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Het AirFit F20-volgelaatsmasker biedt een innovatief InfinitySeal™ 
siliconenkussen: getest zodat het voldoet aan de hoogste 
therapeutische standaarden en ontworpen om patiënten een 
comfortabele pasvorm te bieden ongeacht hun gezichtsvorm of 
-grootte. Het is heel geschikt voor patiënten die op zoek zijn naar een 
minder claustrofobisch masker dat nog altijd een goed zicht biedt.
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Pasinstructies voor de AirFit F20

Aanvullende opties
• Patiënten kunnen het onderste deel van de 

hoofdband op of onder hun haar plaatsen, voor 
afstemming op elk kapsel.

• Herhaal stap 4 met de onderste banden.

• Wees er zeker van dat de magneten op de 
onderste banden losgeklikt zijn.

• Als ze zijn vastgeklikt, maakt u ze los door 
ze naar buiten te draaien en bij het frame 
vandaan te trekken.

• Houd het masker naar uw gezicht toe en 
zorg ervoor dat de bovenkant van het masker 
in lijn is met de bovenkant van de neusbrug.

• Trek de hoofdband over het hoofd. Zorg 
daarbij dat het ResMed-logo zich aan de 
buitenkant bevindt.

• Plaats de onderste banden allebei onder 
de oren.

• Beweeg beide magneten omhoog totdat ze 
tegen de bijbehorende clips op het frame zitten.

•  Stel de bevestigingslipjes op de bovenste 
banden af totdat het masker recht en 
stabiel zit.

• Zet de bevestigingslipjes weer vast.

• Sluit de luchtslang aan op het elleboogstuk. 
Klik vervolgens het elleboogstuk in de 
voorzijde van het masker.

•  Start het apparaat.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor verdere instructies.

Universele pasvorm
In internationale studies paste 
de AirFit F20 bij 96,5% van alle 
patiënten.1, 2, 3, 4 Dit betekent dat u 
patiënten onmiddellijk kunt bieden 
wat ze nodig hebben en met 
vertrouwen naar huis kunt sturen.

Comfortabel gebruik
Het flexibele met stof beklede frame 
biedt extra comfort terwijl het ook 
zorgt voor algemene stabiliteit en 
een vrijer zicht.

Betrouwbare afdichting
Het masker heeft een kussen dat 
gemakkelijk de meest voorkomende 
situaties beheerst en getest is om een 
sterke luchtuitstroom te voorkomen, 
zich aan te passen aan de beweging van 
de patiënt en zelfs bij hoge druk een 
betrouwbare afdichting te bieden.

86% van de patiënten verkoos 
de afdichting van de AirFit F20 
boven die van het meest verkochte 
volgelaatsmasker.1

Speciaal ontwikkelde kussentechnologie: 
variabele dikte voor meer comfort en stabiliteit

Innovatieve InfinitySeal-lussen

Bieden voortdurende steun om een 
betrouwbare afdichting te verzekeren, 
ongeacht het gelaatstype, de therapeutische 
druk of de beweging van het masker.

Oppervlak in frosted silicone

Biedt een zachtere kussentextuur rond de 
gevoelige neusregio voor een comfortabelere 
afdichting en eenvoudigere pasvorm.

Afwerking in gepolijst silicone

Dicht af rond de mond en kaaklijn voor een 
goede, betrouwbare pasvorm die omhoog 
kruipen van het kussen voorkomt.

Aanpasbare vleugels

Passen zich aan verschillende gelaatstypes aan 
door zich te vormen naar het profiel van elke 
drager.

Ondersteunende rand

Geeft stabiliteit en veiligheid aan de 
vervormbare zones van het kussen voor een 
goede afdichting.

Voorgevormde kinzone

Biedt extra buigzaamheid rond de kin voor 
meer comfort en een goede afdichting bij 
beweging.

Zachte neusbrug

Neemt de vorm van de neusbrug van de 
patiënt aan voor meer comfort en om de kans 
op rode plekken zo klein mogelijk te maken.

Comfort Stabiliteit

1  Interne ResMed-studie bij 22 bestaande ResMed-patiënten, uitgevoerd van 26/04/2016 - 27/05/2016, waarbij het toonaangevende masker op de markt werd vergeleken met de AirFit F20. Voorlopige patiëntenstudie - beschikbare 
gegevens; ID A3810791.

2 Interne ResMed AirFit F20-passtudie bij 27 ResMed en niet-ResMed-patiënten, uitgevoerd tussen 30/03/2016 - 04/04/2016. Voorlopige patiëntenstudie - beschikbare gegevens; ID A3751086. 
3 Wereldwijde interne ResMed AirFit F20-passtudie bij 34 ResMed en niet-ResMed-patiënten, uitgevoerd tussen 11/04/2016 - 15/04/2016. Voorlopige patiëntenstudie - beschikbare gegevens; ID A3774922.
4 Wereldwijde interne ResMed AirFit F20-passtudie bij 90 ResMed en niet-ResMed-patiënten, uitgevoerd tussen 06/06/2016 - 22/06/2016. Voorlopige patiëntenstudie - beschikbare gegevens; ID A3830701.
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Snelle bevestiging

De AirFit F20 op- en 
afzetten duurt minder 
dan 1 minuut1 en is 
comfortabel en intuïtief 
dankzij magnetische 
clips die de hoofdband 
in enkele seconden 
correct aan het frame 
bevestigen. 

AirFit F20: Small 63405

AirFit F20: Medium 63406

AirFit F20: Large 63407

AirFit F20 for Her: Small 63408

AirFit F20 for Her: Medium 63409

De Airfit F20 heeft drie verwisselbare 
kussengroottes - small, medium en large. Het 
modulaire design van de AirFit F20 betekent 
dat elke kussengrootte eenvoudig in hetzelfde 
maskerframe klikt. Op die manier kunt u ze 
eenvoudig verwisselen voor meer flexibiliteit. 

Wij raden u aan om het maatsjabloon te 
gebruiken om te meten welke maat het meest 
geschikt is voor elk van uw patiënten.

U kunt dit downloaden op ResMed.com/
AirFitF20

Productcodes

Kussen

63467 (S)
63468 (M)
63469 (L)

Elleboogstuk

63476

Frame

63465
63466 for Her

Dankzij het InfinitySeal-design past 
de AirFit F20 zich aan de unieke 
gelaatsvormen van elke patiënt 
aan, zodat u erop kunt vertrouwen 
dat het masker een veilige en 
comfortabele pasvorm biedt.

Zacht en aangenaam

De comfortabele 
hoofdband is speciaal 
ontworpen om extra 
zachtheid en stabiliteit te 
bieden. Dit helpt ervoor 
te zorgen dat patiënten 
snel aan de therapie 
wennen. 

Vrij zicht

Patiënten kunnen meer 
zien en doen in bed dankzij 
een frame onder de ogen 
dat algehele stabiliteit 
combineert met minder 
gezichtscontact.

Flexibel verbinden en 
bewegen

De ‘quick release’ functie 
van het elleboogstuk 
maakt ‘s nachts 
verbinden of ontkoppelen 
eenvoudiger, terwijl 
de mogelijkheid om 
360° te roteren meer 
bewegingsvrijheid biedt.

Betrouwbare afdichting

Patiënten genieten van 
een betrouwbare en 
effectieve afdichting 
dankzij het InfinitySeal-
siliconenkussen – dit 
voorkomt een te 
sterke luchtuitstroom, 
corrigeert bij een slechte 
bevestiging en sluit goed 
af bij variabele druk. 

Zacht en flexibel frame

Het zachte en flexibele 
frame past zich 
aan verschillende 
gelaatsvormen aan en 
biedt extra comfort 
dankzij de geïntegreerde 
vulling. Dit maakt het 
masker geschikt voor de 
meeste patiënten.

AirFit F20 for Her hoofdband

63473 (Std)

AirFit F20-hoofdband

63470 (S)
63471 (Std)
63472 (L)

In internationale studies paste de AirFit 
F20 bij 96,5% van alle patiënten.1, 2, 3, 4

Door het minimaal aantal onderdelen is de AirFit F20 
eenvoudig te gebruiken en te reinigen.

Speciaal voor vrouwen ontworpen. Biedt een kleinere 
maatvoering die is afgestemd op de vrouwelijke 
gezichtscontouren.

AirFit F20 for Her

96%

De juiste maat kiezen
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