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Stödjer de första andetagen
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Respireo SOFT Baby är framtagen i samarbete med professionen inom pneumologi
och pediatrik. Masken är utformad för barn mellan 3 till 12 kg.
Ansiktsformerna hos små barn varierar mycket jämfört med vuxnas ansikten, bl a pannans
form samt att benstrukturen är ömtålig. SOFT Baby-masken är designad för att ta hänsyn
till dessa varierande förutsättningar.
Maskens mjukdel består uteslutande av mjuk silikon,
vilket gör den bekväm att använda samt skapar minimerat
tryck mot ansiktet. Med hjälp av huvudbandets 5 fästpunkter
säkerställs en god stabilitet och passform runt barnets näsa.
Den ﬂexibla designen av Respireo SOFT baby masken gör
att den kan anpassas till varje enskilt barn utan att behöva
använda ett pannstöd.

Aiolos Medical - Hemsjukvård för
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Huvudband med 5 fästpunkter
Enkel justering av huvudbandet med hjälp av
fästen på 5 olika ställen på bandet för att ge
en god passform på barnets huvud i alla lägen.

Smidigt och
ljudlöst
ventilsystem
Anpassad för att
ge barnet en lugn
och behadlig tillvaro.
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Komfortabel
mjukdel

Extern port

Med en unik tunn kant
säkerställs maskens täthet
samt att trycket mot
ansiktet minimeras.

Möjliggör anslutning
till olika icke invasiva
behandlingar
(tryckmätning,
oxygentillförsel etc.).
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Roterbar och ﬂexibel slang 360°
Förstärker frihetskänslan

Även tillgänglig i icke-ventilerat
utförande

Artikelnummer
KM225300

Respireo SOFT Baby XS *

KM225400

Respireo SOFT Baby S *

KM225500

Huvudband Respireo SOFT Baby XS

KM225600

Huvudband Respireo SOFT Baby S

KM227300

Respireo SOFT Baby Icke-ventilerad XS *

KM227400

Respireo SOFT Baby Icke-ventilerad S *

KM228000

Knärör/slang, ventilerad

KM228100

Knärör/slang, icke-ventilerad

Decinﬁcerbar och steriliserbar mask upp till 12 cykler. Rek. byte av huvudband och slang vid patientbyte.
För utförlig information hänvisas till användarmanualen. Vid frågor vänligen kontakta Aiolos Medical.

Distributör Sverige:

Aiolos Medical AB | tel 054-534805
air@aiolos.se, www.aiolos.se
För mer information, vänligen läs användarmanualen. (*) Medical device class IIa
0051.
Tillverkad av Air Liquide Medical Systems Spa. Distribuerad av Air Liquide Medical Systems SA.
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