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Wyregulować górny pasek uprzęży tak, aby uprząż była ustawiona 
tuż nad uszami i nie znajdowała się zbyt blisko oczu. Dopasowanie 
uprzęży powinno być luźne i wygodne.

Ważne: Nie należy wkładać żelowej
podstawy poduszki do nozdrzy.

Przed założeniem maski 
ustawić końcówki poduszki 
poniżej nozdrzy. Dobrać 
rozmiar poduszki tak, aby 
szczelnie przylegała do 
nosa i nie powodowała 
dyskomfortu.

Zakładając uprząż na głowę, delikatnie przytrzymać 
poduszkę poniżej nosa. Uprząż powinna leżeć 
płasko z tyłu głowy.

Umieścić końcówki 
poduszki w nozdrzach tak, 
aby szczelnie przylegały 
do nosa i nie powodowały 
dyskomfortu.

Równomiernie wyregulować 
paski boczne, ciągnąc ku górze. 
Podpory żelowe powinny 
znajdować się poniżej kości 
policzkowych. Maska powinna 
pewnie spoczywać na twarzy, 
nie powodując dyskomfortu. 
Nie należy zaciskać zbyt mocno.

Dodatkowe informacje dotyczące zakładania znajdują się w instrukcji dołączonej do maski.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.philips.com/respironics
AP 2/28/14 MCI 4106017

Instrukcje zakładania maski

Nowa jakość. Nowy wybór.  
Maska Philips Respironics Nuance Pro z poduszką żelową

Ostateczną regulację maski należy przeprowadzać w pozycji  
leżącej po podłączeniu urządzenia.
 
Uwaga: jeśli będą występować duże nieszczelności, należy użyć poduszki 
o innym rozmiarze.
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Wyregulować górny pasek uprzęży tak, aby uprząż była ustawiona 
tuż nad uszami i nie znajdowała się zbyt blisko oczu. Dopasowanie 
uprzęży powinno być luźne i wygodne.

Ważne: Nie należy wkładać żelowej 
podstawy poduszki do nozdrzy.

Przed założeniem maski 
ustawić końcówki poduszki 
poniżej nozdrzy. Dobrać 
rozmiar poduszki tak, aby 
szczelnie przylegała do 
nosa i nie powodowała 
dyskomfortu.

Zakładając uprząż na głowę, delikatnie przytrzymać 
poduszkę poniżej nosa. Uprząż powinna leżeć 
płasko z tyłu głowy.

Umieścić końcówki 
poduszki w nozdrzach tak, 
aby szczelnie przylegały 
do nosa i nie powodowały 
dyskomfortu.

Równomiernie wyregulować 
paski boczne, ciągnąc w dół. 
Maska powinna pewnie 
spoczywać na twarzy, nie 
powodując dyskomfortu. Nie 
należy zaciskać zbyt mocno.

Dodatkowe informacje dotyczące zakładania znajdują się w instrukcji dołączonej do maski. 
Opcjonalnie dostępna jest również oprawa z tkaniny w mniejszym rozmiarze.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.philips.com/respironics
AP 2/28/14 MCI 4106017

Instrukcje zakładania maski

Nowa jakość. Nowy wybór.  
Maska Philips Respironics Nuance z poduszką żelową

Ostateczną regulację maski należy przeprowadzać w pozycji leżącej 
po podłączeniu urządzenia.
 
Uwaga: jeśli będą występować duże nieszczelności, należy użyć poduszki 
o innym rozmiarze.


