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AeraFit is en merknaam van 3D Medical Solutions B.V.
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, 
waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of
andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, 
organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig 
dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.
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U heeft, wellicht samen met uw arts of professionele zorgverlener, gekozen voor het AeraFit masker.
Dit masker is uniek omdat het speciaal voor u gemaakt is.

Door het masker te personaliseren wordt onbedoelde lucht lekkage geminimaliseerd, het comfort gemaximaliseerd en de interactie tussen u en het 
beademingsapparaat  geoptimaliseerd.
De personalisatie wordt bereikt door een driedimensionale scan van uw gezicht te maken. Hieruit wordt zowel het masker (de buitenkap) als de 
maskerinzet (de gezichtsrand) digitaal opgebouwd.  Beide delen worden vervolgens met behulp van de laatste 3D print technieken vervaardigd.

Gebruikersvoorwaarde:

Dit  gepersonaliserde ‘oro-nasale’ of ‘Full-face’ masker is bedoeld voor patiënten met een een beademingsbehoefte, middels CPAP of Bi-Level.
Raadpleeg dus altijd eerst uw arts of professionele zorgverlener voordat u dit masker in gebruik neemt.

Belangrijke opmerking:

• Dit product bevat geen natuur rubber of latex, mocht u toch een (huid) reactie hebben, stop dan met gebruik van 
 dit masker en raadpleeg uw arts of professionele zorgverlener.
• Helaas is het materiaal, waarvan het masker gemaakt is, minder sterk dan een standaard- of fabrieksmasker.
 Laat het masker daarom niet vallen of probeer het niet te buigen.

Introductie



• Gebruik dit masker alleen bij een ‘oronasale’ beademingsbehoefte, middels CPAP of Bi-Level.

• Gebruik dit masker alleen na overleg met uw arts of professionele zorgverlener.

• Controleer voor gebruik altijd uw masker op verontreiniging en gebreken zoals breuken en/ of slijtage.

• Nooit de ventilatie gaten, van een ‘vented masker’ , of de luchtaansluiting afdichten.

• Behandel uw masker met de nodige voorzichtigheid. 

• Bescherm uw masker tegen vallen, stoten en buigen.

• Houd uw masker uit de buurt van kinderen en huisdieren.

• Reinig uw masker en of hoofdband nooit in was- of vaatwas machines. (zie: ‘Wasinstructie)

• Gebruik nooit bijtende- of alcoholische producten om uw masker te reinigen. (zie: ‘Wasinstructie)

• Raadpleeg altijd uw arts of professionele zorgverlener als u vragen heeft over uw masker en/of het gebruik hiervan.
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HD rand

Voorplaat
(masker / band bevestiging)

Luchtaansluiting (bocht)

Masker (buitenkap)

Maskerinzet (gezichtsrand)

•   Maskerinzet
•   Masker
•   Voorplaat

Gepersonaliseerde delen
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De stappen, voor het monteren van het masker, staan ook uitgelegd op pagina “Masker monteren  - illustraties”

Montage Begin met de maskerinzet.
  Pak de maskerinzet en plaats deze me de bult (neus–draagvlak) exact naar boven in het buitenmasker. 
  Controleer aan de voorzijde de positie van de bult en druk vervolgens de bolle rand rondom in de uitholling van het masker.
  Als de inzet goed geplaatst is sluit hij rondom goed aan en zijn er geen openingen te zien, tussen de inzet en het masker.
  Let op de het neusdraagvlak horizontaal in het masker zit.  

   Neem nu de bocht en plaats deze recht voor het bochtgat in het buitenmasker en druk deze rechstandig in het masker.
  Als u dit doet hoort u een klik wanneer de bocht juist geplaatst is.
  Controleer of de bocht goed draaibaar is.

  Tot slot dient de voorplaat gemonteerd te worden.
  Schuif de ronde opening van het verbindingstuk over de luchtaansluiting en plaats het positioneringgat boven het nokje, net boven 
  de luchtaansluiting, en druk deze vast met een zachte klik, het masker is nu klaar om voor de bandmontage.

 Demontage  De maskerinzet of gezichtsrand kan voorzichtig uit het buitendeel getrokken worden.
  Trek, voor het demonteren van de bocht deze rechtstandig, zonder te ‘wrikken’ uit de buitenkap.
  De voorplaat kan verwijderd worden door deze aan een zijde beet te pakken en van de pasnok los te trekken.

Masker monteren en demonteren- uitleg
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Duw de maskerinzet met de bolle rand.....

.... in de uitsparinggeul van het buitenmasker.

Let op dat het neus draagvlak horizontaal in 
het buitenmasker zit.

Het resultaat.

Druk nu, rechtstandig, de bocht in het
buitenmasker.

Als de bocht goed zit hoort u een klik.
De pijl geeft aan waar de bocht klikt.

Het resultaat.

Neem het masker/band verbindingsstuk, en 
schuif deze over de luchtaansluiting.

Plaats het positioneringgat over het pasnokje,
bovenaan het masker en druk hem vast.

Het eindresultaat met luchtaansluiting, 
maskerinzet en verbindingsstuk. 

Masker monteren - illustraties



Hoofdband montage - uitleg

De stappen, voor het monteren van de hoofdband, staan ook uitgelegd op de pagina “Hoofdband montage - illustraties”

• Breng de uiteinden A en B bij elkaar en verbind deze met de kunststof gesp door de uiteinden, met de luskant van de band naar boven, 
 van onderaf door de openingen van de gesp te steken.

 *  Zet de klittenbandeinden zo kort mogelijk na de gesp vast. Hierdoor zal het afstellen van de hoofdband later makkelijker gaan.

• Verbind de uiteinden C en D met de lange uiteinden van de verbindingsplaat door deze van achteraf door de verbindingsplaat te steken.
 
 *  Ook hier geldt: Zet de klittenbandeinden zo kort mogelijk na het oog vast. Hierdoor is het later makkelijker de hoofdband om af te stellen.

• Tot slot moeten aan de uiteinden E en F de haken verbonden worden.
 Monteer de haken met de kromming naar binnen. (Desgewenst kunt u ze ook andersom monteren.)

 *  Ook hier geldt weer: Zet de klittenbandeinden zo kort mogelijk na het oog vast. 
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Tip:   Begin nooit met een te strak 
          afgestelde hoofdband, dit is 
          oncomfortabel en niet noodzakelijk !

Schuif de bandeinden E en F van achter door de
haken en druk de klittenbandstukken vast. 

Schuif de bandeinden C en D van achter door de
voorplaat en druk de klittenbandstukken vast.

Advies: Laat de banden zo lang mogelijk, dit
vergemakkelijkt later het afstellen.

Schuif de bandeinden A en B van onderaf
door gesp en druk de klittenbandstukken vast.

Hoofdband montage - illustraties



Masker opzetten en afstellen - uitleg

De stappen, voor het masker opzetten en afstellen, staan ook uitgelegd op de pagina “Masker opzetten en afstellen - illustraties”
 
• Plaats met uw hand het masker zoveel mogelijk op de juiste plaats op uw gezicht.
• Pak vervolgens met uw andere hand de onderkant van de hoofdband en schuif deze over uw hoofd.
• Monteer links en rechts de haken aan de verbindingsplaat.
• Stel met behulp van de bovenafstelling van de hoofdband eerst de hoogte van uw masker in.
• Verbind vervolgens de luchtslang van uw beademingsmachine met het masker, en schakel de machine in.

Zodra de machine start, kunt u met de hoofdbandafstelling beginnen.

• Druk eerst licht met uw vinger op het pasnokje van het masker. 
 Door met uw vinger de druk en de richting van de druk te veranderen kunt u gemakkelijk bepalen waar de hoofdband aangetrokken moet worden.
• Trek op deze plaats beide klittenbanduiteinden aan. Doe dit aan beide zijde tegelijk.

Als het masker, bijvoorbeeld aan de bovenzijde, nog lekt:

• Kunt u de banden op die plaats iets strakker zetten.
• Mocht de band echter te strak komen te staan kunt u ook de onderste banden iets losser zetten.

Hierdoor ‘kantelt’ het masker op uw gezicht enigszins waardoor het zelfde effect wordt bereikt.

• Als er, na de afstelling, ruimte op het bandgedeelte in uw nek zit kunt ook deze iets strakker zetten.
 Dit gedeelte is niet bedoeld als sluitingsafstelling maar als comfort afstelling.

        Tips:    •    Doe de afstelling slechts met kleine stapjes tegelijk.
                     •    Probeer de afstelling links en rechts zoveel mogelijk gelijk matig te doen.
                     •    Als de band te strak komt te staan kunt u beter de andere afstelpunten iets losser zetten.
                     •    Begin nooit met een te strak afgestelde hoofdband, dit is oncomfortabel en niet noodzakelijk !
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fig.1 fig.2

fig.3 fig.4

fig.5

Tips:   -  Doe aanpassingen altijd stap voor 
               stap en met kleine stukjes tegelijk.
   

            -  Begin nooit met een te strak 
               afgestelde hoofdband, dit is 
               oncomfortabel en niet 
               noodzakelijk !

Bepaal met de uiteinden A en B de juiste hoogte
van het masker. (fig.3)

Voordat u de banden aantrekt controleerd u
eerst de jusite positie, volgens punt 4.

Druk licht op het pasnokje van het masker en 
bepaal druk-richting waarbij het masker sluit.

Als het masker boven moet sluiten trek dan 
gelijkmatig C en D  strakker. (fig.4)

Als het masker onder moet sluiten trek dan 
gelijkmatig E en F  strakker. (fig.5) 

Als het masker boven niet goed sluit kunt u ook
de onderzijde iets losser zetten.

Als het masker onder niet goed sluit kunt u ook
de bovenzijde iets losser zetten.

Tot slot kunt u ook de afstelling G, in de nek, aan-
passen.  Eventueel kunt u de band daar inkorten.

Plaats het masker op uw gezicht, schuif de band
over uw hoofd, en zet de haken vast. (fig.1 & 2)
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Masker opzetten en afstellen - illustraties
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• Voor een optimaal gebruikscomfort en levensduur van uw masker,  dient u dient minstens 1 x per week goed te reinigen.

• Voor dat u uw masker reinigt, adviseren wij om eerst uw masker te demonteren.  (zie pagina 6 en 7)

• Was de afzonderlijke maskeronderdelen in een handwarm sopje van water met een neutrale zeepoplossing.  
 Gebruik hiervoor een PH neutrale, hypoallergene zeep. 

 -  Laat de onderdelen minimaal 2 uur in dit sopje weken.
 -  Spoel ze daarna grondig af met lauw water, totdat alle zeepresten zijn weggespoeld. Laat vervolgens goed drogen. 

• Monteer daarna uw masker weer. (zie pagina 6 en 7)
• Controleer of alle onderdelen goed op elkaar aansluiten. 

• De hoofdband kunt u op dezelfde wijze reinigen.

               Waarschuwingen: 
   

 • Gebruik geen alcohol, alcohol oplossing, vaatwasmiddel, textiel zeep, chloor- of bleekmiddel om uw masker of hoofdband te reinigen.
 • Het masker mag niet in een vaatwasser of wasmachine gewassen worden, dit kan schade aan het masker of de rand tot gevolg hebben.
 • Voor alle delen geldt: Niet in direct zonlicht of op de kachel drogen. 

Alleen handwas
Maximum temperatuur 30 ºC
Voorzichtig behandelen

Niet wassen in een wasmachine 

Gebruik geen chloor of andere bleekmiddelen

Niet drogen in de droogtrommel.

Niet strijken

Niet chemisch reiningen.

Alleen in de lucht laten drogen.

Wasinstructie
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• Dit masker heeft een laag ‘Effectief Masker Volume’ (EMV) van < 180 ml, ter ondersteuning 
 bij het bereiken van de juiste CO2-spanning in het bloed.
 (* Door de personalisatie kan het EMV per patiënt verschillen.)

• Het masker (de buitenkap) en de losse harde delen zijn gemaakt van een fotoreactief acrylaat, is CE gecertificeerd en geschikt voor biocompatibele, 
 toepassingen volgens ISO normering 10993 en de ‘93/42 EEC Directive’  voor Class IIa.  
 Het materiaal is sterk, doorzichtig, water- en transpiratie bestendig en voldoet aan de hoogste mogelijke biocompatibiliteit-eis, UPS Plastic Class VI.

• De maskerinzet is gemaakt van 2-componenten siliconen, is CE gecertificeerd en geschikt voor biocompatibele, toepassingen volgens de 
 Oeko-Tex® 100 standaard, Class I (I t/m IV), voor langdurig huidcontact bij pasgeborene tot en met volwassenen. Het materiaal is niet giftig 
 bevonden volgens de DITF testmethode, KV01, 2002 en TOX 04, 2002.

• De hoofdband is vervaardigd van huidvriendelijk neopreen met klittenbandsluitingen.

• Onbedoelde lekkage bij maskerbeademing is enigszins normaal.
 Door dit tot een minimum te reduceren wordt een meer optimale beademing bereikt.
 De hoeveelheid ‘lek’ (leak rate) in de volgende grafiek geeft de noodzakelijk hoeveelheid ventilatie aan welke nodig is voor de uitwas van CO2. 
 Dit ter voorkoming van zogenaamd ‘re-breathing’ van uw uitgeademde CO2

Specificatie
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Omschrijving

  V
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AreaFit-One masker. (full-face, compleet) x 1 F100001

Bevat:

  - Masker. (buitenkap) x x x x 1 M100001
  - luchtaansluiting. (bocht) x x x 22mm 1 B100001
  - Sluitring. (luchtaansluiting) 2 T140001
  - Maskerinzet. (gezichtsrand) x x x 1 R100001
  - Voorplaat. (masker / band bevestiging) x XXS ~ XXL 1 T100001 ~ 7
  - Hoofdband. x XXS ~ XXL 1 T110001 ~ 7
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Meer informatie over deze artikelen? 
Bel : 013 523 1020 of stuur een e-mail naar: info@vivisol.nl

Artikelnummers
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