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Pokyny k upevnění nosní masky 
Respironics AP111

Kolébka nástavce
• Kolébka nástavce správné velikosti nesmí blokovat 

nosní dírky.
• Žádná část nosu se nesmí nacházet v nástavci.

Připevnění nástavce
• Vyhledejte značky na nástavci a určete správné 

umístění na upevňovací hlavici nástavce.
• Šipky na nástavci a rámu masky se musí nacházet na 

stejné straně. Nemusí být vyrovnány přesně.
• Upevněte nástavec na upevňovací hlavici. Toto musí být 

provedeno postupně na každé straně.
• Umístěte otvor na jedné straně na odpovídající kolík 

nacházející se na rámu hlavice/masky.
• Napněte nástavec a nasaďte jej na hlavici, aby došlo 

k upevnění druhé strany nástavce. Nástavec se 
roztáhne, aniž by došlo k jeho poškození.

• Vyrovnejte nástavec tak, jak je uvedeno, aby byl 
umístěn správně.

Dostupné velikosti
• Malý, střední, velký a velký úzký nástavec

1. Upínací popruhy s rámem 2. Připevnění nástavce 3. Nástavec připevněn 4.  Poloha upínacích popruhů pro 

nasazení
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Umístěte kolébku nástavce do vzpřímené polohy na upevňovací 

hlavici, aby byla správně umístěna pod chřípím.

• Umístěte kolébku nástavce pod nos.
• Uchopte zadní popruh upínacích popruhů před 

obličejem a přetáhněte jej přes hlavu.
• Zadní popruh se musí nacházet na zadní straně hlavy, 

nastavitelný horní popruh se musí nacházet na horní 
straně hlavy a boční popruhy se musí nacházet nad 
ušima.

• Upravte boční popruhy tak, aby nástavec byl stabilní, 
nepůsobil pacientovi nepohodlí a aby popruhy byly na 
obou stranách umístěny rovnoměrně.

• Upravte úchytnou pásku pod bradou tak, aby přiléhala 
k bradě.  Pacient musí být schopen pootevřít ústa, aniž 
by došlo ke stažení nástavce z nosu.

• V případě potřeby pootočte nástavec na upevňovací 
hlavici, aby byl usazen pohodlně pro pacienta.

• Přetáhněte zadní popruh upínacích popruhů přes hlavu 
pacienta.

5.  Nasazení upínacích popruhů 

pacientovi

6. Umístění pod chřípím 7.  Upravte boční popruhy a hlavový 

popruh

8.  Upevnění na pacienta je 

dokončeno
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Používejte s ventilátorem V60
• Hodnota netěsností masky AP111 je 3. Symbol 

netěstností je uveden na přední straně hlavice a na 
snímatelném štítku.

• Používáte-li zařízení AP111 s okruhem obsahujícím 
DEP, vyberte DEP pro výdechový port.

• Používáte-li zařízení č. 1062130 nebo 1062132, vyberte 
pro výdechový port „None“ (Žádný). Zařízení s těmito 
čísly obsahují obvod, který nemá výdechový port.
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Pokyny k upevnění upínacích popruhů
• Pokud se boční popruhy upínacích popruhů nacházejí 

na uších nebo je zakrývají, utažením horního popruhu 
upínacích popruhů odstraníte boční popruhy z uší.

• Pokud zadní popruh upínacích popruhů sklouzává, 
uvolněte horní popruh a posuňte zadní popruh dolů na 
krk. Opět upravte boční popruhy a úchyt pod bradou, 
aby se pacient cítil pohodlně.

• Pokud úchytná páska pod bradou sklouzává, upravte ji 
tak, aby byla napnutá, ale ne příliš.

• U pacientů s dlouhými vlasy umístěte vlasy nad zadní 
popruh upínacích popruhů. 

Pokyny k upevnění nástavce
• Ověřte, zda úchytná páska pod bradou není příliš 

utažena.
• Změňte výřezy použité pro upínací popruhy.
• Pro lepší umístění nástavec pootočte.
• Po uložení pacienta upravte upevnění masky.
• Zkuste použít nástavec jiné velikosti.
• Viz kapitola „Uchycení hadice“ níže. 

Uchycení hadice
• Jako u všech lehkých masek je manipulace s hadicí 

důležitým úkonem zlepšujícím odpovídající těsnost a 
stabilitu.

• Pro uchycení okruhu k oděvu pacienta a zajištění 
optimální stability masky lze použít volitelný kroužek a 
sponu (č. 1039967) k uchycení hadice.

Symbol netěsností 3 na ventilátoru Respironics V60
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