NENÄTYYNYMASKI
Suunniteltu luotettavaksi.
Tehty mukavaksi.
Potilaan luottamuksen voittaminen on avain onnistuneeseen
CPAP-hoitoon, ja potilasluottamus alkaa maskista,
joka istuu hyvin ja on mukava.

www.fphcare.com

NENÄTYYNYT

UUSI

Tärkeimmät ominaisuudet ja
hyödyt

Säädettävä
pääremmi
Säädettävä pääremmi
on suunniteltu pysymään
paikoillaan nukkumisen
aikana.

AirPillow™-tiiviste
Innovatiivinen AirPillow™
täyttyy ilmalla ja muodostaa
hellävaraisen ja tehokkaan
tiivisteen.

Maskin tärkeimpien
osien siniset
korostusmerkinnät
auttavat potilaita
maskin päivittäisessä
käytössä.

Pestävä
diffuusori
Innovatiivinen diffuusori
vähentää melua ja
vetoa ja on lisäksi
pestävä ja kestävä.

Innovatiivinen
F&P Brevida™ AirPillow™ -tiiviste

Kaksi tiivistekokoa
Erittäin pieni – pieni ja keskikokoinen–suuri.

Erittäin ohut, pehmeä tiiviste
Tiivistysalue on tehty erittäin ohuesta (0,25 mm),
pehmeästä silikonista, joka tiivistää hellävaraisesti.

Monipuoliset tyynyt
Monipuolinen tyynygeometria sopii
erikokoisille sieraimille.

Vakauttavat sivutuet
Sivutuet on suunniteltu vähentämään
tiivisteen paikoiltaan siirtymisen
todennäköisyyttä nukkumisen aikana.

Hellävarainen, pehmeä tiiviste
AirPillow™ -tiiviste täyttyy ilmalla ja muodostaa hellävaraisen ”ilmatyynyn”, joka tiivistää nenän
alueen.

F&P AirPillow™
-nenätyynytiiviste
Tiivistää nenän
alueen

Perinteinen
nenätyynytiiviste
Tiivistää sieraimet

F&P Brevida™:n sovittaminen
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Vaihe 1.
Pidä silikonitiivistettä
etäällä nenästäsi

Vaihe 2.
Pidä maskin
runkoa paikallaan
toisella kädellä

ja levitä silikonitiivisteen
pehmeät sivusiivekkeet
sormillasi. Ohjaa sen
jälkeen tiivisteen kaksi
aukkoa sieraimiisi.

ja venytä pääremmi
pääsi yli toisella
kädellä. Aseta hihnat
korvien yläpuolelle
sovituskuvan
mukaisesti.

POHJOIS-AMERIKAN / AASIAN JA TYYNENMEREN ALUEEN TILAUSKOODIT
MASKIT

3

Vaihe 3.
Kiristä tai löysää
pääremmin hihnoja
varovasti pääremmin

sivuilta, kunnes maski istuu
mukavasti.

EUROOPAN / AFRIKAN / ETELÄ-AMERIKAN TILAUSKOODIT

400BRE114

Brevida-tiiviste keskikokoinen–suuri
(50 kpl)

MASKIT

400BRE114

Brevida-tiiviste keskikokoinen–suuri
(50 kpl)

BRE1SA

Brevida erittäin pieni – pieni (yksi XS–S-kokoinen tiiviste)

400BRE120

Brevida-pääremmi

BRE1SU

Brevida erittäin pieni – pieni (yksi XS–S-kokoinen tiiviste)

400BRE120

Brevida-pääremmi

BRE1MA

Brevida keskikokoinen–suuri (yksi M–L-kokoinen tiiviste)

400BRE151

Brevida-pääremmiklipsit (10 kpl)

BRE1MU

Brevida keskikokoinen–suuri (yksi M–L-kokoinen tiiviste)

400BRE151

Brevida-pääremmiklipsit (10 kpl)

BRE1SMA

Brevida XS–S ja M–L (kaksi tiivistettä)

400BRE161

Brevida-diffuusori (10 kpl)

BRE1SMU

Brevida XS–S ja M–L (kaksi tiivistettä)

400BRE161

Brevida-diffuusori (10 kpl)

400BRE171

Brevida-kulmaliitin

400BRE171

Brevida-kulmaliitin

400FPH241

F&P-kiertonivel 2

VARAOSAT

400FPH241

F&P-kiertonivel 2

VARAOSAT
400BRE111

Brevida-tiiviste erittäin pieni – pieni

400BRE131

Brevida-maski nro H/G XS–S

400BRE111

Brevida-tiiviste erittäin pieni – pieni

400BRE112

Brevida-tiiviste keskikokoinen–suuri

400BRE132

Brevida-maski nro H/G M–L

400BRE112

Brevida-tiiviste keskikokoinen–suuri

400BRE113

Brevida-tiiviste erittäin pieni – pieni (50 kpl)

400BRE113

Brevida-tiiviste erittäin pieni – pieni (50 kpl)
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