
Mellékelt SleepWeaver részalkatrészek

SleepWeaver maszk és forgócsatlakozó Egy darabból készült fejpánt 

Bevezető a maszk használatához
A SleepWeaver Advance maszk a baloldali ábrán látható 
módon csatlakozik a fejpánthoz. A fejpánt három beállítási 
ponttal rendelkezik - egy-egy a maszk két oldalán és egy a 
fejpánt szíján. A maszk egy forgócsatlakozóval kapcsolódik 
a CPAP (folyamatos pozitív légúti nyomásos) vagy kétszintű 
berendezés tömlőjéhez.

Rendeltetés
A SleepWeaver egy vagy több páciens általi csoportos 
használatra alkalmas, az előírt folyamatos légúti 
nyomástámogatásos vagy kétszintű légzésterápia részeként, 
otthon vagy alvásterápiás klinikán egyaránt. A SleepWeaver 
4 cm H20 és 20 cm H20 közötti nyomásértékeken került 
tesztelésre, CPAP és kétszintű rendszereken. Kérjük, nézze 
meg a www.circadiance.com/help

LATEXMENTES

Rendelési információk
Cikk 
szám

Leírás Maszk
színe

100332 SleepWeaver Advance orrmaszk és fejpánt Bézs

100336 SleepWeaver Advance, CSAK orrmaszk Bézs

100274 SleepWeaver Advance orrmaszk és fejpánt Kék

100289 SleepWeaver Advance, CSAK orrmaszk Kék

100277 SleepWeaver Advance orrmaszk és fejpánt Rózsaszín

100291 SleepWeaver Advance, CSAK orrmaszk Rózsaszín

100281 SleepWeaver Advance orrmaszk és fejpánt Terepmintás

100293 SleepWeaver Advance, CSAK orrmaszk Terepmintás

100285 SleepWeaver Advance orrmaszk és fejpánt Párduc

100295 SleepWeaver Advance, CSAK orrmaszk Párduc

100239 SleepWeaver Advance, CSAK fejpánt Fekete

Összeszerelve Mexikóban, 
USA-ban gyártott 

alkatrészek használatával.
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Forgócsatlakozó
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A maszk felhelyezése
1. Csomagolja ki a SleepWeaver Advance maszkot.
2.  Csatlakoztassa a CPAP vagy a kétszintű berendezés csövét a forgócsatlakozóhoz. A

csatlakozó a maszk elején található.
3. Kapcsolja be a CPAP vagy a kétszintű rendszert és állítsa az előírt nyomásra.
4.  Miután a maszk felfúvódott, tartsa meg a fejpántot két kézzel, helyezze a maszkot az

orrára, majd húzza fejére a fejpántot. Figyeljen arra, hogy a maszk csészéje pontosan
középen illeszkedjen orrára és a fejpánt fejének közepén húzódjon.

5. Addig húzza hátra fején a fejpántot, amíg a nyakszíj pontosan illeszkedik fülei alatt.
6. Amennyiben szivárgásokat észlel, tanulmányozza a “Beállítás szivárgások esetén” című részt.
7. Feküdjön megszokott alvási pozíciójába. Ha szivárgásokat észlel igazítsa újra a maszkot.
8.  A maszk felhelyezésére vonatkozó utasításokat tartalmazó videó weboldalunkon áll

rendelkezésre, a következő címen: www.circadiance.com/help
Beállítás szivárgások esetén - Amennyiben szivárgásokat észlel, a következő
lépések szerint járjon el: 
1.  Kapcsolja be a CPAP vagy kétszintű berendezést az előírt nyomáson, fogja meg a maszk

közvetlenül orrára illeszkedő részét, húzza el kissé a maszkot arcától lábai irányába,
majd óvatosan engedje el.

2.  Ha a maszk oldalainál szivárgásokat észlel, állítsa újra a nyakszíjakat úgy, hogy
kiakasztja a szíj fülét, kihúzza a szíjat amíg a maszk megfeszül majd visszaakasztja a
fület.

3. Ha szemei irányába észlel szivárgásokat, a fejpántot kell újraigazítania.
4.  Adott esetben úgy is kiküszöbölhetők a szivárgások, illetve biztosítható a maszk

megfelelő illeszkedése, hogy egyszerűen meglazítsa kissé a maszkot, majd megismétli
az 1. lépést.

5.  Szivárgások akkor is előfordulhatnak, ha a fejpánt rögzítő szíjai túl szorosak vagy
túl lazák. Több próbálkozással megtalálhatja a szorosan illeszkedő és ugyanakkor
kényelmes pozíciót.

Magyar
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назална маска от CPAP и приспособление за закрепване към главата
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