NP 15
Masken

Den mest støjsvage nasal-pillow-maske, der samtidig sikrer maksimal
sikkerhed og bærekomfort
Kun 15 dB ved 10 hPa – vores nasal-pillow-maske NP 15 leverer toppræstationer på alle områder: Den er støjsvag, lille og
alligevel stabil og effektiv. Derudover er NP 15 nem at håndtere og giver næsten ubegrænsede muligheder for at
fastgøre slangen sikkert. Således bliver den stabilt på sin position og sikrer stor bærekomfort og dermed en høj compliance.
Kugleleddene, et på maskeelementet og et mellem maske- og apparatslangen, sørger også for uhindret bevægelsesfrihed
med en stabil placering.
• Den mest støjsvage nasal-pillow-maske
• Har to kugleled:
- Det ene kugleled sidder på maskeelementet og
søger for ubegrænset bevægelsesfrihed.
- Det andet kugleled befinder sig mellem maskeog apparatslangen.
Det muliggør en stabil, lækagefri placering.
• Har 2 slangefastgørelsesmuligheder
(clips og fastgørelsesbånd), hvormed slangen holdes
stabilt i position om natten.

• Integreret trykmålestuds
• Intet forstyrrende træk af luft, da udåndingsstrømmen
ledes bort fra ansigtet, og bortstrømningsspalten er
lukket i retning mod ansigtet
• Optimal pasform
• Lille, sirlig og alligevel sikker og stabil
• Er lavet af hudvenlig silikone

2
3

II a

Mål (B x H x D)

140 mm x 100 mm x 40 mm

Vægt

90 g 1

Terapitrykområde

4 hPa - 25 hPa

Slangetilslutning:
Konus ifølge EN ISO 5356-1

Ø 22 mm (han)

Trykmåletilslutning

Ø 4 mm

Temperaturområde:
Drift
Opbevaring

+5 °C til + 40 °C
-20 °C til +70 °C

Strømningsmodstand 2
ved 50 l/min
ved 100 l/min

≤ 0,9 hPa
≤ 3,5 hPa

Angivet støjemissionsværdi iht.
ISO 4871:
- Lydtryksniveau
- Lydeffektniveau
- Usikkerhedsfaktor

15 dB(A)
23 dB(A)
3 dB(A)

Brugsvarighed

Op til 12 måneder 3

Anvendte standarder

EN ISO 17510-2:2009

Afhængig af størrelse
Strømningsmodstandene afhænger af næsepolsterets størrelse og kan have afvigelser.
De materialer, som bruges til fremstilling af masker, ældes, hvis de f.eks. udsættes for aggressive rengøringsmidler.
I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at udskifte masken tidligere.

Tryk-Flow-Karakteristik
I tryk-flow-karakteristikken vises udløbsflowet afhængigt af terapitrykket.
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Gennemsnitligt lækageflow (l/min)
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Produktklasse iht. direktiv
93/42/EØF
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Udgangstryk ved terapiapparatet (hPa)

Materialer
Næsepolster, lukning til trykmåletilslutning, pandepolster

Silikone

Maskeelement, drejebøsning, slangeadapter (kuglesæde), pandestøtte, båndclips,
velcrostriber

Polyamid

Vinkel, slangeadapter (kugle)

Polycarbonat

Maskeslange

Ethylenvinylacetatcopolymer

Hovedbånd, slangefikseringsbånd

Lycra, polyester, polyurethan, ubl loopmateriale

Alle maskedele er frie for latex, PVC (polyvinylklorid) og DEHP (diethylhexylphthalat).
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