
JOYCEeasy Full FaceJOYCEeasy next FF

… het perfecte duo.
Voor iedereen de juiste pasvorm.

Envoudiger kan het echt niet: alles bij onze beademingsmaskers 
JOYCEeasy is gericht op eenvoudige bediening; vandaar de “easy” 
maskerinstelling direct bij de patiënten. Tevens zorgt JOYCEeasy 
voor meer therapietrouw, want lekkages en drukplekken zijn 
dankzij hun goede pasvorm tot een minimum gereduceerd. Het 
stille en diffuse uitademsysteem zorgt bovendien voor een 
rustige slaapkameratmosfeer.

Geniale eenvoud overal:

	 •	 Grenzeloze	bewegingsvrijheid	dankzij	het	kogelgewricht	 1

	 •	 Stil	en	diffuus	uitademsysteem	 2

	 •	 Met	één	hand	op	en	af	te	zetten

	 •	 Klittenbandlipjes	met	kleurcodering	 3

	 •	 Extreem	robuuste	kunststof

	 •	 Noodkoord	(alleen	Full	Face)

Wij hebben naar u geluisterd. 
En het JOYCEeasy Full Face naar uw praktische behoeften  
opnieuw verbeterd:

JOYCEeasy next FF met rondom verbeterde en grotere  
maskerverdikking, die ook bij hogere drukken comfortabel en 
stabiel aanvoelt.
Evenals hoofdbanden die een goede pasvorm hebben en 
waarvan de clip door de juiste materialen en het ergono-
misch ontwerp gemakkelijk van het masker kan worden los-
gemaakt.

Uw voordeel – voor elk gezicht het juiste masker:
JOYCEeasy next FF = normaal tot adipeus
JOYCEeasy Full Face = slank tot mager 

Full Face Breder
 voor een aangenamer  

draagcomfort en  
drukstabiel tot  

40 mbar
… geniale eenvoud.
Nasal of Full Face. Eenvoudig geniaal.

JOYCEeasy next FF JOYCEeasy Full Face JOYCEeasy nasal

1

2

3

Dieper
voor	een	flexibelere,	 

zachte pasvorm  
en 4 mm langer

Platter 
voor	een	flexibelere,	 

zachte pasvorm M

Patiënt Interface / JOYCEeasy Patiënt Interface / JOYCEeasy



Accessoires

Hoofdbanden JOYCEeasy  
incl. bandenclips 
WM	25505 
(Nasal en Full Face)

Voorhoofdkussen 
silicone 
WM	26801	 
(Nasal en Full Face)

Hoofdbanden JOYCEeasy next FF  
incl. bandenclips 
WM	25105 
(Full Face)

Maskerverdikking 
silicone  
Mt.	S	 WM	26803	(Nasal) 
	 WM	26853	(Full Face) 
	 WM	25104	(next FF) 
Mt.	M	 WM	26813	(Nasal) 
	 WM	26863	(Full Face) 
	 WM	25114	(next FF) 
Mt.	L	 WM	26823	(Nasal) 
	 WM	26873	(Full Face) 
	 WM	25124	(next FF)

Set	kogelgewricht	vented	Nasal 
borgring, hoek,  
draaihuls 
WM	15798

Set	kogelgewricht	vented	Full	Face 
borgring,  
hoek, 
noodgevaluitademventiel,  
draaihuls 
WM	15897

Set	endoscopie-adapter 
JOYCEeasy	next	FF	NV/	
JOYCEeasy	Full	Face	NV 
borgring NV,  
endoscopie-hoek NV 
WM	15864

Reserveonderdelen

Noodkoord 
WM	26890 
(Full Face)

Set	hoek	 
JOYCEeasy	next	FF	NV	/	
JOYCEeasy	Full	Face	NV
borgring NV,
hoek NV
WM	25269

Set	kogelgewricht	vented	easy	next	FF 
borgring, hoek,  
noodgevaluitademventiel,  
draaihuls  
WM	15944

Geniaal eenvoudig. Eenvoudig geniaal.
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Weinmann ontwikkelt, produceert en verkoopt diagnostische en therapeuti-

sche oplossingen voor de slaapgeneeskunde en beademing. 

De producten zijn optimaal afgestemd op de behoeften van patiënten en 

experts.	Voor	de	marktintroductie	doorloopt	elk	product	een	gecertificeerd	

valideringsproces binnen de afdelingen onderzoek en ontwikkeling, verwer-

ving, productie en kwaliteitsbeheer.

Weinmann,	sinds	2013	onderdeel	van	de	Löwenstein-groep,	behoort	tot	de	

top 3 in de wereld van toonaangevende bedrijven op het gebied van slaapdi-

agnostische en slaapgerelateerde aandoeningen dankzij zijn ideeën, ervaring 

en innovatie. Dat is mogelijk dankzij het decennialange vertrouwen dat onze 

partners	in	onze	succesvolle	producten	“made	in	Germany”	stellen.

Patiënt Interface / JOYCEeasy

Productbeschrijving Mt.	S Mt.	M Mt.	L

JOYCEeasy 
Nasal WM	25510 WM	25520 WM	25530

JOYCEeasy  
Full Face WM	25910 WM	25920 WM	25930

JOYCEeasy  
Full	Face	NV WM	26810 WM	26820 WM	26830

JOYCEeasy 
next FF WM	25109 WM	25119 WM	25129

JOYCEeasy  
next	FF	NV WM	25159 WM	25169 WM	25179

Meer	informatie	over	onze	therapie-oplossingen,	accessoires	en	maskersystemen	vindt	u	op	
weinmann-medical.com

JOYCEeasy next FF ·  JOYCEeasy Full Face ·  JOYCEeasy nasal


