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Poradnik − maski
oddechowe
Jaką maskę Weinmann wybrać?

Maska jako łącznik pomiędzy pacjentem a urządzeniem

Kształty twarzy znacznie się różnią. Oprócz długości

wspomagającym oddech jest kluczowym elementem

i szerokości twarzy oraz nosa, pochodzenie etniczne

mającym wpływ na wyższą tolerancję terapii przez

pacjenta ma wpływ na charakterystykę twarzy.

pacjenta

oraz

sukces

prowadzonego

leczenia.

Najważniejszą kwestią jest dopasowanie kołnierza

Weinmann oferuje szeroki wybór masek nosowych

maski, która łączy indywidualny profil twarzy pacjenta

oraz twarzowych, które są zaprojektowane tak by

z maską.

spełniać

osobiste

potrzeby

pacjentów.

Niniejszy

poradnik został stworzony by pomóc w dokonaniu
prawidłowego wyboru.

Rozmiary
Oferta Weinmann obejmuje maski nosowe i twarzowe w prawie wszystkich dostępnych rozmiarach:

XS

S

M

L

XL

LW

JOYCE SilkGel S

JOYCEeasy S

JOYCEeasy M

JOYCEeasy L

JOYCE XL

JOYCE XL

Jeden rozmiar dla wszystkich: JOYCEone

Typy masek
Szczególne cechy kołnierzy masek nosowych oraz ustno-nosowych:

JOYCEone

JOYCEeasy

JOYCE SilkGel

JOYCE

One size / szeroka
i elastyczna część
nosowa

Poszerzona i wydłużona
część nosowa w stosunku
do modelu JOYCE

Węższa część nosowa /
żelowe wypełnienie

Węższa część nosowa /
rozmiary S – XL

Rys. Kształt: kołnierz nosowy

JOYCEone
Full Face

JOYCEeasy
Full Face

JOYCE SilkGel
Full Face

JOYCE
Full Face

One size / szeroki i
elastyczny grzbiet nosa

Poszerzona i wydłużona
część nosowa w stosunku
do modelu JOYCE

wąski obszar grzbietu
nosa / wypełnienie żelowe

Węższa część nosowa /
rozmiary S – XL

Rys. Kształt: kołnierz ustno-nosowy
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Maski
JOYCE
Rozpocznij od JOYCEone

Maska ta jest odpowiednia dla ok. 85 %
pacjentów. Należy pamiętać, że kołnierz
maski przylega elastycznie wzdłuż nasady
nosa i dookoła podbródka, tak że maska
może być osadzona na twarzy w różnych
pozycjach tj. odrobinę wyżej lub niżej.
Należy dopasować górną część uprzęży maski uszczelniając
maskę, możliwie jak najluźniej. Proszę pamiętać, że mechanizm
sprężynowy opierający się na czole zapewnia odpowiedni
dystans pomiędzy nasadą nosa i czołem.
Jeżeli maska pod wypływem ciśnienia terapeutycznego nie
przylega szczelnie należy wówczas odsunąć lekko maskę od
twarzy pacjenta i założyć ją z powrotem. Dzięki temu do
kołnierza maski może dostać się powietrze, które go wypełni.
W przypadku pacjentów pochodzenia azjatyckiego
JOYCEone jest zalecana ze względu na głębszy i szerszy
obszar grzbietu nosa.
Model Nasal i Full Face

JOYCE

JOYCE SilkGel

Jeśli w przypadku stosowania
JOYCEone:
• maska nie przylega szczelnie w
obszarze grzbietu nosa,
• nie można ustawić prawidłowego
odstępu wspornika czołowego
• rozmiar maski nie jest optymalny,

Jeżeli pacjent preferuje maskę
żelową, gdyż dla niego jest
bardziej miękka, należy
wówczas zdecydować się na
maskę JOYCE SilkGel i dobrać jej
właściwy rozmiar S, M lub L zgodnie
z powyższym opisem.

należy wówczas zdecydować się na maskę
JOYCEeasy i dobrać jej właściwy rozmiar S, M
lub L (na podstawie doświadczenia, przy użyciu
szablonu, lub trzymając poduszkę na nosie lub twarzy).

Przy terapii wysokim ciśnieniem maska JOYCE
SilkGel zapewnia z reguły lepszą szczelność niż maska silikonowa.
Model Nasal i Full Face

Również w tym przypadku uprząż maski należy
ustawić możliwie jak najluźniej.
Odległość pomiędzy czołem a grzbietem nosa można
ustawić na stałe poprzez właściwe ustawienie odstępu
wspornika czołowego.
Model Nasal i Full Face

JOYCE
JOYCE to właściwy wybór dla
osób z długim nosem lub o
podłużnych kształtach twarzy,
ponieważ jest ona dostępna
również w rozmiarze XL.
Model Nasal i Full Face

JOYCE Full Faceplus
W przypadku pacjentów z
brodą i/lub osłabionymi
mięśniami szczęki można
użyć maski JOYCE Full Faceplus
(dostępnej w rozmiarach S – XL),
gdyż maska ta obejmuje brodę.
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Przegląd

JOYCE

pierwsze dopasowanie − uniwersalny rozmiar

JOYCE

szybkie dopasowanie − zróżnicowane
rozmiary

JOYCE SilkGel

wyższe ciśnienia
terapeutyczne −
maska żelowa

JOYCE

długie twarze/
nosy, XL

JOYCE Full Faceplus

pacjenci z brodą,
osłabienie mięśi

Firma Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG
zajmują się projektowaniem, produkcją i sprzedażą urządzeń
diagnostycznych i terapeutycznych przeznaczonych do terapii zaburzeń snu i oddychania.
Produkty tego rodzinnego hamburskiego przedsiębiorstwa są
precyzyjnie dopasowane do potrzeb pacjentów i ekspertów
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a przed wprowadzeniem do sprzedaży są poddawane certyfikowanemu procesowi walidacji: w obszarze badań i projektowania, zaopatrzenia, produkcji i zarządzania jakością.
Firma Weinmann, wchodząca od roku 2013 w skład grupy
Löwenstein − dzięki swoim pomysłom, doświadczeniu i
wybiegającym w przyszłość innowacjom − plasuje się dziś na
wielu światowych, jakże wymagających rynkach w pierwszej
trójce producentów. A także dzięki zaufaniu, jakim dążą
firmę Weinmann klienci na całym świecie stawiając na sprawdzone produkty sygnowane znakiem made in Germany.
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