
Wygoda i wydajność
Maska z poduszkami nosowymi AirFit™ N10 należy do nowej serii produktów AirFit firmy 
ResMed, które dopasowują się do pacjentów. Jej ponadprzeciętna wydajność oraz walory 
użytkowe wyznaczają nowy standard jakości masek z poduszkami nosowymi. Maska AirFit 
N10 jest wygodna, można ją łatwo i intuicyjnie założyć, a oprawka przylegająca do twarzy pod 
linią wzroku nie ogranicza pola widzenia. 
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Prostota
Klamerki EasyClick umożliwiają łatwe 
połączenie oprawki z mocowaniem 
na głowę. Do maski można łatwo 
przypiąć poduszkę, jest ona również 
wyposażona w wytrzymały, a zarazem 
bardzo elastyczny krótki przewód.

Wygoda
Miękka poduszka, paski SoftEdge™ 
oraz opcjonalne miękki osłonki 
zwiększają komfort pacjenta. Ponadto 
powietrze odprowadzane z maski 
jest rozpraszane, dzięki czemu hałas 
nie przeszkadza pacjentowi ani jego 
najbliższym.

Nieograniczone pole 
widzenia
Dzięki kompaktowej konstrukcji i 
smukłej oprawce umieszczanej pod linią 
wzroku maska AirFit N10 nie ogranicza 
pola widzenia użytkownika.

Instrukcja zakładania maski AirFit N10

•  Ustaw maskę tak, aby szara strona mocowania 
na głowę oraz widoczne na nim logotypy ResMed 
i AirFit N10 były skierowane na zewnątrz.

•  Odłącz dolne paski. Ustaw poduszkę tak, aby jej 
dolna część przylegała do spodu nosa.

• Przyłóż poduszkę do nosa.
• Przytrzymaj maskę przy twarzy.
• Naciągnij paski na głowę.

•  Przeciągnij dolne paski pod uszami i połącz 
klamerki EasyClick z oprawką.  

WSKAZÓWKA: Aby maska dokładnie przylegała do twarzy 
i wygodnie leżała, należy prawidłowo zamocować górne 
paski. Pamiętaj, aby nie zaciskać ich zbyt mocno.

WSKAZÓWKA: Wystarczy minimalnie naciągnąć dolne paski, 
aby maska szczelnie przylegała do twarzy.

• Odblokuj zaczepy górnych pasków.
•  Wyreguluj paski po obu stronach tak, aby maska 

wygodnie przylegała pod nosem, a następnie 
ponownie zablokuj zaczepy, aby górne i dolne 
paski były dobrze zamocowane.

•  Odblokuj zaczepy dolnych pasków. Wyreguluj 
paski tak, aby maska była stabilnie zamocowana, 
a następnie ponownie zablokuj zaczepy.

•  Podłącz przewód maski do przewodu 
powietrznego urządzenia. 

•  Włącz urządzenie, aby wtłaczało powietrze do 
przewodu.

•  Wyreguluj poduszkę i paski, aby maska wygodnie 
przylegała do nosa i nie była zagięta ani 
przekrzywiona.

• Maska jest gotowa do użycia.

• Pacjent może umieścić dolną część mocowania na głowę nad lub pod włosami, zależnie od indywidualnych preferencji.
• Możliwość założenia opcjonalnych miękkich osłonek, które chronią policzki.

Uwaga: Szczegółowe instrukcje można znaleźć 
w podręczniku użytkownika.
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*  Produkt nie jest dostępny 
we wszystkich krajach.

Najchętniej wybierana

 Maska AirFit N10 – funkcje i korzyści

 Elementy składowe maski AirFit N10

Prosta 
konstrukcja 

sprawia, że maska AirFit 
P10 jest 50% lżejsza od 
innych popularnych masek 
z poduszkami nosowymi.1  

Mocowanie na głowę SoftEdge 
jest wykonane z wysokiej jakości 
tkaniny o podwiniętych  
brzegach, która zwiększa  
komfort użytkowania  
i nie odciska śladów  
na twarzy.

Okrągły zawór odprowadza 
powietrze i rozprasza je, dzięki 
czemu pacjent oraz jego 
najbliżsi mogą spać spokojnie.

Lekki, wytrzymały  
i elastyczny przewód jest 
zintegrowany z oprawką. Dzięki 
konstrukcji umożliwiającej łatwe 
rozciąganie i zginanie pod kątem 
3600 przewód dostosowuje się 
do ruchów śpiącego pacjenta 
i gwarantuje szczelne przyleganie 
maski przez cały czas.

Klamerki EasyClick  
z automatyczną regulacją 

umożliwiają szybkie i bezpieczne 
zamocowanie poduszki. 

W momencie poprawnego 
zamknięcia klamerki użytkownik 

słyszy kliknięcie. 

Oprawka mocowana 
pod linią wzroku 

gwarantuje stabilność 
i nie ogranicza pola 

widzenia.

Dwuwarstwowa 
poduszka Spring AirTM 

o zmodyfikowanej 
konstrukcji wygodnie 

i szczelnie przylega do 
twarzy. 

Opcjonalne miękkie 
osłonki sprawiają, 
że paski lepiej leżą 
na policzkach.

AirFit N10 – mocowanie na głowę
63262 (małe)  

63260 (standardowe)

AirFit N10 dla kobiet – 
mocowanie na głowę

63261 (mała)
 

Poduszka
63241 (mała) 

63240 (standardowa) 
63242 (szeroka)

Oprawka W skład 
zestawu wchodzi 
oprawka, miękkie 

osłonki oraz klipsy 
mocowania na głowę.
63270 (standardowa)

Prosta 
konstrukcja
znacznie ułatwia zakładanie, 
noszenie i czyszczenie 
kompaktowej maski AirFit N10.

Maski AirFit N10 gwarantują wygodę użytkowania, a także niezawodność działania, 
do której przywykli pacjenci korzystający z rozwiązań firmy ResMed. Jak wykazały 
badania1 przeprowadzone niedawno przez firmę ResMed, pacjenci zdecydowanie 
chętniej wybierali maskę AirFit N10 niż popularne maski oferowane przez innych 
producentów. Uznana za numer jeden pod względem prostoty użytkowania, 
stabilności, wygody i nieinwazyjności. Możesz mieć pewność, że maska AirFit N10 
to właściwy wybór.

Kody produktów
    Europa 1 Europa 2 Europa 3

Maska AirFit N10 dla kobiet – mała 63210 63213 63216 

Maska AirFit N10 – mała 
*  63227    −    −

Maska AirFit N10 – standardowa.  63209 63212 63215

Maska AirFit N10 – szeroka  63211  63214  63217

Europa 1:  angielski (Wielka Brytania), francuski, niemiecki i włoski (Szwajcaria) 
Europa 2:  angielski, duński, estoński, fiński, norweski i szwedzki
Europa 3:  angielski, czeski, niderlandzki (Belgia), francuski (Belgia), niemiecki (Belgia), grecki, węgierski,  

włoski, polski, portugalski, rosyjski, słowacki, hiszpański i turecki

1   W porównaniu z innymi najpopularniejszymi na rynku maskami z poduszkami nosowymi. Badanie D632-105 przeprowadzone przez firmę ResMed w sierpniu 
2013 roku i D632-124 przeprowadzone w listopadzie 2013 roku. Badania zostały przeprowadzone na 35 osobach.

Mocowanie na  
zatrzask pozwala 
szybko i łatwo podłączać 
i odłączać poduszkę. 

Uwaga: Modele szeroki i standardowy maski AirFit 
N10 są dostarczane z mocowaniem na głowę w 
standardowym rozmiarze (kolor niebieski). Maska 
AirFit N10 dla kobiet jest dostarczana z mocowaniem 
na głowę w małym rozmiarze (kolor różowy). Więcej 
informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Klamerka mocowania 
na głowę
63280 (10 szt.) 


