
Menší kontakt pro větší pohodlí
Nosní maska Philips Respironics AP111

Když jsou chronicky nemocní pacienti hospitalizováni při dechových potížích, 
tito pacienti mohou preferovat použití masky pro neinvazivní ventilaci (NIV), 
která je stejně pohodlná jako ta, co používají v domácích podmínkách  
– neobtěžující systém pro zachování kvality života při pobytu v nemocnici. 
Nástavec masky AP111 se dotýká pouze vnějšího povrchu chřípí a malý rám 
umožňuje pacientovi číst, aniž by bylo omezeno zorné pole. Maska Respironics 
AP111 je všestranná, pohodlná, nabízí volnost pohybu a je výborným řešením 
v situacích dlouhodobé péče o chronicky nemocné pacienty.

Klíčové výhody

• Snadné přizpůsobení pacientovi 
a upevnění 

• Kompletní sada pro rychlou aplikaci 

• Volné zorné pole 
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Maska Respironics AP111 může poskytnout pacientovi větší pohodlí.

•  Pro snazší aplikaci se každá maska dodává se čtyřmi nástavci různé velikosti
•  Lze objednat výměnné upínací popruhy
•  Úchytky se suchým zipem Velcro® umožňují snadné sejmutí a úpravu upínacích 

popruhů

Philips Respironics AP111

Popis Množství Číslo
Maska AP111 s s upínacími popruhy a nástavci* 1 1062128
Maska AP111 s upínacími popruhy, okruhem a nástavci* 1 1062130
Maska AP111 s upínacími popruhy, okruhem a nástavci* 5 1062132
Upínací popruhy AP111 5 1062134
Spona pro uchycení hadice 1 1039967
*Každá maska obsahuje čtyři nástavce různé velikosti.

Velikosti nástavců
• Malý, střední, velký a velký široký nástavec
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