Használati útmutató

A Comfort Select maszk a felnőtt betegek (>30
kg)
Respironics
CPAP
illetve
bi-level
készülékkel történő kezelése során a
készülékhez való csatlakozást biztosítja. A
maszkon
kilégzőnyílás
található,
amely
biztosítja a pácienskörben lévő levegő
folyamatos cserélődését. A maszkhoz nem
szükséges kilégzőadaptert csatlakoztatni!
LATEX-MENTES

FIGYELEM!
A maszk csak szakorvos javaslatára használható!
A maszk csak bekapcsolt állapotban lévő, és jól működő CPAP, illetve bi-level
készülékhez csatlakoztatva használható. A maszk rendelkezik beépített kilégzőnyílással, amely
folyamatos légáramlást tart fenn a pácienskörben. A kilégzőnyílást eltakarni vagy eltömíteni nem
szabad!
A legtöbb CPAP rendszernél előfordulhat a már kifújt levegő egy részének újbóli
belégzése. A CPAP rendszereket kilégzőnyílással ellátott maszkkal, vagy ezzel nem rendelkező,
de kilégzőadapterrel összekapcsolt maszkkal kell használni. Ha a CPAP készülék be van
kapcsolva, a légáramlás a levegőnyílásokon keresztül eltávolítja a kilélegzett levegőt. Ha a CPAP
készülék nem működik, a kifújt levegő egy része újra belégzésre kerülhet. Az elhasznált levegő
újbóli belégzésének elkerülése érdekében a maszkot csak működő CPAP készülékhez kapcsolva
használja!
A maszkon található egy zárókupakkal ellátott nyílás, amelyhez nyomásmérő eszköz
kapcsolható. Ha nem kapcsolódik rá nyomásmérő, a nyílást a kupakkal le kell zárni.
Ha a maszk használatától bőre kipirosodik, forduljon orvosához.

A maszk részei

Mielőtt megkezdi a maszk használatát, tisztítsa meg a maszkot és a homloktámaszt az alábbi
tisztítási útmutatásnak megfelelően!
Tisztítás
A maszkot és a fejpántot csak egy személy használhatja. A maszkot, alkatrészeit és a
homloktámaszt naponta tisztítsa. A fejpántot hetente legalább egyszer mossa ki. Mosás előtt a fejpántot
vegye le a maszkról. Levétel után a tépőzárakat érdemes visszazárni, így mosás közben nem akadnak
be a ruhákba.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A KIHORDÁSI IDŐ VÉGÉIG ŐRIZZE MEG!
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A maszk tisztítása
1. A maszk és alkotórészei tisztítása kézzel, langyos vízben történhet, ügyelve arra, hogy azok ne
sérüljenek. A tisztításhoz használjon enyhe hatóanyagú sampont vagy mosogatószert. Ne használjon
balzsamot vagy hidratálót tartalmazó tisztítószert, illetve fehérítőt. A maszk nem tisztítható alkohollal,
alkoholtartalmú oldattal, illetve erős háztartási tisztítószerekkel. Ne fertőtlenítse a maszkot! A maszk
mosogatógépben nem mosható!
2. Öblítse le a maszkot, majd levegőn szárítsa meg. A használat előtt győződjön meg arról, hogy a
maszk megszáradt.
3. Tisztítás után mindig ellenőrizze a maszk sértetlenségét. Cserélje ki a maszkot, ha bármely alkatrésze
sérült.
A fejpánt és a gyorskapcsok tisztítása
A fejpántot legalább hetente egyszer tisztítsa. A fejpánt a rajta lévő kapcsokkal együtt, kézzel vagy
mosógépben mosható, hagyományos mosószerrel. Fehérítőt ne használjon. Mosás után alaposan
öblítse át, majd terítse ki száradni, vagy szárítsa meg gépben, közepes hőfokon. A fejpántot ne vasalja.
Megjegyzés: Mosás után a fejpánt beállításának kisebb módosítása szükségessé válhat.

A maszk felhelyezése
1. A maszkot az arcon megtartó fejpántrendszer két
felső és két alsó pántból áll. A pántokon egy-egy
gyorskapcsot talál, amelyek megkönnyítik a maszk
mindennapos fel- és levételét, mivel a pántok
beállítása után a tépőzárakat már nem kell minden
fel- és levételnél használni, elég a kapcsokat
kioldani. A maszk felhelyezésénél először a felső
pántokon
lévő
kapcsokat
rögzítse
a
homloktámaszon található rögzítési pontokon.
2. Az egyik alsó pánton lévő kapcsot rögzítse a maszk oldalán található
kapcsolódási ponthoz.
3. Egyik kezével fogja meg a maszkot és nyomja enyhén az arcához. A
másik kezével feszítse meg kissé a fejpántot, majd helyezze fel a
fejére.
4. A másik alsó pánton lévő kapcsot is rögzítse a maszk
oldalához, majd csatlakoztassa a gégecsövet a maszk
forgó csatlakozójához.
5. Kapcsolja be a CPAP vagy bi-level készüléket. Feküdjön
le, és lélegezzen normálisan az orrán keresztül, zárt
szájjal.
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6. Állítsa a homloktámaszt a megfelelő távolságra. Ehhez
nyomja meg a maszk felső nyúlványán található gombot,
majd csúsztassa a homloktámaszt tartó műanyag elemet
fölfelé vagy lefelé, amíg el nem éri a kívánt beállítást. A
beállítás célja, hogy a levegőszivárgás minimális legyen,
és a maszk kényelmesen feküdjön az arcán.
7. Állítsa be a tépőzárakat úgy, hogy a szivárgás minimális legyen, és a maszk kényelmesen
feküdjön az arcán.
MEGJEGYZÉS: A fejpánt minden pántján két tépőzár található. Nagyobb
fejméret esetén használja a fekete, kisebb fejméret esetén a kék tépőzárat a
fejpánt rögzítéséhez. A fölösleges tépőzárakat ollóval levághatja. A fejpántot
túlfeszíteni nem szabad, mert szivárgást okozhat, vagy növelheti azt.

A maszk levétele
A gyorskapcsok kioldásával egyszerűen és kényelmesen
veheti le a maszkot. A kapocs kioldásához nyomja meg az
átlátszó műanyag elemet, és óvatosan húzza a kapcsot kifelé.

A maszk alkatrészeinek cseréje
A maszk egyes részei szükség esetén cserélhetők. Az elemek cseréje érdekében lépjen kapcsolatba a
termék forgalmazójával. Amennyiben az elhasználódott rész cseréjét saját kezűleg végzi el, kövesse az
itt leírtakat, és ügyeljen arra, hogy a művelet alatt a maszk ne sérüljön.
A maszk párnázatának cseréje
A párnázat cseréjéhez először a párnázatot rögzítő gyűrűt kell eltávolítani. A rögzítő gyűrű három kis
karommal kapcsolódik a maszkhoz (a maszk két oldalán illetve az alján), ezeket enyhén emelje meg,
majd a gyűrűt a maszkról óvatosan húzza le. Ezek után a párnázatot távolítsa el a maszkról.
A gyűrűt ezután illessze az új párnázatra, ügyelve arra, hogy a gyűrű karmai a párnázat orral érintkező
részétől távolodó irányba (a maszk felé) nézzenek. A párnázatot ezután illessze a maszkra. Az illesztés
akkor megfelelő, ha a párnázat maszkkal érintkező élében végigfutó vájatba a maszk széle mindenhol
belesimul. Ha az illeszkedés megfelelő, akassza vissza a rögzítő gyűrű karmait a maszk oldalán és alján
lévő rögzítési pontokba.
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MEGJEGYZÉS: A művelet végén ellenőrizze, hogy a maszk, a párnázat és a rögzítő gyűrű alján lévő
kék vonalak egy vonalba essenek.
A homloktámasz cseréje
Távolítsa el a maszkról a régi homloktámaszokat. Ehhez
fogja meg az egyik homloktámaszt, és kissé csúsztassa el a
fejpánt felé, majd óvatosan húzza meg maga felé. Ekkor
homloktámasz fejpánttól távolabbi része kiszabadul az azt
rögzítő horonyból. Most húzza meg a homloktámaszt a
fejpánttól távolodó irányba, és távolítsa el azt a maszkról. A
másik homloktámasszal is végezze el ezt a műveletet.
Az új homloktámasz alsó, a horonyba illeszkedő részét
csúsztassa be a horonyba a fejpánt felé mutató irányba,
amíg az meg nem akad. A homloktámasz másik végét
nyomja be a horony szabad végébe, majd kissé csúsztassa
el a homloktámaszt a fejpánntól távolodó irányba, hogy az
biztosan a helyére kerüljön.
A zárókupak cseréje
Először távolítsa el a zárókupakot a nyomásmérő nyílásról,
majd húzza le a kupak rögzítő gyűrűjét a maszkról. Az új
zárókupak rögzítő gyűrűjét illessze a helyére, majd zárja le a
nyílást az új zárókupakkal, amennyiben a nyíláshoz nem kapcsol nyomásmérő műszert.
MEGJEGYZÉS: Ha a maszkot fejjel lefelé tartja úgy, hogy a párnázat maga felé néz, a zárókupak a bal
oldalon, a rögzítőgyűrű a jobb oldalon helyezkedik el.
A gyorskapcsok cseréje
A gyorskapcsot a fejpánton lévő tépőzár kioldása után a pántról lehúzhatja. Az új kapcsot fűzze be a
fejpántba, majd rögzítse a tépőzárral a kívánt helyzetben.

Gyártja:

Hasznos tudnivalók
• Minden használat előtt tisztítsa meg a
maszkot, és mossa meg az arcát.
• Győződjön meg róla, hogy a maszk Önnek
megfelelő méretű.
• Ne feszítse meg túlzottan a fejpántot! A túl
szoros
fejpánt
levegőszivárgást
illetve
bőrirritációt okozhat és károsíthatja a maszk
párnázatát.
• Cserélje ki a maszk párnázatát és a
homloktámaszt, ha az megkeményedett, vagy
eldeformálódott.

termékek kizárólagos
A
magyarországi forgalmazója:
WALLITRADE Kft.
1134 Budapest, Váci út 43. Telefon: (06-1)
451-4964, Fax: (06-1) 451-4951
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