Maski AirFit P10 paigaldamisjuhend
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• Hoidke sôôrmemaski nina juures, veendudes,
et sôôrmepadjakeste suuruse indikaator
paikneb alumises servas ning te näete
vasakul (L) ja paremal (R) suunamärgist.
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• Venitage alumine rihm üle pea.
• Ülemine rihm peab jääma mugavalt
teie pealaele.
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• Tõmmake pearihm üle pea, hoides alumist
rihma paigal.
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• Tõmmake mask näost eemale ja asetage uuesti tagasi.
• Veenduge, et sôôrmepadjad paiknevad kindlalt ninasõõrmetes ja mõlemad sôôrmepadjakesed
asetsevad sirgelt.

• Lõpuks ühendage maski voolikuots
oma seadme õhuvoolikuga ja lülitage
seade sisse.
• Teie mask on nüüd kasutusvalmis.

Reguleerimine

• Pearihma mugavamaks sobitamiseks reguleerige lihtsalt ülemist ja alumist rihma. Pearihma järele andmiseks tômmake neid laiali ja
pearihma pingutamiseks tômmake rihmasid rohkem kokku.
Märkus: Üksikasjalikke kasutusjuhiseid vt AirFit P10 kasutusjuhendist.
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AirFit P10...vaiksem mask, mis sobib
teie patsientidele
ResMedi sôôrmemask AirFit™ P10 on üks ResMedi AirFit-tooteseeria maskidest, mis on sobiva
suurusega teie patsientidele. See on meie vaikseim mask, mis pakub sôôrmemaski Swift™ FX
usaldusväärsust ja toimivust disainis ja mask, mis on 50% vaiksem ning umbes 50% kergem.

Vaiksem

Kergem

Lihtne paigaldus

Võrkpunutisega ventiil QuietAir on
sosinvaikne (helivaljus 21,4 dBA3),
segades patsienti ja tema partnerit
minimaalselt.

Meeldivamaks magamiseks on
välja töötatud mask mis on 50%
kergem kui meie kôige populaarsem
sôôrmemask.

Elastne pearihm QuickFit kohandub
iga patsiendi peaga automaatselt.
Selle saab paigaldada vähem kui 30
sekundiga.2

ResMed.com

Rohkem kui 40 minutit
kauem magada ...
Hiljutises ResMedi kliinilises uuringus1, milles osales 21 praegust CPAP-maski
kasutajat Austraalias, leidsime, et võrreldes sôôrmemaski Swift FX kasutajatega
said maski AirFit P10 kasutajad öösel keskmiselt 40 minutit kauem magada.

40
mins

Lisateabe saamiseks uuringu kohta vt: ResMed.com/AirFitP10
Whitepaper ‘Assessment of a new nasal pillows mask in patients receiving CPAP’.

Maski AirFit P10 omadused ja eelised

Vetruvad, painduvad
padjakesed, mis võimaldavad
erisuunalist liikumist, tagades
tihenduse.
Topeltseina funktsiooniga
sôôrmepadjakesed vôimaldavad
ninaseinaga tiheda kontakti.
Ôhuvool jaguneb ühtlaselt
ninasôôrmetesse. Saadaval on
erineva suurusega sôôrmepadjad.

Automaatselt reguleeritav
pearihm QuickFit
on konstrueeritud kahepunktilise jõuja vektorkontrolliga, nii et kummipael
stabiliseerib maski sujuvalt ja tõmbab
padjakesed oma kohtadele. Saadaval
standardsuuruses ja väiksemas
suuruses maskiga AirFitTM P10 for Her.

Kolmeosaline lihtsus
Mask AirFit P10 koosneb ainult
kolmest osast, tagades kiire ja lihtsa
kokkupaneku.

Kerge integreeritud
elastne voolik venib ja paindub,
tagades stabiilsuse erinevates
magamisasendites.

Võrkpunutisega ôhu äravoolu ventiil
QuietAir suunab väljuvat õhku sujuvalt, nii et
patsient ja tema partner peaaegu ei märkagi
seda. AirFit P10 on ResMedi vaikseim mask,
kôigest 21,4 dBA2 helivaljusega.

Maski AirFit P10 komponentidekaart

AirFit P10
paralleelsete rihmadega
peamask

AirFit P10 for Her
paralleelsete rihmadega
peamask

62935

62936 (väiksem suurus)

Ainult korpus
62938

62930 (XS)

62931 (S)

62932 (M)

XS

Väga väike

S

Väike

M

Keskmine

L

Suur

62933 (L)

Sôôrmepadjakesed

Tootekoodid

Märkus. Üksikasjalikku teavet vt AirFit P10 kasutusjuhendist.

				Euroopa 1 Euroopa 2 Euroopa 3
AirFit P10 – täielik süsteem*.		

62901

62902

62903

AirFit P10 for Her – täielik süsteem**

62911

62912

62913

Euroopa 1: inglise (ÜK), prantsuse, saksa ja itaalia keeles (Šveits)
Euroopa 2: inglise, taani, soome, eesti, norra ja rootsi keeles
Euroopa 3: inglise, tšehhi, hollandi (Belgia), prantsuse (Belgia), saksa (Belgia), kreeka, ungari,
itaalia, poola, LMSXS portugali, vene, slovaki, hispaania ja türgi keeles

* S, M ja L suuruses padjakesed on maskiga kaasas.
* XS, S ja M suuruses padjakesed on maskiga kaasas.

