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Så nem er CARA at tage på.
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CARA
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Fremragende søvn.

Perfekt pasform, høj bærekomfort, behagelig og støjsvag udånding samt god hudkompatibilitet – Nasalog mund-næse-masken i CARA-familien perfektionerer disse krav på moderne vis.

Løsn de to clips fra masken.
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Stryg hovedbåndet over dit
hoved.
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Vores succesfulde CARA-masker overbeviser med
deres lethed, de blødt tætsluttende og pasnøjagtige
maskepuder, de gode indstillingsmuligheder samt andre fiffige detaljer.
CARA byder på den rigtige løsning til stort set alle
maskebærere.
Fastgør clipsene nederst på
masken.
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Maskepude - pasnøjagtig og stabil

CARA er prisbelønnet

Fordelene ved CARA

Det første indtryk passer. Maskepuden er blød, elastisk og tætsluttende. Alligevel sidder den stabilt på ansigtet og tilpasser sig
nøjagtigt til de pågældende konturer - optimalt med henblik på
en langvarig bærekomfort selv uden pandepolster.

CARA har ikke kun overbevist dig, den blev belønnet med den
internationale designpris Focus Open.

• Blød og tætsluttende maskepude - i 3 størrelser

Gennemprøvet perfektionering - uovertruffen
støjsvag
Det spalteformede udåndingssystem tæt på kugleleddet er
gennemprøvet gennem årtier. CARA-familien perfektionerer dette. Færre dele gør håndteringen nemmere, reducerer
vægten og skåner miljøet på grund af mindre materialeproduktion og -bortskaffelse.
Der opretholdes en diffus bortstrømning, så hverken patienten
eller sengepartneren forstyrres, samt et lukket område foroven, så der ikke strømmer luft i retning af øjnene.

Også det uafhængige institut Hohenstein er overbevist. Kun
fejlfrie tekstiler uden sundhedsfarlige stoffer får det verdensanerkendte segl OEKO-TEX STANDARD 100 - således også
hovedbåndet i CARA-familien.

• Støjsvagt og diffust udåndingssystem
• Letvægt
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Indstil ligeledes de nederste
hovedbånd så løst som
muligt, men også så fast som
nødvendigt.

• Farvekodet hovedbånd – farvet område
(petrol eller syrah) foroven
• Indstillingsmulighed for det øverste hovedbånd sikrer
en perfekt placering på alle hovedstørrelser 3
• Valg mellem indføring eller fast montering
• Udløsersnor til hurtig afmontering
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Indstil hovedbåndet på hovedet, så det ikke kolliderer
med øreflipperne forneden.

4b
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• Kugleled med 360°- og 3D-drejning sikrer grænseløs
bevægelsesfrihed 6
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• Ekstremt belastbart materiale

CARA - Made in Germany

Søvnterapi I Ventilation I Patient Interface

1a

Indstil de øverste hovedbånd
så løst som muligt, men også
så fast som nødvendigt.

Indstil pandestøtten så løst
som muligt. Den skal ikke
slutte tæt.

Vores brugervideo kan
findes på YouTube.

Søvnterapi I Ventilation I Patient Interface

PATIENT INTERFACE

Reservedele
Hovedbånd CARA
inkl. båndclips
XS:
Standard:

WM 25191
WM 25192

Maskepude
CARA Full Face

Udløsersnor
CARA Full Face

WM 25189

Str. S: WM 25601

WM 25623

Str. S/M: WM 25238

Str. M: WM 25602

Hovedbånd
CARA Full Face
inkl. båndclips

Maskepude
CARA

WM 25243

Str. M/L: WM 25239

Str. L: WM 25603

Str. XS:

Yderligere informationer om vores terapiløsninger, tilbehør og maskesystemer findes på loewensteinmedical.de

CARA

CARA Full Face

II a

II a

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

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

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

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

Terapitryk

4 hPa - 30 hPa

4 hPa - 25 hPa

Slangetilslutning, konus iht. EN ISO 5356-1

Ø 22 mm (han)

Ø 22 mm (han)

Temperaturområde
• drift:
• opbevaring:

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

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

Strømningsmodstand
• ved 50 l/min
• ved 100 l/min

0,2 hPa
0,9 hPa

0,15 hPa
0,5 hPa

Strømningsmodstand nødudåndingsventil
• inspiration ved 50 l/min
• eksspiration ved 50 l/min

–

0,6 hPa
0,8 hPa

Lydtryk nødudåndingsventil
• åbn:
• luk:

–

0,5 hPa
2,2 hPa

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

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

op til 12 måneder 1

op til 12 måneder 1

EN ISO 17510-2:2009

EN ISO 17510-2:2009

Produktklasse iht. direktiv 93/42/EØF
Mål (B x H x D)

Vægt

Angivet støjemissionsværdi iht. ISO 4871:
• lydtryksniveau:
• lydeffektniveau:
• usikkerhedsfaktor:
Brugsvarighed

CARA
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Søvnterapi I Ventilation I Patient Interface

Anvendte standarder
1

De materialer, som bruges til fremstilling af masker, ældes, hvis de f.eks. udsættes for aggressive rengøringsmidler.
I enkelte tilfælde kan det derfor være nødvendigt at udskifte maskedelene tidligere.

Udstyrsbetegnelse

Størrelse

Artikelnr.

Udstyrsbetegnelse

Størrelse

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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