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Pixi™

pædiatrisk maske

Det glæder os, at du har valgt en Pixi pædiatrisk maske. Hele vejledningen skal 
læses, inden masken tages i brug.

Tilsigtet anvendelse
Pixi pædiatriske masker kanaliserer luftstrøm noninvasivt til en patient fra et 
CPAP-apparat (continuous positive airway pressure / kontinuerligt positivt 
luftvejstryk) eller et bilevel-apparat (”apparat”).
Pixi pædiatriske masker:
 • anvendes til børn mellem 2 og 7 år, som har fået ordineret behandling med 

kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP) eller bilevel-behandling.
 • er beregnet til genanvendelse til en enkelt patient i hjemmet og til 

genanvendelse til en enkelt patient i et hospitals-/institutionsmiljø.

 ADVARSEL

 • Denne maske er lavet til at slutte tæt på en stabil og effektiv måde 
med minimal hovedbåndsstramhed. Hvis hovedbåndet strammer 
meget, kan det føre til ansigtsdeformiteter ved lang tids brug. Det 
anbefales, at klinikeren foretager regelmæssige undersøgelser af 
vækstmønstre, og at der anvendes forskellige masketyper. 

 • Patienter, som ikke selv kan fjerne masken, må kun bruge den under 
opsyn af kvalificeret personale. 

 • Det er muligt, at masken ikke egner sig til patienter, der er disponeret 
for aspiration.

 • Hvis masken ordineres til børn med alvorlige medfødte lidelser 
eller nedsatte kognitive evner, anbefales det at bruge et apparat 
med hensigtsmæssige alarmfunktioner. Det skal undersøges, om 
patientkredsløbet, herunder alle alarmer, fungerer korrekt, før 
behandlingen påbegyndes.

 • Alle forsigtighedsregler skal følges, når der anvendes supplerende ilt.

 • Der skal slukkes for ilttilførslen, når CPAP- eller bilevel-apparatet ikke 
er i drift, således at der ikke akkumuleres ubrugt ilt i apparatet, hvilket 
kan skabe risiko for brand.

 • Ilt nærer forbrænding. Der må ikke anvendes ilt, mens der ryges eller 
ved tilstedeværelse af åben ild. Der må kun bruges iltsupplement i 
vel-ventilerede rum.
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 • Der skal være fri passage i lufthullerne, og de må ikke sidde op mod 
næsen.

 • Masken bør ikke bruges, medmindre der er tændt for apparatet. Efter 
tilpasning af masken bør det sikres, at apparatet blæser luft.

Forklaring: CPAP- og bilevel-apparater er beregnet til brug med 
specielle masker (eller studse), som har lufthuller, så der konstant 
strømmer luft ud af masken. Når der er tændt for apparatet, og det 
fungerer, som det skal, skyller ny luft fra apparatet den udåndede luft 
ud gennem maskens huller. Når apparatet derimod ikke er i gang, vil 
der ikke blive leveret tilstrækkelig frisk luft gennem masken, og den 
udåndede luft kan blive indåndet igen. Genindånding af udåndet luft 
i mere end nogle få minutter kan i visse tilfælde medføre kvælning. 
Dette gælder for de fleste typer CPAP- eller bilevel-apparater.

 • Denne maske må kun bruges med CPAP- eller bilevel-apparater, der er 
anbefalet af en læge eller en specialist. 

 • Brug af maske kan medføre ømhed i tænder, gummer og kæbe og 
forværre eksisterende tandproblemer. Kontakt lægen eller tandlægen, 
hvis der opstår symptomer.

 • Fjern og bortskaf al emballage, inden masken tages i brug.

Klargøring
Bestem, i hvilken side af puden luftslangen skal placeres. Ideelt bør det være 
den side, der er næmest apparatet.

Pixi-tips! Hvis barnet foretrækker at sove på en bestemt side, skal 
dette tages i betragtning ved placering af apparatet.

Omplacering af luftslangen til den anden side
1. Når luftslangen skal sættes i den anden side, tages proppen ud af puden.

2. Sæt luftslangen med isat vinkelstykke i, til puden rører kanten af 
vinkelstykket.

3. Sørg for, at den modsatte side af puden er helt lukket ved at sætte 
proppen godt fast i pudeåbningen.

Montering af hovedbånd
Maskerammen er designet sådan, at hovedbåndet altid kommer til at sidde rigtigt.

4. Lås den nederste hovedbåndsarm med stjernen fast på 
rammeknoppen med to stjerner, så rammen hviler mellem plasten og 
hovedbåndsbelægningen. 
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5. Træk hovedbåndsarmen på plads, til den klikker. 

6. Gentag trin 4-5 på den anden side (uden stjerner).

Klargøringen er nu færdig, og masken er klar til tilpasning.

Klargøring

1 2

3 4

5 6
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 ADVARSEL

 • Kontrollér, at næsepuden ikke blokerer for næseborene på noget 
tidspunkt under tilpasning og anvendelse.

 • Der må ikke ligge lange stykker luftslange oppe omkring 
hovedgærdet på barnets seng. Slangen kan sno sig rundt om 
barnets hoved og hals, mens det sover.

Tilpasning
Tilpasningsillustrationerne viser, hvordan masken tilpasses på bedste måde, 
så den er behagelig at have på under brug.
Pixi-tips!

 • Når masken tilpasses første gang, anbefaler vi, at barnet sidder 
op for at sikre korrekt tilpasning.

 • Alle dele af maskerammen og hovedbåndet skal holdes væk fra 
barnets øjne og hele øjenområdet, så barnet ikke bliver bange. 

 • Det er lettest for barnet at indstille sig på behandlingen, hvis 
masken sidder korrekt, inden apparatet tændes.

Tilpasningsanvisning

1–2. Hold forsigtigt masken mod barnets ansigt, og kontrollér, at næsen 
er helt omgivet af puden, og at munden er fri – træk hovedbåndet op 
over hovedet. Før midterstroppen ned over hovedet, til den sidder over 
midten af baghovedet.

3. Hold fat i rammen, så hovedbåndet bliver i den korrekte stilling, og før 
den nederste hovedbåndsstrop ned på nakken. 

4–5. Fastgør den nederste hovedbåndsstrop til masken ved at holde 
fast i fligen og sætte klemmen til hurtig frigørelse på den nederste 
hovedbåndsarm.

6. Når masken er helt tilpasset, skal maske og hovedbånd sidde som vist 
på billedet. Sørg for, at den øverste strop retter lodret ind med toppen 
af ørerne, og den midterste strop sidder omkring baghovedet og retter 
vandret ind med toppen af ørerne.

7. Forbind til slut den frie ende af den korte luftslangesamling med 
luftslangen på apparatet.
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Tilpasning

1 2

3 4

5 6
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Justering
Pixi-tips! 

 • Man får masken til at slutte tæt ved at begynde at justere den 
nederste hovedbåndsstrop og fortsætte opad.

 • Hvis barnet bliver tør i eller irriteret i næsen, anbefales det at 
bruge en fugter.

Justeringsanvisning

1. Hvis det er nødvendigt, justeres stropperne ved at åbne Velcro-
stroppen og forsigtigt stramme de nederste hovedbåndsstropper, til 
masken sidder behageligt. De må ikke strammes for meget.

2–3. Gentag anvisningen i trin 1 på både de midterste og øverste stropper, 
til masken sidder behageligt. 
Bemærk: Masken er designet til at sidde ret løs og alligevel slutte helt 
tæt. Stropperne må ikke strammes for meget. 

1 2

3
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Montering af trykporten
Trykporten anvendes til at måle lufttrykket ved masken, så der indstilles på 
korrekt tryk. Dette sker under søvnundersøgelsen på hospitalet. 
Trykporten bruges også til tilførsel af ilt. Dette kan finde sted i hjemmet eller 
på hospitalet. Hvis det er nødvendigt, vil lægen sige, at det er påkrævet.

Monteringsanvisning

1. Tag proppen ud af puden.

2. Flyt proppen til siden, så den ikke sidder i vejen for lufthullerne.

3. Sæt den større ende af trykporten i puden.

4. Forbind den anden ende af trykporten til iltforsyningen.

1 2

3 4
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Pudekontrol

Anvisning i pudekontrol

1–2. Se efter, at puden ikke har rynker eller folder eller sidder fast i 
studsene på maskerammen.

3. Pixi-puden er beregnet til at sidde midt på næseryggen. Se efter, at 
masken ikke på noget tidspunkt blokerer næsen eller munden.

1 2

3
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Afmontering

Afmonteringsanvisning

1–2. Hold forsigtigt masken mod barnets ansigt. Tag klemmen til hurtig 
frigørelse af den nederste hovedbåndsarm ved at trække fremad og 
væk fra armen.

3–4. Bliv ved med at holde fat i masken, og tag hovedbåndet af ved at 
trække det op over hovedet mod ansigtet. 

1 2

3 4
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Fjernelse i nødstilfælde
I nødstilfælde fjernes masken ved at placere fingeren under den nederste 
hovedbåndsstrop og derefter trække den væk fra barnet med et fast tag – 
derved aktiveres klemmen til hurtig udløsning. Denne metode til fjernelse af 
masken må ikke bruges under normale forhold.

Demontering

Anvisning i demontering

1. Hovedbåndet tages af maskerammen ved at tage begge de nederste 
hovedbåndsarme af rammeknopperne.

2. Tag luftslangen med isat vinkelstykke af masken.

3. Tag proppen ud af puden.

4–5. Tag puden af rammen ved forsigtigt at skubbe den igennem fra 
forsiden af rammen og trække den væk fra bagsiden af maskerammen.

 ADVARSEL
Når masken skilles ad, skal alle dele og komponenter altid holdes uden 
for små børns rækkevidde, da små dele kan medføre risiko for kvælning. 
Søg omgående lægehjælp, hvis barnet får kvælningsanfald, eller hvis 
det sluger en lille del.
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Demontering

1 2

3 4

5
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Samling af hovedbånd
Pixi-tips!

 • Det er ikke nødvendigt at skille Pixi-hovedbåndet ad for at vaske 
det.

 • Velcro-stropperne og plastikspænderne har farvekoder for at gøre 
samlingen nemmere.

Anvisning i samling af hovedbånd

1. Læg hovedbåndet og plastikspænderne ud på en flad overflade som 
vist, og sørg for, at de nederste hovedbåndsarme vender opad.

2. Før hver enkelt lyseblå strop op og over det lyseblå spænde, og sørg 
for, at de låses godt fast.

3. Før hver enkelt mørkeblå strop op og over det mørkeblå spænde, og 
sørg for, at de låses godt fast.

4. Før Velcro-enden af den nederste hovedbåndsstrop gennem den 
nederste hovedbåndsarm, og sørg for, at den låses godt fast. Det 
er ikke nødvendigt at sætte klemmen til hurtig udløsning fast på 
hovedbåndet nu. 

Sørg for, at Velcro- eller plastikdelene er placeret på maskens yderside, ellers 
kan hovedbåndet være forkert samlet. Nu er hovedbåndet klar til tilpasning. 
Der henvises til illustrationerne for Klargøring i denne brugervejledning.

1 2
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Samling

Anvisning i samling

1. Sæt begge sider af puden i studsene på maskerammen. Sørg 
for, at puden vender rigtigt. Pilene på puden skal pege opad mod 
propforankringen. Pudens hævede, udluftede område skal også sidde 
op mod maskerammen. 

2. Træk armene på puden igennem, så kraven på pudeansatsen sidder i 
mod maskerammen.

3. Sæt proppen i den relevante side af puden igen.

4. Sæt luftslangen med isat vinkelstykke i den anden side af puden, så 
den sidder helt i.

5. Montér hovedbåndet igen. Der henvises til illustrationerne til 
montering af hovedbåndet i denne brugervejledning.

1 2

3 4
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Rengøring af masken
Masken og hovedbåndet må kun forsigtigt vaskes i hånden.
Daglig/efter hver brug:
 • Maskedelene tages fra hinanden som anvist i afsnittet Demontering.
 • Rengør de adskilte maskedele grundigt (bortset fra hovedbåndet) ved 

forsigtigt at skrubbe dem med varmt (ca. 30 °C) vand og mild sæbe. 
 • Naturlige fedtstoffer fra ansigtet bør fjernes fra puden efter brug, for at 

masken kan slutte så tæt som muligt. 
 • Anvend en blød børste til rengøring af lufthullerne.
 • Inspicér hver enkelt del, og vask dem igen, hvis det er nødvendigt, så de 

er helt rene.
 • Skyl alle delene grundigt med rent drikkevand, og lad dem tørre på et 

sted, hvor de ikke udsættes for direkte sollys.
 • Når alle delene er tørre, samles de som anvist i afsnittet Samling.

Hver uge:
 • Håndvask hovedbåndet. Det kan vaskes uden at blive skilt ad.

 ADVARSEL
Der må ikke anvendes aromatiske opløsninger eller parfumerede 
olier (f.eks. eukalyptus- eller æteriske olier), blegemidler, alkohol 
eller produkter med en kraftig lugt (f.eks. citrusfrugt) til at rengøre 
maskedelene. Der er risiko for, at resterende dampe fra disse 
opløsninger inhaleres, hvis maskedelene ikke skylles grundigt. De kan 
også skade masken. 

 FORSIGTIG
Hvis der er nogen synlig form for skade på en maskedel (revner, 
krakeleringer, rifter osv.), eller hvis en maskedel ikke kan gøres ren, skal 
den pågældende del kasseres og udskiftes med en ny.
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Fejlfinding
Problem/mulig årsag Løsning

Masken er for støjende

Lufthullet er helt eller delvist blokeret. Anvend en blød børste til rengøring af 
lufthullerne.

Vinkelstykket eller proppen er sat 
forkert i.

Tag vinkelstykket og proppen af 
masken, og sæt dem dernæst i som 
anvist i vejledningen.

Masken er utæt rundt om ansigtet

Masken er ikke anbragt rigtigt. Træk forsigtigt puden væk fra ansigtet 
for at genoppuste den. Sæt masken på 
igen som anvist i vejledningen.

Luften lækker omkring næsen

Masken er ikke strammet nok. Stram de nederste og midterste 
hovedbåndsstropper. Den øverste strop 
er beregnet til at sidde ret løs. Må ikke 
strammes for meget.

Sluk apparatet, og tag masken af. Tilpas 
masken igen ifølge instruktionerne. 
Sørg for, at du placerer puden 
korrekt på ansigtet, før du trækker 
hovedbåndet over hovedet.

Masken sidder ikke korrekt

Masken kan være forkert samlet. Skil masken ad, og saml den igen ifølge 
instruktionerne.

Puden kan være snavset. Rens puden ifølge instruktionerne.



17

Da
ns
k

 ADVARSEL

 • De tekniske specifikationer for masken er angivet, så behandleren 
kan kontrollere, at masken er kompatibel med CPAP- eller bilevel-
apparatet. Hvis udstyret anvendes uden for specifikationerne 
eller sammen med inkompatible apparater, er der mulighed for, 
at masken ikke slutter tæt og ikke er så behagelig at have på, at 
optimal behandling ikke kan opnås, og at lækage eller variation i 
lækagegraden har en negativ indflydelse på apparatets funktion.

 • Ophør med brug af masken, hvis masken fremkalder nogen form 
for uønskede bivirkninger hos barnet, og kontakt lægen eller 
søvnspecialisten.

 • Ved tilførsel af en fast mængde supplerende ilt varierer den 
inhalerede iltkoncentration afhængigt af trykindstillinger, patientens 
vejrtrækningsmønster, masken, anvendelsesstedet og lækagegraden. 
Denne advarsel gælder for de fleste typer CPAP- eller bilevel-
apparater.

 • Som med alle masker kan en vis genindånding forekomme ved lave 
CPAP-tryk.

 • Der henvises til detaljeret anvisning i indstilling og betjening i 
vejledningen til apparatet.
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Tekniske specifikationer 

Tryk- og 
flowkurve

Masken har passiv ventilation for at beskytte mod 
genindånding. Flowhastigheden via lufthul kan variere 
pga. forskelle ved fremstilling.
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Oplysninger om 
dødrum

Fysisk dødrum er maskens tomme volumen op til 
drejestudsen. 
Det er 101,7 ml.

Behandlingstryk 2-30 cm H2O

Compliance Maskecompliance mellem 5 cm H2O og 15 cm H2O er 
under 1,57 ml/cm H2O

Modstand Fald i målt tryk (nominelt)
ved 50 l/min: 0,8 cm H2O 
ved 100 l/min: 3,1 cm H2O

Støjniveau DEKLAREREDE VÆRDIER FOR BLANDET STØJ i 
overensstemmelse med ISO 4871. Maskens A-vægtede 
støjniveau er 40,6 dBA med en usikkerhed på 4 dBA. 
Maskens A-vægtede lydtryksniveau i en afstand af 1 m 
er 32,6 dBA med en usikkerhed på 4 dBA.

Miljøforhold Driftstemperatur: 5–40 °C
Luftfugtighed under drift: 15–95 % uden kondens
Opbevaring og transport: -20–+60 °C
Luftfugtighed under opbevaring og transport: op til 
95 % uden kondens

Dimensioner Færdigmonteret maske med vinkelstykke – uden 
hovedbånd:
35 mm (H) x 430 mm (B) x 40 mm (D) 
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Bemærk: 
 • Maskesystemet indeholder ikke PVC, DEHP eller ftalater.
 • Dette produkt indeholder ikke naturligt gummilatex.
 • Producenten forbeholder sig ret til at ændre disse specifikationer uden 

varsel.

Opbevaring
Sørg for, at masken er helt ren og tør, før den opbevares i længere tid. Opbevar 
masken på et tørt sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys.

Bortskaffelse
Denne maske indeholder ingen farlige stoffer og kan bortskaffes med 
husholdningsaffaldet.

Symbolforklaring

 Forsigtig: Se medfølgende dokumentation; LOT  Partikode; 
REF  Katalognummer;  Temperaturgrænser;  Fugtighedsgrænser; 

 Indeholder ikke naturligt gummilatex;  Producent;  

 Europæisk Autoriseret Repræsentant;  Angiver en advarsel eller 

forsigtighedsregel og gør opmærksom på risiko for skader eller beskriver 

særlige foranstaltninger til sikker og effektiv brug af udstyret;  Må ikke 

udsættes for regn;  Denne side op;  Skrøbeligt gods, behandles forsigtigt. 

Forbrugergaranti
ResMed anerkender alle forbrugerrettigheder iht. EU-direktiv 1999/44/EF og de 
respektive nationale love i EU ang. produkter, der sælges i EU.



Manufacturer: 
ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia.

See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip 
Pixi is a trademark of ResMed Ltd. 

Velcro is a trademark of Velcro Industries B.V.

© 2018 ResMed Ltd. 
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