirFit N20 for Her: small 63513

AirFit N20: medium 63514

AirFit N20: large 63515

Tips om størrelse

AirFit N20 har tre putestørrelser som kan 
brukes om hverandre – small, medium og 
large. AirFit N20 har en modulær design, 
noe som innebærer at hver putestørrelse 
enkelt kan klikkes inn i den samme 
maskerammen. Dermed kan du veksle 
mellom størrelser for mer fleksibilitet. 

Vi anbefaler deg å bruke tilpasningsmalen 
for å finne den maskestørrelsen som passer 
best til hver enkelt av pasientene dine.

Du kan laste den ned på 
ResMed.com/AirFitN20

Produktkoder
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2 ResMeds interne studie på 24 ResMed-pasienter, gjennomført mellom 23.11.2015 og 21.12.2015, der den markedsledende masken ble sammenlignet med AirFit N20; ID A3695085.
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Flere muligheter
• Pasienten kan plassere de nedre hodestroppene 

over eller under håret for ikke å ødelegge frisyren.

4 5 6

• Gjenta trinn 4 med de nedre stroppene.

• Kontroller først at magnetene på de nedre 
stroppene ikke er festet til klemmene.

• Hvis de er festet, må du løsne dem ved å 
vri på dem og trekke dem bort fra rammen.

• Trekk hodestroppene over hodet, og 
kontroller at ResMed-logoen vender utover.

• Plasser de nedre stroppene slik at begge 
sitter nedenfor ørene.

• Før magnetene oppover slik at de treffer 
de tilhørende klemmene på rammen.

• Juster borrelåsen på de øvre stroppene til 
masken føles jevn og stabil.

• Fest borrelåsen igjen.

• Koble apparatets luftslange til kneleddet, 
og klikk deretter kneleddet på plass foran 
på masken.

• Start apparatet.

Du finner ytterligere instruksjoner i brukerhåndboken.
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Tilpasning av AirFit N20


