
En tystare mask anpassad  
för dina patienter
ResMeds AirFit™ P10 näskuddemask är en del av ResMeds AirFit-sortiment — rätt passform för 
dina patienter. Den är vår tystaste mask hittills och ger samma tillförlitlighet och prestanda som 
Swift™ FX, men med en design som är 50 % tystare och ca 50 % lättare.
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Tystare
Den vävda nätventilationen QuietAir™ 
är knappt hörbar på endast 21,4 dBA3, 
vilket ger en lugnare sömn för både 
patient och partner. 

Lättare
Den är nästan 50 % lättare än 
vår populäraste kuddmask1 och 
är utformad till att ge en bekväm 
nattsömn. 

Enkel att tillpassa
Det elastiska huvudbandet QuickFit™ 
justerar sig automatiskt efter patientens 
huvud. Det kan tillpassas på mindre än 
30 sekunder.2 



Mer än 40 minuters  
extra sömn ...
I en klinisk studie1 som nyligen utfördes av ResMed med 21 nuvarande CPAP-
användare från Australien fann vi att patienter i genomsnitt sov 40 minuter längre  
per natt när de använde ResMed AirFit P10 jämfört med Swift FX-masken. 

För ytterligare information om studien besök: ResMed.com/AirFitP10 
Dokumentet ‘Assessment of a new nasal pillows mask in patients receiving CPAP’.

 AirFit P10 egenskaper och fördelar
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Den vävda nätventilationen i QuietAir 
sprider försiktigt ut luft så effektivt att det 
knappt är märkbart för patienten eller dess 
partner. AirFit P10 är ResMeds tystaste 
mask på 21,4 dBA.2

Huvudbandet med QuickFit-autojustering 
är konstruerad med två-punktskraft och 
vektorstyrning så att den elastiskt och 
försiktigt stabiliserar masken och drar 

kuddarna på plats. Finns i standardstorlek och 
en mindre storlek, AirFitTM P10 for Her.

Flexibla kuddar med 
trampolineffekt tillåter rörelse 
i en mängd olika riktningar med 
bibehållen förslutning.

Tredelad enkelhet  
AirFit P10 har bara tre delar för 
snabb och enkel montering.

Lätt integrerad flexi-slang 
sträcker och böjer sig för att 
tillåta flexibilitet och stabilitet 
så att patienten kan sova i 
en mängd olika positioner.

Näskuddar med dubbla  
väggar som försluter vid kontakt, 
försiktigt sprider luft in i näsan och 
erbjuder ett brett utbud av storlekar. 
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 Komponentkort fö AirFit P10

Enkelhet 
via 3-delar 
gör AirFit P10 cirka 50% 
lättare än vår nuvarande 
ledande näskuddemask.

Produktkoder
    Europa 1 Europa 2 Europa 3

AirFit P10 - komplett system*.  62901 62902 62903

AirFit P10 for Her - komplett system** 62911  62912  62913 

Europa 1:  Engelska (Storbritannien), franska, tyska och italienska (Schweiz) 
Europa 2:  Engelska, danska, finska, norska och svenska
Europa 3:  Engelska, tjeckiska, nederländska (Belgien), franska (Belgien), tyska (Belgien), grekiska, ungerska, 

italienska, polska, LMSXS portugisiska, ryska, slovakiska, spanska och turkiska

* S, M och L-kuddar levereras med masken. 
** XS, S och M-kuddar levereras med masken.

Obs: Se bruksanvisningen för AirFit P10 för mer detaljer.

Kuddar

Endast ram 
62938

AirFit P10   
huvudband med 
delade remmar 
62935

AirFit P10 for Her huvudband 
med delade remmar 
62936 (mindre storlek)
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Tillpassningsguide för AirFit P10

• Håll kuddarna vid näsan och se till att 
kuddarnas storleksindikator är på botten 
och att du kan se den vänstra (L) och 
högra (R) orienteringsindikatorn.

• Dra den nedre remmen runt baksidan 
av huvudet. 

• Den övre remmen ska sitta bekvämt 
ovanpå huvudet.

• Dra huvudbandet över huvudet genom att 
hålla i den nedre remmen.

• För att få en bekväm passform, justera helt enkelt den övre och nedre remmen genom att dra ut dem för att lätta eller dra dem närmare 
varandra för att dra åt.

• Flytta masken bort från ansiktet och sätt sedan tillbaka den igen.

• Se till att näskuddarna passar ordentligt i näsborrarna med båda kuddarna placerade upprätt.

• Anslut slutligen änden av maskens slang 
till apparatens luftslang och starta sedan 
apparaten. 

• Masken är nu klar att användas.

Obs: Fullständiga användarinstruktioner finns i bruksanvisningen för AirFit P10.

Justering

1 ResMed klinisk studie FECS3. 90% av deltagarna tillpassade masken bekvämt på mindre än 30 sekunder.
2 Deklarerade dubbelnumrerade bulleremissionsvärden (med osäkerhet 3dBA) i enlighet med ISO 4871.
3 ResMed klinisk studie FECS3. ResMed objektiva data (tryck, läckage, genomsnittlig daglig användning, 

AHI) insamlade från ett urval på 21 deltagare.
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