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Para cada necessidade, a máscara apropriada
As exigências são grandes: As máscaras de ventilação devem
oferecer um ajuste perfeito e grande conforto no uso. Ao
mesmo tempo, devem resistir às altas pressões de terapia e
fornecer soluções para uma expiração agradável; também
devem ser dermocompatíveis e silenciosas. Isso não é nenhum
problema para nossas máscaras, as quais, aliás, foram
projetadas especificamente para o uso com aparelhos de
terapia da Löwenstein Medical Technology, como os da
prismaLINE.
Elas são um elemento fundamental para maior compliance
dos pacientes e um sucesso terapêutico: A JOYCEone
ajustável, as fáceis de usar JOYCEeasy nasal e JOYCEeasy Full
Face, a JOYCEeasy next FF que assenta de forma estável
mesmo com elevadas pressões, bem como as opções
comprovadamente confortáveis e de silicone SilkGel da
família JOYCE. Graças a essa versatilidade, cada paciente
certamente encontrará a máscara que melhor se vai ajustar a
ele.
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Visão geral
JOYCEone nasal · JOYCEone Full Face
• Rápida adaptação sem compromissos na precisão de ajuste
• 1ª opção
• Também para rostos asiáticos
Sugestão para a adaptação correta:
A vedação da máscara é flexível entre o dorso do nariz e a área do
queixo, podendo ser colocada mais para baixo ou mais para cima.

JOYCEeasy nasal · JOYCEeasy Full Face · JOYCEeasy next FF
• Fácil manuseio e adaptação
• 2ª opção
• Maiores pressões (JOYCEeasy next FF)
Sugestão:
JOYCEeasy é especialmente adequada quando o apoio para a testa deve ser
ajustado individualmente.

JOYCE SilkGel nasal · JOYCE SilkGel Full Face
• Combinável de forma individual
• Máscaras de gel

JOYCE nasal

JOYCE Full Faceplus

• Rostos/narizes longos
• Disponível em tamanho XL

• Pacientes com barba completa
• Pacientes com fraqueza muscular
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JOYCEone

JOYCEone Full Face

JOYCEeasy next FF

Máscara nasal

Máscara buconasal

Máscara buconasal

variante ventilada variante ventilada

variante não
ventilada

S
M

Tamanho
Número WM,

L

JOYCEeasy JOYCEeasy JOYCE SilkG
Full Face
GE
Máscara nasal

Máscara
buconasal

Máscar

variante ventilada

variante não
ventilada

25109

25159

25510

25910

26118/26112

25119

25169

25520

25920

26128/26122

25129

25179

25530

25930

26138/26132

variante ventilada variante ventilada variante ventilada

25260

25290

25270

4 - 30 cmH2O

4 - 30 cmH2O

4 - 30 cmH2O

4 - 40 cmH2O

4 - 40 cmH2O

4 - 30 cmH2O

4 - 30 cmH2O

4 - 40 cmH2O

18

19

–

19

–

18

19

15

XL
Silicone
Gel
Faixa de pressão
Volume de som (db(A) a 10 cmH2O)
Nível de pressão sonora
Junta esférica
Conexão de medição da
pressão
Corda de abertura (opcional)
Sistema de expiração externo
conectável

Os diferentes modelos

Ilustração para ajuste:
vedação nasal

Ilustração para ajuste:
vedação buconasal

JOYCEone
Tamanho único/dorso do
nariz largo e flexível

JOYCEone Full Face
Tamanho único/dorso do
nariz largo e flexível

JOYCEeasy
JOYCE SilkGel
Mais larga na área do dorso do nariz/ Área do dorso do nariz pequena/
tamanhos mais longos do que JOYCE
enchimento de gel

JOYCE
Área do dorso do nariz pequena/
tamanhos S – XL

JOYCEeasy Full Face
JOYCEeasy next FF
JOYCE SilkGel Full Face
Mais larga na área do dorso do Mais larga e mais longa do
Área do dorso do nariz
nariz/ tamanhos mais longos do que JOYCEeasy Full Face/ pequena/enchimento de gel
que JOYCE
maiores pressões

JOYCE Full Face
Área do dorso do nariz
pequena/
tamanhos S – XL

Gel / JOYCE
EL

ra nasal

JOYCE Full Face
SilkGel /
JOYCE Full Face GEL

JOYCE

JOYCE Full Face

NP 15

Máscara buconasal

Máscara nasal

Máscara buconasal

Máscara nasal
almofadada

NV 40 cmH2O
Full Faceplus
variante não
variante ventilada
variante ventilada
ventilada

variante não
ventilada

variante ventilada

variante não
ventilada

variante ventilada

variante não
ventilada

variante ventilada

40 cmH2O
variante ventilada

26168/26162

26418/26412

26468/26462

26110

26160

26410

26411

26461

26413

26178/26172

26428/26422

26478/26472

26120

26170

26420

26421

26471

26423

26188/26182

26438/26432

26488/26482

26130

26180

26430

26431

26481

26433

26140

26190

26440

26441

26491

26443

–

26755

4 - 40 cmH2O

4 - 40 cmH2O

4 - 40 cmH2O

4 - 30 cmH2O

4 - 30 cmH2O

4 - 30 cmH2O

4 - 40 cmH2O

4 - 40 cmH2O

4 - 30 cmH2O

4 - 25 cmH2O

–

16,5

–

15

–

16,5

16,5

–

16,5

15

Para todas as máscaras Full Face da Löwenstein Medical
Adaptador de endoscopia

Cotovelo variante não ventilada

Execução de intervenções
endoscópicas sob NIV – com nossa
solução para profissionais! Troque
simplesmente o cotovelo da máscara
de ventilação pelo adaptador de
endoscopia.

Para além da habitual variante
ventilada também disponibilizamos
o conjunto cotovelo Full Face NV
one/easy: Anel de segurança NV e
cotovelo NV.
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