
CPAP маски, отговарящи на всяко изискване на пациента

Изборът на правилната CPAP маска е един от най-важните фактори за успешна терапия на сънна апнея. Различните
серии маски на ResMed отразяват нуждите и навиците на пациентите, което улеснява избирането на правилния модел

маска още от първия път.



AirFit F30 за цялото лице

AirFit N30 назална маска

Назална маска с възглавнички AirFit P10.

За търсещите компактна маска

Любителите на минимализма понякога

изпитват клаустрофобия или тревога дори от

образа на маската за цяло лице. Затова се

нуждаят от малка, дискретна и лесна за

поставяне и сваляне маска.

Такива модели маски са:

"Колкото по-тиха е маската,
толкова по-добре за мен и

половинката ми".

"Искам да се чувствам добре,
когато спя до половинката ми."

"За мен е важно маската да е
компактна."



"Обичам да се въртя в различни
позиции преди да заспя."

AirFit F30i маска за цялото лице

AirFit N30i назална маска

AirFit P30i с назални възглавнички

За активно спящите

Активно спящите хора искат да могат да се

въртят свободно в леглото, докато спят.

Затова тяхното терапевтично решение

трябва да се движи заедно с тях, а тръбите на

маската да не им пречат.

Такива модели маски са:

"Свикнал съм да спя по корем".

"Тръбата не ми се пречка и се
чувствам по-свободен."
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AirFit F20 и AirTouch F20 маски за цялото

лице

Назални маски AirFit N20 и AirTouch N20

Назална маска с възглавничка AirFit P10.

За търсещите сигурност

Търсещите сигурност искат да са сигурни, че

CPAP маската им е проектирана така, че да

приляга плътно към контурите на лицето им

и да предпазва от течове.

Такива модели маски са:

"Нуждая се от маска, която
намалява течовете".

"Нуждая се от маска, която
пасва добре на лицето ми."



Маските AirFit са със силиконови възглавнички;

Маските AirTouch са с възглавнички от мемори пяна;

N серията е с назални маски, напр. AirTouch N20

P е за маски с назални възглавнички, например AirFit P10

F е за маски за цялото лице, напр. AirFit F20

Какво означават имената на CPAP маските

Всяка серия CPAP маски е кръстена според типа възглавничка.

Всяка серия включва различни маски



Маски за любители на компактния
размер

Проектирани да бъдат дискретни, леки и лесни за
поставяне, за да могат пациентите да се наслаждават

на добър сън.

Разгледайте моделите

Свободни маски за активно спящи

Проектирани да позволяват на пациента да може да се
върти и спи във всякаква позиция през нощта.

Разгледайте моделите

Универсални маски за търсещите
безкомпромисно прилягане

Проектирани да осигурят универсален натиск и
прилягане към всяко лице + AirTouch фунцкия за

допълнителна мекота.

Разгледайте моделите

https://adapt.bg/category/116/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8.html
https://adapt.bg/product/3896/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0-resmed-airfit-n30.html
https://adapt.bg/category/117/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0.html

