CARA
FAMILIE

CARA eenvoudig opzetten.
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CARA

2

Uitstekend slapen.

Perfecte pasvorm, hoog draagcomfort, aangename
en stille uitademing en goede huidverdraagbaarheid
– met de nasale en full-face-maskers van de
CARA-familie wordt op moderne wijze nog beter
aan deze eisen voldaan.

Maak de beide clips van het
masker los.
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Schuif de hoofdbanden over
uw hoofd.
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Onze succesvolle CARA-maskers overtuigen door
hun lichtheid, het exact passende maskerkussen dat
zacht tegen het gezicht aan ligt, de goede instelmogelijkheden en nog meer slimme details.
Voor nagenoeg elke maskerdrager biedt CARA de
juiste oplossing.

Bevestig de clips onder aan
het masker.
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Maskerkussen – exact passend en stabiel

CARA is onderscheiden

De voordelen van CARA

De eerste indruk klopt. Het maskerkussen is zacht, meegevend en buigzaam. Toch zit het stabiel op het gezicht en
past het zich nauwkeurig aan de desbetreffende contouren
aan – optimaal voor een langdurig draagcomfort, zelfs zonder
voorhoofdkussen.

CARA wist niet alleen u te overtuigen, maar is ook onderscheiden met de internationale designprijs Focus Open.

• Zacht, meegevend maskerkussen – in 3 groottes

Het beproefde perfectioneren –
onwaarneembaar stil
Het spleetvormige uitademsysteem vlak bij het kogelscharnier
heeft zijn deugdelijkheid al decennialang bewezen. Met de
CARA-familie wordt dit geperfectioneerd. Door minder onderdelen is het gemakkelijker te hanteren, wordt het gewicht
geringer en wordt het milieu ontzien door minder productie
en afvalverwijdering van het materiaal.
Behouden blijven het diffuse wegstromen om de patiënt of
zijn bedpartner niet te storen en het van boven gesloten
gedeelte om geen lucht in de richting van de ogen te laten
stromen.
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Ook het onafhankelijke instituut Hohenstein is overtuigd. Alleen smetteloos textiel zonder voor de gezondheid
schadelijke stoffen krijgt het wereldwijd erkende OEKO-TEX
STANDARD 100 keurmerk – zo ook de hoofdbanden van
CARA-familie.

• Stil en diffuus uitademsysteem
• Lichtgewicht

1a

,

1a

1b

Stel de bovenste hoofdbanden zo los mogelijk, maar
wel zo vast als nodig in.
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1b

Stel de onderste hoofdbanden ook zo los mogelijk,
maar wel zo vast als nodig
in.

2

• Hoofdbanden met kleurcodes – gekleurd gedeelte
(petrol of syrah) boven
• Instelmogelijkheid van de bovenste hoofdband voor een
perfecte pasvorm bij elke hoofdgrootte 3
• Keuze tussen insteken of vast monteren
• Scheurkoord voor snelle demontage
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Stel de hoofdbanden op
het hoofd zo in dat ze van
onderen niet tegen de
oorlelletjes aan zitten.

4b
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• Kogelscharnier met 360° en 3D-draaiing voor onbeperkte
bewegingsvrijheid 6

5
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• Extreem belastbaar materiaal

CARA - Made in Germany

De voorhoofdsteun zo los
mogelijk instellen, hij moet
niet tegen het voorhoofd
drukken.

Onze gebruikersvideo vindt
u op YouTube.

Slaaptherapie I Beademing I Patient Interface

PATIENT INTERFACE

Reserveonderdelen
Hoofdbanden CARA
incl. bandenclips

Hoofdbanden
CARA Full Face
incl. bandenclips

XS:
WM 25191
Standard: WM 25192

WM 25243

Maskerkussentje
CARA

Maskerkussentje
CARA Full Face

Scheurkoord
CARA Full Face

Maat XS: WM 25189

Maat S:

WM 25623

Maat S/M: WM 25238

Maat M: WM 25602

Maat M/L: WM 25239

Maat L:

WM 25601
WM 25603

Meer informatie over onze therapie-oplossingen, accessoires en maskersystemen vindt u op loewensteinmedical.de

CARA

CARA Full Face

II a

II a

72 x 112 x 70 mm (Maat XS)
72 x 117 x 70 mm (Maat S/M)
72 x 118 x 70 mm (Maat M/L)

93 mm x 145 mm x 89 mm (Maat S)
95 mm x 160 mm x 90 mm (Maat M)
95 mm x 174 mm x 91 mm (Maat L)

Gewicht

58 g (Maat XS)
59 g (Maat S/M)
60g (Maat L/M)

93 g (Maat S)
97 g (Maat M)
102 g (Maat L)

Therapiedruk

4 hPa – 30 hPa

4 hPa – 25 hPa

Ø 22 mm (mannelijk)

Ø 22 mm (mannelijk)

Temperatuurbereik
• Gebruik:
• Opslag:

+5  °C tot +40  °C
-20  °C tot +70  °C

+5  °C tot +40  °C
-20  °C tot +70  °C

Stromingsweerstand
• bij 50 l/min
• bij 100 l/min

0,2 hPa
0,9 hPa

0,15 hPa
0,5 hPa

Stromingsweerstand anti-asfyxieventiel
• Inspiratie bij 50 l/min
• Expiratie bij 50 l/min

–

0,6 hPa
0,8 hPa

Geluidsdruk anti-asfyxieventiel
• Openen:
• Sluiten:

–

0,5 hPa
2,2 hPa

18 dB(A)
26 dB(A)
3 dB(A)

19 dB(A)
27 dB(A)
3 dB(A)

maximaal 12 maanden 1

maximaal 12 maanden 1

EN ISO 17510-2:2009

EN ISO 17510-2:2009

Productklasse volgens richtlijn 93/42/EEG
Afmetingen (b x h x d)

Slangaansluiting conus conform EN ISO 5356-1

Voorgeschreven geluidsemissiewaarde in twee
getallen conform ISO 4871:
• Geluidsdrukniveau:
• Geluidsvermogensniveau:
• Onzekerheidsfactor:
Gebruiksduur

CARA
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Toegepaste normen
1

I materiali impiegati per realizzare le maschere si usurano ad esempio se esposti a detergenti aggressivi.
Nel caso specifico potrebbe perciò essere necessario sostituire prima la maschera.

Apparaat-benaming

Maat

Artikelnr.

Apparaat-benaming

Maat

Artikelnr.

CARA Nasal
CARA Nasal
CARA Nasal

XS
S/M
M/L

WM 25590
WM 25600
WM 25610

CARA Full Face
CARA Full Face
CARA Full Face

S
M
L

WM 25630
WM 25640
WM 25650
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Technische gegevens

CARA
Uitstekend slapen.

