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Πλαίσιο μόνο 
62938

Κεφαλοδέτης με 
ιμάντα διαχωρισμού  
AirFit P10  
62935

Κεφαλοδέτης με  
ιμάντα διαχωρισμού  
AirFit P10 for Her 
62936 (μικρότερο μέγεθος)

Σύστημα πλαισίου 
περιλαμβάνει στάνταρ 
πλαίσιο και επιλογή 
μεγέθους μαξιλαριού 
62920 (XS) 
62921 (S) 
62922 (M) 
62923 (L)

Μαξιλαράκια

62933 (L)62931 (S)62930 (XS) 62932 (M)

XS Πολύ μικρό μέγεθος 

S Μικρό μέγεθος

M Μεσαίο μέγεθος

L Μεγάλο μέγεθος   

Σημείωση: Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο 
χρήστη AirFit P10.

Κάρτα εξαρτημάτων για την AirFit P10

Κωδικοί προϊόντων
 Ευρώπη 1 Ευρώπη 2 Ευρώπη 3

AirFit P10 - πλήρες σύστημα*. 62901 62902 62903

AirFit P10 for Her - πλήρες σύστημα** 62911  62912  62913 

* Η μάσκα παρέχεται συσκευασμένη με μαξιλαράκια μεγέθους S, M και L. 
** Η μάσκα παρέχεται συσκευασμένη με μαξιλαράκια μεγέθους XS, S και M.

Ευρώπη 1:  Αγγλικά (ΗΒ), Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά (Ελβετία) 
Ευρώπη 2:  Αγγλικά, Δανέζικα, Φιλανδικά, Νορβηγικά και Σουηδικά
Ευρώπη 3:  Αγγλικά, Τσέχικα, Ολλανδικά (Βέλγιο), Γαλλικά (Βέλγιο), Γερμανικά (Βέλγιο), Ελληνικά, Ουγγρικά,  

Ιταλικά, Πολωνικά, LMSXS Πορτογαλικά , Ρωσικά, Σλοβενικά, Ισπανικά και Τουρκικά

ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive, 
Bella Vista, NSW 2153 Αυστραλία 

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ:
 ResMed (UK) Ltd, 96 Jubilee Avenue,  

Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4RW ΗΒ
Τα AirFit, QuickFit, QuietAir και Swift είναι εμπορικά σήματα της ResMed Ltd. Το Swift είναι καταχωρημένο 
στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των Η.Π.Α. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν 
χωρίς ειδοποίηση. © 2013 ResMed Ltd. 1016929/1 2013-11

1  Κλινική μελέτη FECS3 της ResMed. Το 90% των συμμετεχόντων τοποθέτησε τη μάσκα άνετα σε λιγότερο 
από 30 δευτερόλεπτα.

2  Δηλωμένες τιμές με δύο αριθμούς για την εκπομπή θορύβου (με αβεβαιότητα 3dBA) κατά ISO 4871.
3  Κλινική μελέτη FECS3 της ResMed. Αντικειμενικά δεδομένα της ResMed (πίεση, διαρροή, μέση ημερήσια 

χρήση, AHI) που συλλέχθηκαν από μέγεθος δείγματος 21 συμμετεχόντων.



www.resmed.com

Μια πιο αθόρυβη μάσκα για να ταιριάζει 
με τον ύπνο σας.
Η μάσκα με ρινικά μαξιλαράκια AirFit P10 έχει κατασκευαστεί με βάση την αποδεδειγμένη απόδοση, 
άνεση και αξιοπιστία της μάσκας Swift™ FX, αλλά είναι 50% πιο αθόρυβη και περίπου 50% πιο 
ελαφριά. Η AirFit P10 είναι απλή στη χρήση, διαθέτει κεφαλοδέτη QuickFit™, καθώς και προηγμένο 
εξαερισμό QuietAir™ που σχεδόν δεν ακούγεται. Κάντε την, πρώτη σας επιλογή στα ρινικά μαξιλαράκια.

Οφέλη για εσάς ...

Αυτορυθμιζόμενος κεφαλοδέτης 
Ο ελαστικός κεφαλοδέτης QuickFit που διαθέτει ρυθμίζεται 
αυτόματα στο κεφάλι του κάθε ασθενή. Μπορεί να 
τοποθετηθεί σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.1

Βελτιωμένη χρηστικότητα 
Αποτελείται μόνο από τρία μέρη (πλαίσιο, μαξιλαράκι και 
κεφαλοδέτης) και έτσι είναι εύκολο να γίνει επίδειξή του, 
καθώς και αποσυναρμολόγησή του για καθαρισμό.

Ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη θεραπεία 
Η AirFit P10 είναι σχεδιασμένη να βοηθάει τους χρήστες να 
δεχθούν και να συνεχίσουν τη θεραπεία, ενθαρρύνοντας τη 
συμμόρφωση του ασθενή.

Απλός οδηγός μεγεθών και εύκολη διαφοροποίηση για 
τα μαξιλαράκια 
Η AirFit P10 βασίζεται στην πλατφόρμα της μάσκας Swift 
FX, έτσι προσφέρει στους τρέχοντες χρήστες του Swift 
FX τον ίδιο οδηγό μεγεθών για τα μαξιλαράκια. Επιπλέον 
τα μεγέθη για τα μαξιλαράκια διαθέτουν χρωματική 
κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση.

... και για τους ασθενείς σας

Ελκυστική εμφάνιση 
Με σχεδιασμό ανοικτού προσώπου και μικρό βάρος 
(45 g) η AirFit P10 προσφέρει μεγάλο βαθμό ελευθερίας 
προσώπου.

Εύκολη αποδοχή της θεραπείας 
Δεν είναι τρομακτική ή κλειστοφοβική όταν φοριέται, 
ενθαρρύνοντας τους ασθενείς αρχικά να δεχθούν τη 
θεραπεία και μετά να τη συνεχίσουν.

Σχεδόν μη αντιληπτός εκπνεόμενος αέρας 
Η υψηλά αποτελεσματική διάχυση του αέρα προσφέρει 
εξαιρετική εμπειρία χρήστη για τους ασθενείς και τους 
συντρόφους τους.

Εξαιρετικά αθόρυβη απόδοση μάσκας 
Το καινοτόμο άνοιγμα εξαερισμού από υφασμένο πλέγμα 
του AirFit P10 το καθιστά την πιο αθόρυβη μάσκα της 
ResMed με στάθμη έντασης ήχου μόλις 21,4 dBA.2
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Εύκαμπτα μαξιλαράκια  
με δράση τραμπολίνου που διευκολύνει 
την κίνηση προς πολλές κατευθύνσεις 
ενώ διατηρείται η εφαρμογή.

Απλότητα τριών μερών 
Η AirFit P10 αποτελείται μόνο 
από τρία μέρη για γρήγορη και 
εύκολη συναρμολόγηση.

Εξαερισμός από υφασμένο πλέγμα 
QuietAir διαχέει απαλά τον εκπνεόμενο 
αέρα ώστε να μην γίνεται σχεδόν 
καθόλου αντιληπτός από τους ασθενείς 
ή τους συντρόφους τους. Η AirFit P10 
είναι η πιο αθόρυβη μάσκα της ResMed 
στα 21,4 dBA.2

Ελαφρύς ενσωματωμένος  
ευέλικτος σωλήνας 
που τεντώνει και λυγίζει 
παρέχοντας ευελιξία σε 
συνδυασμό με σταθερότητα, 
για να μπορεί ο ασθενής να 
κοιμάται σε μεγάλο εύρος 
στάσεων ύπνου.

Οδηγός μεγεθών με χρωματική 
κωδικοποίηση με κάθε μέγεθος να 
αντιστοιχεί σε διαφορετικό χρώμα 
για εύκολη αναγνώριση: Ροζ (XS), 
Διαφανές (S), Γκρι (M), Μπλε (L).

Ρινικά μαξιλαράκια διπλού τοιχώματος 
εφαρμόζουν κατά την επαφή, διανέμουν 
απαλά τον αέρα στη μύτη και παρέχουν 
μεγάλο εύρος εφαρμογής. 

Αυτορυθμιζόμενος κεφαλοδέτης QuickFit  
με τεχνικό έλεγχο δύναμης και ανύσματος 

δύο σημείων έτσι ώστε το ελαστικό να 
σταθεροποιεί απαλά τη μάσκα και να τραβάει 

τα μαξιλαράκια στη θέση τους. Διατίθεται 
σε κανονικό μέγεθος και σε ένα μικρότερο 

μέγεθος για την AirFitTM P10 for Her.

Άνεση με σταθερότητα.
Μια πρόσφατη κλινική μελέτη3 έδειξε ότι πάνω από 
το 70% των ασθενών προτιμούσαν τη νέα AirFit 
P10 σε σχέση με τη δημοφιλή μάσκα Swift FX σε 
ότι αφορά την άνεση και τη σταθερότητα. Κατά μέσο 
όσο, οι συμμετέχοντες επίσης απόλαυσαν 42 λεπτά 
περισσότερο ύπνο κάθε βράδυ3 χρησιμοποιώντας την 
AirFit P10 σε σύγκριση με τη Swift FX.
Η μάσκα με ρινικά μαξιλαράκια AirFit P10 παρέχει 
σταθερή εφαρμογή και υψηλού επιπέδου άνεση με 
εξαίρετη χρηστικότητα. Επίσης προσφέρει στους 
ασθενείς μια πραγματική αίσθηση ελευθερίας 
προσώπου. 
Ο καινοτόμος νάιλον κεφαλοδέτης με πλέξιμο στημονιού 
QuickFit της μάσκας είναι διακριτικός αλλά ταυτόχρονα 
παρέχει άνετη στήριξη του κεφαλιού σε δύο σημεία με 
ελάχιστη επαφή με το πρόσωπο, και είναι σχεδιασμένος 
να ενθαρρύνει την εύκολη αποδοχή από τον ασθενή.

XS S M L
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•  Κρατήστε τα μαξιλαράκια στη μύτη σας και 
βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη μεγέθους για τα 
μαξιλαράκια βρίσκεται στο κάτω μέρος και 
ότι μπορείτε να δείτε την αριστερή (L) και 
δεξιά (R) ένδειξη προσανατολισμού.

•  Τεντώστε τον κάτω ιμάντα γύρω από το 
πίσω μέρος του κεφαλιού σας. 

•  Ο πάνω ιμάντας πρέπει να είναι 
τοποθετημένος άνετα στο επάνω μέρος  
του κεφαλιού σας.

•  Τραβήξτε τον κεφαλοδέτη πάνω από το 
κεφάλι σας κρατώντας τον κάτω ιμάντα.

•  Για την επίτευξη άνετης εφαρμογής, απλώς προσαρμόστε τον πάνω και κάτω ιμάντα τραβώντας τον κάθε ιμάντα μακριά από τον άλλον για να 
τους χαλαρώσετε και φέρνοντάς τους κοντά για να τους σφίξετε.

•  Μετακινήστε τη μάσκα μακριά από το πρόσωπό σας και μετά τοποθετήστε την ξανά.
•  Βεβαιωθείτε ότι τα ρινικά μαξιλαράκια εφαρμόζουν με ασφάλεια μέσα στα ρουθούνια σας 

και είναι τοποθετημένα και τα δύο όρθια.

3

4

Σημείωση: Για πλήρεις οδηγίες χρήστη ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη AirFit P10.

Οδηγός εφαρμογής για την AirFit P10

Ρύθμιση

•  Τέλος, συνδέστε το άκρο του σωλήνα της 
μάσκας μέσα στη σωλήνωση αέρα της 
συσκευής σας και κατόπιν ενεργοποιήστε 
τη συσκευή σας. 

• Η μάσκα σας είναι τώρα έτοιμη για χρήση.
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