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Určené použitie 
Maska neinvazívne smeruje prúd vzduchu smerom k používateľovi 
pomocou pozitívneho tlakového vzduchového zariadenia, ako 
napríklad vzduchová pumpa s kontinuálnym pozitívnym tlakom alebo 
dvojúrovňový systém. 
Maska je určená: 
•• pre dospelých používateľov (nad 30 kg), ktorí majú predpísané 
používanie dýchacieho prístroja s pozitívnym pretlakom v dýchacích 
cestách, 
•• na opakované použitie pre jedného používateľa v domácom  
prostredí a na opakované používanie pre viacerých pacientov 
v nemocničnom / zdravotníckom prostredí. 
Používanie masky 
•• Možnosti nastavenia masky nájdete v časti Technické špecifikácie 
tejto používateľskej príručky. 
•• Riaďte sa pokynmi svojho lekára alebo spánkového terapeuta. 
•• Ak chcete správne nasadiť masku, sledujte pokyny v časti 
Nasadenie. 
•• Neuťahujte príliš pásy náhlavnej súpravy. Ak cítite únik vzduchu, 
treba: 
–– znovu nastaviť masku alebo zmeniť jej polohu 
–– upraviť náhlavnú súpravu 
–– skontrolovať správnosť zostavenia masky 
–– kontaktovať lekára alebo spánkového terapeuta pre opätovné 
nastavenie masky. 
•• Návody na používanie špecifické pre masku sú dostupné na 
lokalite www.resmed.com, na stránke Products pod Service & 
Support. Spoločnosť ResMed ich tiež zašle na požiadanie. 
Systém masky neobsahuje latex, PVC ani DEHP materiály. 

Vymeniteľný rám 
Vymeniteľný rám ResMed je prispôsobený obom poduškám Mirage 
SoftGel a Mirage Activa LT. 
Nastavenie prístroja 

Možnosti nastavenia masky pre prístroje ResMed sú uvedené v 
„Zoznam kompatibilných masiek a prístrojov“ na lokalite  
ww.resmed.com, na stránke Products pod Service & Support. 
Rozobratie 
Ak chcete rozobrať masku, sledujte pokyny v časti Rozobratie. 
Opätovné zloženie 
Ak chcete zostaviť masku, sledujte pokyny v časti Zostavenie. 
Domáce čistenie masky 
•• Masku a náhlavnú súpravu umývajte len v rukách. Náhlavnú 
súpravu je možné umyť bez odstránenia spôn. 
•• Pri čistení dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu ani strate 
súčiastok. 
Denne / Po každom použití 
•• Pre optimalizáciu tesnenia masky odstráňte pred použitím z 
podušky mastnotu z tvárovej pokožky. 
•• Masku nenamáčajte. 
•• Masku umyte v rukách miernym trením v teplej vode (30 °C) 
jemným mydlom alebo rozriedeným prostriedkom na riad. 
•• Všetky súčasti dobre opláchnite pitnou vodou a nechajte ich voľne 
vyschnúť mimo priameho slnečného svetla. 
•• Ak je vetrací otvor zablokovaný, očistite ho kefkou s mäkkými 
štetinami. 
Raz za týždeň 
Náhlavnú súpravu umyte v rukách v teplej vode (30 °C) jemným 
mydlom alebo rozriedeným prostriedkom na riad. Dobre ju 
opláchnite a nechajte voľne vyschnúť mimo priameho slnečného 
svetla. 
Skladovanie 
Pred skladovaním na akúkoľvek dobu sa presvedčte, či je maska 
úplne čistá a suchá. Masku skladujte na suchom mieste mimo  
priameho slnečného svetla. 
Likvidácia 
Maska neobsahuje žiadne nebezpečné látky a môže sa likvidovať 
spolu s bežným domácim odpadom. 
Symboly 
Na maske alebo jej obale sa môžu vyskytovať nasledujúce symboly: 



Pozor, prečítajte si sprievodnú dokumentáciu, LOT Číslo zásielky, 
REF Číslo dielu, Odporúčaný rozsah teploty, Odporúčaný rozsah 
vlhkosti, 
Neobsahuje latex. 
Výstrahy 
•• Vetracie otvory musia byť voľné. 
•• Masku nepoužívajte, pokiaľ zariadenie nie je zapnuté. Po 
nasadení masky sa presvedčte, že zariadenie fúka vzduch. 
•• Pri používaní kyslíka z náhradného zdroja dodržujte všetky 
bezpečnostné opatrenia. 
•• Ak vzduchová pumpa s kontinuálnym pozitívnym tlakom alebo 
dvojúrovňový systém nepracuje, prietok kyslíka musí byť vypnutý, 
aby sa nepoužitý kyslík neakumuloval v uzávere prístroja a 
nevytváral tak nebezpečenstvo požiaru. 
•• Pri stabilnom prietoku kyslíka z náhradného zdroja sa 
koncentrácia inhalovaného kyslíka mení v závislosti od nastavenia 
tlaku, dýchacieho rytmu používateľa, masky, miesta aplikácie a 
intenzity úniku. 
•• Ak je viditeľné akékoľvek poškodenie nejakej súčasti masky 
(prasknutie, trhliny atď.), danú súčasť masky treba odstrániť a  
nahradiť novou. 
•• Nepoužívajte roztoky na aromatickej báze ani vonné oleje (napr. 
eukalyptus alebo esenciálne oleje), bieliace prostriedky, alkohol ani 
silne voňajúce výrobky (napr. citrusové) na čistenie ktorejkoľvek 
súčasti masky. Môže dôjsť k vdýchnutiu reziduálnych výparov týchto 
roztokov, ktoré tiež môžu spôsobiť praskliny, a poškodiť tak masku. 
•• Za kompatibilitu masky s prístrojom je zodpovedný váš lekár alebo 
spánkový terapeut. Používanie masky mimo rozsahu uvedeného v 
špecifikácii alebo v spojení s nekompatibilnými prístrojmi môže 
spôsobiť neúčinnosť tesnenia a pohodlia masky a nemusí dôjsť k 
dosiahnutiu optimálnej terapie. 
•• Nekombinujte súčasti z iných maskových systémov. 
•• V prípade AKEJKOĽVEK nepriaznivej reakcie prestaňte masku 
používať a obráťte sa na svojho lekára alebo spánkového terapeuta. 
•• Podrobnosti o nastaveniach a informácie o prevádzke vzduchovej 
pumpy s kontinuálnym pozitívnym tlakom alebo dvojúrovňového 
systému nájdete v príslušnom návode. 

•• Ak túto masku používa viacero používateľov, mala by sa pred 
každou zmenou používateľa dezinfikovať, resp. sterilizovať. 
•• Pred použitím masky odstráňte všetok obalový materiál. 
Informácie o záruke 
ResMed uznáva všetky práva spotrebiteľov ustanovené smernicou 
Európskej únie 1999/44/ES a príslušné štátne zákony v rámci 
Európskej únie týkajúce sa výrobkov predávaných v rámci Európskej 
únie. 
Klinické informácie 
Maska obsahuje pasívne vetranie ako ochranu proti opätovnému 
vdýchnutiu. Technické údaje a pokyny pre čistenie, dezinfekciu a 
sterilizáciu sú dostupné v Návode na používanie špecifickom pre 
masku na lokalite www.resmed.com, na stránke Products pod 
Service & Support. 
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Pretlak Prietok ( l/min ) 

 Mirage FX SoftGel Activa LT Micro Activa 

4 cm H2O 19 19 19 19 19 

8 cm H2O 28 28 28 28 28 

12 cm H2O 34 34 34 34 34 

16 cm H2O 40 40 40 40 40 

20 cm H2O 45 45 45 45 45 

Informácie o nevyužitom priestore :  Prázdny objem masky po kĺb. Nevyužitý priestor masky sa mení v závislosti 
od veľkosti podušky. 

 Mirage FX SoftGel Activa LT Micro Activa 

83 mL 145 mL 185 mL 128 mL 311 mL 

 ( Veľká ) ( Stredná ) ( Extra veľká )  ( Plytká ) 

Terapeutický pretlak ( cm H2O ) 

 Mirage FX SoftGel Activa LT Micro Activa 

 4 až 20 4 až 20 4 až 20 4 až 20 4 až 20 

Odpor : Pokles meraného pretlaku ( nominálny )  ( cm H2O ) 

 Mirage FX SoftGel Activa LT Micro Activa 

pri 50 l/min 0,25 0,3 0,1 0,1 0,1 

pri 100 l/min 1,1 0,9 0,7 0,7 0,5 

Zvuk – DEKLAROVANÉ DVOJČÍSELNÉ HODNOTY EMISIÍ HLUKU v súlade s normou ISO 4871. Zobrazená je 
úroveň intenzity zvuku A-typu a úroveň tlaku zvuku A-typu masky zo vzdialenosti 1 metra a s odchýlkou do 3 dBA. 

 Mirage FX SoftGel Activa LT Micro Activa 

Úroveň intenzity 26 dBA 29 dBA 30 dBA 30 dBA 32 dBA 

Úroveň tlaku zo 
vzdialenosti 1 m 

18 dBA 22dBA 22 dBA 22 dBA 24 dBA 

Hrubé rozmery - Plne zostavená maska – bez náhlavnej súpravy. Uvedený len najväčší variant. 

 Mirage FX SoftGel Activa LT Micro Activa * 



Výška 138 mm 155 mm 154 mm 155 mm 425 mm 

Šírka 86 mm 91 mm 95 mm 91 mm 110 mm 

Hĺbka 88 mm 118 mm 117 mm 98 mm 135  

 * Zahŕňa prívodnú hadičku a sklopnú súpravu  

Možnosti nastavenia masky: Ak je to možné, zvoľte A, v ostatných prípadoch zvoľte B. 

 Mirage FX SoftGel Activa LT Micro Activa 

A Standard Activa Activa Standard Activa 

B Vista Standard Standard Vista Standard 

Podmienky prostredia – Všetky masky 

Prevádzková teplota :  +5° až + 40° C 

Prevádzková vlhkosť : 15 % až 95 % , nekondenzujúca 

Teplota pri skladovaní a preprave : -20° až + 60° C 

Vlhkosť pri skladovaní a preprave : až do 95 % , nekondenzujúca 
 


