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Note: For complete instructions, read the text section in conjunction with the illustrations on 
this sheet. / Hinweis: Vollständige Anweisungen finden Sie im Textabschnitt und in den Illus-
trationen auf diesem Blatt. / Remarque : pour les instructions complètes, veuillez vous référer 
au texte et aux illustrations de cette fiche. / Nota: Per istruzioni complete, leggere la sezione 
con il testo insieme alle illustrazioni su questo foglio. / Nota: Para instrucciones detalladas, 
sírvase leer el texto en conjunto con las ilustraciones de esta hoja. / Nota: Para obter infor-
mações completas, leia a secção de texto juntamente com as ilustrações que se encontram 
neste folheto. / Obs! Läst textavsnittet tillsammans med illustrationerna på det här bladet för 
fullständiga anvisningar. / Opm: Raadpleeg voor een volledige beschrijving het tekstgedeelte en 
de bijbehorende illustraties op dit blad. 
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Ultra Mirage™ II neusmasker
Wij danken u voor uw keuze van het 
ULTRA MIRAGE™ II NEUSMASKER van 
ResMed. 
Dit masker is een soortgelijk masker als het 
ULTRA MIRAGE™ NEUSMASKER en de twee 
maskers zijn gelijkwaardig in prestatie. Het 
nieuwe masker heeft een verbeterde 
voorhoofdsteun met flexibele kussentjes 
die zich aanpassen aan de vorm van uw 
voorhoofd. 
Deze gebruikershandleiding bevat de 
informatie die u nodig hebt voor het 
correcte gebruik van uw masker.

BEDOELD GEBRUIK 
Het ULTRA MIRAGE II NEUSMASKER is 
bedoeld voor gebruik door meerdere 
volwassen patiënten aan wie continue 
overdrukbeademing (CPAP) therapie of 
bilevel-therapie is voorgeschreven voor 
gebruik in het ziekenhuis en/of in de 
thuissituatie.

MEDISCHE INFORMATIE 
Opm.: Het maskersysteem bevat geen 
latex materialen. Als er bij u sprake is van 
een reactie, welke dan ook, op het 
masker, stop dan met het gebruik ervan en 
raadpleeg uw arts.

. WAARSCHUWINGEN EN 
OPMERKINGEN

• Dit masker mag alleen worden gebruikt 
met CPAP- of bilevel-systemen die
worden aanbevolen door uw arts of
ademtherapeut. Een masker mag alleen 
worden gebruikt als het CPAP- of
bilevel-systeem is ingeschakeld en op
correcte wijze functioneert. De uitlaat-
ventilatieopening mag nooit worden
geblokkeerd.
Verklaring van de waarschuwing:
CPAP- en bilevel-systemen zijn
bedoeld om te worden gebruikt met
speciale maskers die zijn voorzien van
connectors met ventilatieopeningen of
aparte uitlaat-ventilatieopeningen voor
een continue luchtstroom uit het
masker. Wanneer het CPAP- of bilevel-
apparaat is ingeschakeld en correct
functioneert, doet nieuwe lucht uit de
flow-generator de uitgeademde lucht
uitstromen via de uitlaat-
ventilatieopening in het aangesloten
masker. Wanneer het CPAP- of bilevel-
apparaat echter niet in werking is,
wordt er onvoldoende verse lucht
geleverd via het masker en kan de
uitgeademde lucht weer worden
ingeademd. Het langer dan enkele
minuten inademen van uitgeademde
lucht kan in sommige omstandigheden
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leiden tot verstikking. Deze 
waarschuwing is van toepassing op de 
meeste modellen van de CPAP- of 
bilevel-apparaten.

• Bij een lage CPAP-druk kan de
luchtstroom door de uitlaat-
ventilatieopening onvoldoende zijn voor 
het verwijderen van alle uitgeademde
gassen uit de slangen. Dan kan er sprake 
zijn van enige herinademing.
Verklaring van de waarschuwing: De
stroom door de uitlaat-
ventilatieopening is lager bij een lage
maskerdruk (zie de druk/flow-curve in
deel A van het illustratieblad). Om
herinademing te voorkomen wordt
aangeraden een maskerdruk van
4 cmH2O of hoger te gebruiken.

• Het masker moet worden gereinigd en
gedesinfecteerd/gesteriliseerd als het
door verschillende patiënten wordt
gebruikt. Raadpleeg het hoofdstuk “Het
reiningen van het masker tussen twee
patiënten door” voor bijzonderheden.

• Als het CPAP- of bilevel-apparaat wordt 
gebruikt in combinatie met zuurstof,
moet de zuurstoftoevoer worden
uitgeschakeld wanneer de flow-
generator niet aan staat.
Verklaring van de waarschuwing:
Wanneer het CPAP- of bilevel-apparaat 
buiten gebruik is en de zuurstoftoevoer
niet wordt onderbroken, kan de
zuurstof uit de ventilatieslang zich in de
flow-generator ophopen. Zuurstof die
zich ophoopt in het CPAP- of bilevel-
apparaat kan gevaar voor brand
opleveren. Deze waarschuwing is van
toepassing op de meeste types CPAP- 
of bilevel flow-generators.

• Niet roken terwijl de zuurstof is
ingeschakeld.

• Bruk av masken kan føre til sårhet i
tenner, gomme eller kjeve eller forverre
et eksisterende tannhelseproblem. Hvis
det oppstår symptomer, skal du ta
kontakt med lege eller tannlege.

Opm.:  Bij een vaste mate van 
zuurstofvoorziening varieert de ingeademde 
zuurstofconcentratie, afhankelijk van: de 
ingestelde druk, het ademhalingspatroon van 
de patiënt, het gekozen masker en de mate 
van lekkage.

ONDERDELEN VAN HET MASKER
Raadpleeg deel B van het illustratieblad.

HET MASKER OPZETTEN
Raadpleeg deel C van het illustratieblad.

Opm.: Raadpleeg alvorens het masker op 
te zetten het hoofdstuk “Het reinigen van het 
masker in de thuissituatie”.
1 Druk de luchtslang zover mogelijk op de 

draaibare kop. Het uiteinde van de 
luchtslang en de rand van de draaibare 
kop moeten volledig aansluiten  
(Fig. C-1). Sluit het andere uiteinde van 
de luchtslang aan op uw flow-generator.  

2 Plaats het kussentje over uw neus, trek 
de hoofdband over uw hoofd en laat de 
banden onder uw oren langs lopen. 
Maak de andere hoofdbandclip vast aan 
het maskerframe.  
Gebruik de Velcro®klittenbanden om 
de pasvorm van de hoofdband aan te 
passen. Haal de banden niet te strak aan 
(Fig. C-2).

3 De kussentjes van de voorhoofdsteun 
dienen uw voorhoofd lichtjes te raken 
wanneer het masker geplaatst is. Pas de 
voorhoofdsteun indien gewenst aan 
door een van de andere tabposities te 
gebruiken. (Fig. C-2a). Er zijn vier 
tabposities (1-4). Maak om een 
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tabpositie te wijzigen eerst de banden 
van de hoofdband los. Druk dan de tab 
van de voorhoofdsteun in en verplaats 
deze naar de volgende positie (bijv. van 
positie 1 naar positie 2). Maak de 
banden van de hoofdband weer 
voorzichtig vast.

4 Pak de randen van de ventilatiekap 
tegelijkertijd aan beide kanten van de 
“Click”-sticker vast. Druk de 
ventilatiekap stevig op de maskerbocht 
om er zeker van te zijn dat deze goed 
op zijn plaats zit.

5 Schakel de flow-generator in. Ga liggen 
en controleer of het masker 
comfortabel zit en of er geen 
luchtlekken zijn. Als dat wel het geval is, 
dient u de klittenbanden (zie stap 2) of 
de voorhoofdsteun (zie stap 3) aan te 
passen.

Opmerkingen: 
• Als u lekkages niet kunt verhelpen, kunt u

een ander formaat kussentje proberen.
• Selecteer “Ultra” als maskeroptie bij

gebruik van de ULTRA MIRAGE II bij
ResMed flow-generators die over opties
voor maskerinstelling beschikken.

 VOORZICHTIG
Dit masker is niet compatibel met 
AutoSet T™flow-generators die over een 
inwendige druksensorlijn beschikken. Het 
is compatibel met alle andere ResMed 
AutoSet™flow-generators.

HET MASKER VERWIJDEREN
Druk om het masker te verwijderen de tabs 
van de hoofdbandclips in. Hierdoor komen 
de clips los van het maskerframe. Trek het 
masker en de hoofdband van uw hoofd.

Opmerkingen: 
• Trek de hoofdband niet van uw hoofd

zonder de clips eerst los te maken.
• Controleer of u de hoofdbandclips of de

hoofdband zonder hulp kunt verwijderen.

DEMONTAGE VOOR REINIGING
Raadpleeg deel D van het illustratieblad.
1 Ademslang, hoofdband, clips voor 

hoofdband, draaibare kop, 
voorhoofdkussentjes, clip voor 
kussentje, kussentje en 
poortafdichtingen losmaken en van 
elkaar af halen.

2 Druk met uw duim op de zijkant van de 
ventilatiekap om deze van de 
maskerbocht te verwijderen.

3 Druk de tab van de voorhoofdsteun in 
en beweeg deze voorbij de bovenste 
tabpositie. Nu kunt u de 
voorhoofdsteun van het maskerframe 
verwijderen (Fig. D-1).

4 Houd vanuit de binnenkant van het 
maskerframe één kant van de bochtclip 
op zijn plaats en laat de andere zijde van 
de clip los (Fig. D-2). Verwijder de clip 
en de maskerbocht van het 
maskerframe.

HET REINIGEN VAN HET MASKER 
IN DE THUISSITUATIE

Opmerkingen:  
• Reinig de hoofdband voor het eerste

gebruik, omdat de verf misschien kan
afgeven. Het is van belang om de
hoofdband altijd op de hand te wassen.

• De hoofdband kan worden gewassen
zonder te worden gedemonteerd.
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DAGELIJKS/NA IEDER GEBRUIK

Was de onderdelen van het masker op de 
hand, in een lauwe zeepoplossing. Gebruik 
zuivere zeep. De onderdelen goed spoelen 
en laten drogen, maar niet in direct zonlicht.

WEKELIJKS

Was de hoofdband op de hand in een 
warme zeepoplossing. Gebruik zuivere 
zeep. Goed uitspoelen en laten drogen, 
maar niet in direct zonlicht. 

.  VOORZICHTIG
• Gebruik voor de reiniging van de

onderdelen van het masker of de
luchtslangen geen oplossingen die
bleekmiddel, chloor, alcohol, aroma's,
moisturisers, antibacteriële zeep of
geuroliën bevatten. Deze oplossingen
kunnen schade veroorzaken en de
levensduur van het product bekorten.

• Stel geen enkel onderdeel van het
maskersysteem of de slangen bloot
aan direct zonlicht, omdat dat ten
koste gaat van de levensduur ervan.

• Als er sprake is van zichtbare gebreken 
van een maskeronderdeel (scheuren,
haarscheuren, barsten, enz.), moet dit
worden weggegooid en vervangen.

HET REINIGEN VAN HET MASKER 
TUSSEN TWEE PATIËNTEN DOOR
Het masker is gevalideerd voor gebruik 
door meerdere patiënten. Artsen dienen 
voor verdere bijzonderheden de 
Handleiding voor desinfectie van het Ultra 
Mirage II neusmasker te raadplegen.
Volg, om de hoofdband te reinigen voor 
overgang naar de volgende patiënt, de 
methode die wordt beschreven in het 
vorige hoofdstuk “Het reinigen van het 
masker in de thuissituatie”.

MASKER GEREEDMAKEN VOOR 
VOLGENDE PATIËNT.
Als het masker voor meerdere patiënten 
wordt gebruikt, moet het voor elke 
volgende patiënt weer gereed worden 
gemaakt.
Instructies voor reiniging, desinfectie en 
sterilisatie zijn te vinden op de ResMed 
website, www.resmed.com/masks/
sterilization.
Neem s.v.p. contact op met uw ResMed-
vertegenwoordiger als u geen Internet-
toegang hebt.

HET MASKER OPNIEUW 
MONTEREN
Raadpleeg deel E van het illustratieblad.
1 Druk de poortafdichtingen op de 

poorten. Controleer daarbij of de tabs 
van de poorten van het masker af zijn 
gericht.

2 Steek de maskerbocht in het 
maskerframe en zet deze vast met de 
bochtclip aan de binnenkant van het 
frame (Fig. E-1). De platte zijde van de 
bochtclip moet in de richting van het 
maskerframe zijn gericht. Als u de 
maskerbocht op de juiste wijze hebt 
gemonteerd, beweegt deze niet als u 
probeert deze krachtig van het frame te 
trekken.

3 Pak de randen van de ventilatiekap 
tegelijkertijd aan beide kanten van de 
“Click”-sticker vast. Druk de 
ventilatiekap stevig op de maskerbocht 
om er zeker van te zijn dat deze goed 
op zijn plaats is geklikt (Fig. E-2).

4 Druk de draaibare kop op het uiteinde 
van de maskerbocht.

5 Bevestig de voorhoofdkussentjes op de 
voorhoofdsteun door de kussenplugs in 
de beide openingen op de achterzijde 
van de voorhoofdsteun te duwen  
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(Fig. E-3). Duw de kussentjes stevig 
tegen de voorhoofdsteun, om te 
verzekeren dat deze goed vastzitten op 
de voorhoofdsteun.

6 Sluit de voorhoofdsteun weer aan op 
het maskerframe. Druk op de tab en 
plaats de voorhoofdsteun in een van de 
vier tabposities (Fig. E-4).

7 Monteer de groefrand van het 
neuskussentje in het maskerframe. 
Bevestig eerst de bovenkant, ga dan 
verder rondom het masker en duw het 
kussentje in het frame, waarbij u zorgt 
voor een goede afdichting. Duw daarna 
de kussenclip over het kussen heen op 
het maskerframe, let er daarbij op dat de 
clip overal op zijn plaats klikt (Fig. E-5).

8 Maak de hoofdbandclip vast aan het 
maskerframe. Trek de hoofdbanden 
door de sleuven op de voorhoofdsteun 
en door de hoofdbandclips. Het ULTRA 
MIRAGE-label op de hoofdband moet 
naar buiten zijn gericht en zich ter 
hoogte van uw nek bevinden wanneer 
de banden zijn geplaatst. Maak de 
klittenbanden vast.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DRUK/FLOW-CURVE

Raadpleeg deel A van het illustratieblad.

INFORMATIE OMTRENT DODE 
RUIMTE

Met ‘dode ruimte’ wordt het lege volume 
van het masker tot aan de draaibare kop 
bedoeld.
De dode ruimte van het masker varieert al 
naar gelang de afmetingen van het 
kussentje, maar is minder dan 135 mL.

Opm.:  De fabrikant behoudt zich het recht 
voor om deze specificaties zonder 
kennisgeving te wijzigen.

VERVANGINGSONDERDELEN

BEPERKTE GARANTIE
ResMed garandeert dat uw ResMed-
maskersysteem, met inbegrip van de 
onderdelen maskerframe, kussentje, 
hoofdband, slangen en andere accessoires 
(hierna te noemen het Product), vrij is van 
fouten in materialen en vakmanschap voor 
een periode van negentig (90) dagen vanaf 
de datum van aanschaf door de eerste 
consument.
Voor meer bijzonderheden verwijzen wij u 
naar de garantie.

Nummer Onderdeel

16563 Clip voor kussentje 

16557 Kussentje, groot 

16558 Kussentje, vlak 

16735 Kussentje, vlak-breed 

16556 Kussentje, standaard 

16566 Bochtassemblage

16572 Bochtclip (1 st.)

16573 Bochtclip (10 st.)

60123 Voorhoofdkussentjes (1 st.)

60124 Voorhoofdkussentjes (10 st.)

16590 Voorhoofdsteun met 
kussentjes 

16595 Frameconstructie

16733 Hoofdband, standaard

16118 Hoofdband, klein

16119 Hoofdband, groot

16569 Hoofdbandclip (2 st.)

16734 Hoofdbandclip (10 st.)

16560 Maskerframe

16570 Poortafdichting(en) (2 st.)

16571 Poortafdichting(en) (10 st.)

16565 Draaibare kop

16575 Ventilatiekap 
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Opm.: Vertalingen zijn gebaseerd op basis van de Engelse versie van deze gids. Er kan echter 
sprake zijn van minieme variaties als gevolg van de desinfectie/sterilisatie-procedures die in 
sommige landen gelden. ResMed heeft al deze wijzigingen beoordeeld en alle hierin vervatte 
procedures zijn gevalideerd.
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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 

Ultra Mirage, Mirage and AutoSet T are trademarks of ResMed Ltd and Mirage 
and AutoSet T are Registered in U.S. Patent and Trademark Office.
Velcro is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

© 2017 ResMed Ltd. 168159/4 2017-.2
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