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Sleep

Podnosowa

Maska twarzowa

Amara View

Ciesz się widokiem
Żadna z wiodących masek nie zapewnia tak szerokiego 
pola widzenia*

* Testy wewnętrzne: dane z badań własnych



Innowacyjna, unikatowa konstrukcja 
poduszki pod nos maski Amara View 
zapewnia użytkownikowi najszersze* 
pole widzenia spośród tych, które oferują 
wiodące maski twarzowe. Dzięki temu przed 
pójściem spać można nosić okulary, czytać 
lub oglądać telewizję. Oznacza to również 
większy komfort noszenia maski, ponieważ 
na grzbiecie nosa nie pojawiają się 
zaczerwienione ślady ani podrażnienia.*

Wysoka ocena za działanie, 

żadnych odciśnięć 
na grzbiecie nosa*

* Testy wewnętrzne: dane z badań własnych
** Badania sponsorowane przez firmę Philips Respironics i wykonane w dwóch 

ośrodkach klinicznych. Dziewięćdziesięciu pacjentów używało modelu Quattro 
i oceniało go, a następnie po ok. 30 dniach otrzymało maskę Amara View. 
Istotność statystyczna przy 95% zaufania, +1–5% z zastosowaniem sparowanego 
testu t i z porównaniem średnich wyników ocen od 0 do 10.

(2) wartość p < 001
(3) wartość p = 0,015

Pomocne wskazówki 
dla użytkownika

• Mając lekko otwarte usta, należy sprawdzić, 
czy maska spoczywa na twarzy bez 
powodowania dyskomfortu. Otwór 
w poduszce pod nos powinien znajdować 
się pod nozdrzami, a dolna część 
poduszki powinna być ułożona tuż nad 
podbródkiem. Paski uprzęży powinny 
znajdować się z dala od oczu.

•  Najczęstszym błędem jest zbyt mocne 
zaciskanie uprzęży. Uprząż powinna 
być luźno dopasowana, a jej ułożenie 
na twarzy powinno zapewniać komfort. 
W przypadku wystąpienia obrzęku skóry 
wzdłuż brzegów maski albo pojawienia 
się zaczerwienionych śladów na twarzy 
należy poluzować paski uprzęży.

• Dopasowując maskę, należy wypróbować 
różne pozycje ciała przyjmowane podczas 
snu, aż do uzyskania wygodnego ułożenia 
maski. Jeżeli dochodzi do nadmiernego 
wycieku powietrza, należy dokonać 
końcowej regulacji poprzez dopasowanie 
długości górnego i dolnego paska oraz 
paska ciemieniowego. Ma to na celu 
zapobieżenie wyciekom, w których 
strumień powietrza dociera do oczu. 
Pewna ilość wyciekającego powietrza 
jest zjawiskiem normalnym.

Pacjenci zgłaszali:
• o 20% łatwiejsze użytkowanie**(2)

• o 29% większy komfort użytkowania**(2) (3) 

• o 37% wyższą satysfakcję z ogólnej atrakcyjności**(2)



Wystarczy wykonać poniższe instrukcje

Właściwe dopasowanie maski 
Amara View jest łatwe

Więcej wskazówek dotyczących dopasowywania maski  
oraz informacje na temat regulacji pod kątem wycieków 
powietrza można znaleźć w naszych przewodnikach wideo:
sleepapnea.com/products/masks/amara-view/
resources/

Poluzuj paski uprzęży. 
Przekręć zapięcia 
uprzęży, aby ją odłączyć.

Dobierz rozmiar poduszki 
tak, aby pokrywała 
usta i przylegała 
do podstawy nosa.

Delikatnie przytrzymując 
maskę przy twarzy, 
naciągnij uprząż na głowę.

Upewnij się, że nos znajduje 
się nad (a nie wewnątrz) 
otworem na nozdrza 
w poduszce.

Wciśnij zaczepy uprzęży 
na swoje miejsce, 
aby je podłączyć.

Odciągnij paski mocujące, 
aby równo wyregulować 
dolny i górny pasek. 

Wyreguluj pasek ciemieniowy 
tak, aby uprząż nie 
powodowała dyskomfortu.

Podłącz przewód 
elastyczny (dołączony 
do urządzenia CPAP 
lub Bi-Level) do przewodu 
szybkozłącznego maski 
Amara View.
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Części maski Amara View

 Pasek ciemieniowy uprzęży

 Pasek górny uprzęży

 Pasek dolny uprzęży

 Poduszka z portami wydechowymi

 Szkielet maski

 Łącznik kolankowy z zaworem 
bezpieczeństwa

 Zapięcie uprzęży

 Zatrzaski szybkozłączne

 Przewód szybkozłączny 
ze złączem obrotowym

Maska z uprzężą 
Numer 
katalogowy

Maska mała (S) 1090662

Maska średnia (M) 1090663

Maska duża (L) 1090664

Części zamienne

Przewód szybkozłączny 1090689

Poduszka mała (S) 1090692

Poduszka średnia (M) 1090693

Poduszka duża (L) 1090694

Uprząż, duża 1090696

Uprząż, standardowa 1090697

Zapięcie uprzęży, 
2 szt. w opakowaniu

1090698

Informacje na temat składania 
zamówień

Więcej informacji 
na stronie
www.philips.com/respironics

http://www.philips.com/respironics



