Dopasowanie maski AirFit F20 – przewodnik
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• Rozpocznij od upewnienia się,
że klipsy magnetyczne na dolnych
paskach nie są zapięte.
• Jeśli są zapięte, należy je odłączyć,
obracając i zdejmując z ramki.

• Przytrzymaj maskę przy twarzy,
wyrównując jej górną część
z grzbietem nosa.
• Załóż uprząż przez głowę, upewniając
się, że logo firmy ResMed jest
skierowane na zewnątrz.
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• Dopasuj rzepy mocujące na paskach
górnych do momentu, kiedy maska
będzie ułożona równo i stabilnie.

• Powtórz czynność 4 z dolnymi
paskami.
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• Dolne paski ustaw tak, aby znajdowały
się pod uszami.
• Ustaw magnesy w pobliżu odpowiednich
zacisków na ramce.
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• Podłącz przewód powietrza urządzenia
do kolanka, a następnie wciśnij
kolanko z przodu maski
do momentu kliknięcia.
• Uruchom urządzenie.

Dalsze instrukcje można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Opcje dodatkowe
• Pacjent może umieścić dolną część
uprzęży na włosach lub pod włosami,
aby dopasować ją do fryzury.
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Wskazówki dotyczące
doboru rozmiaru
Maska AirFit F20 jest wyposażona w wymienne części silikonowe
w trzech rozmiarach – mały, średni i duży. Modułowa budowa maski
AirFit F20 oznacza, że każdy rozmiar silikonu można łatwo założyć na
tę samą ramkę. Pozwala to na łatwiejszą wymianę.
Zalecamy posłużenie się szablonem rozmiarów, aby dowiedzieć się,
jaki rozmiar będzie właściwy dla danego pacjenta.
Szablon można pobrać ze strony internetowej ResMed.com/AirFitF20

Kody produktów
Europe 3
AirFit F20: mała
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AirFit F20: średnia
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AirFit F20: duża
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AirFit F20 for Her (dla niej): mała
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AirFit F20 for Her (dla niej): średnia
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Europe 3: angielski, bułgarski, czeski, grecki, węgierski, polski, portugalski, rumuński, hiszpański i turecki

