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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 (uw neusvlak) digitaal opgebouwd.  Beide delen worden vervolgens met behulp van de laatste 3D print technieken vervaardigd.

Gebruikersvoorwaarde:

Dit  gepersonaliserde ‘nasale-’ of  ‘neusmasker’ is bedoeld voor patiënten met een een beademingsbehoefte, middels CPAP.
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.

Introductie



• Gebruik dit masker alleen bij een ‘oronasale’ beademingsbehoefte, middels CPAP.

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

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

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

• Behandel uw masker met de nodige voorzichtigheid. 

• 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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Waarschuwingen



Masker (neusrand)

Maskerslang

Maskermond

Compleet masker

Ventilatie

Paddestoel

Koppelring (swivel)

•   Masker

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

Montage Begin met het plaatsen van de slangmond in het masker met het positioneren van de koppelring, van de lucht-
  aansluiting, schuin voor het siliconenmasker.
  Houd met uw andere hand het masker ‘losjes’ vast en druk de koppelring in de grote openingen van het masker.
  Druk vervolgens de koppelring in zijn geheel naar binnen zodat deze rondom in het siliconenmasker komt te zitten.
  Masseer het siliconen rondom de koppelring op de juiste plaats.
  
  Controleer,  voor een juiste sluiting, of de ring rondom geheel in het siliconen ‘opgesloten’ zit.
  Als dit niet zo is zou er lucht kunnen ontsnappen en zou u niet correct beademend kunnen worden
  of kan het masker (extra) geluid produceren.

 Demontage  Om het masker te demonteren pakt u de slangmond, en het masker, vast en draait deze uit het masker.

Masker monteren en demonteren- uitleg
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Druk de slangmond schuin in de inzet en
‘masseer’ deze draaiend in de maskermond.

‘Masseer’  de maskermond, op de punten
A, B, C en D goed rond de koppelring.

Als de koppelring goed zit, sluit het siliconen
rondom goed aan op de punten E en F.

Het eindresultaat. 

Voor de-montage:  (zie punt 1)
Daar de slangmond uit het masker. 

Masker (de-)monteren - illustraties
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‘masseer’ deze draaiend in de maskermond.

‘Masseer’  de maskermond, op de punten
A, B, C en D goed rond de koppelring.

Als de koppelring goed zit, sluit het siliconen
rondom goed aan op de punten E en F.
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Voor de-montage:  (zie punt 1)
Daar de slangmond uit het masker. 

Masker (de-)monteren - illustraties



De stappen, voor het monteren en afstellen van de hoofdbandjes, staan ook uitgelegd op de volgende pagina, 
 “Hoofdbandjes, montage  en afstellen - illustraties”

• Breng één uiteinde van de band naar het masker en verbind de O-sluiting aan de 1e  ‘paddestoel’ aan één zijde van het masker.
 Verbind vervolgens de O-sluiting van het andere uiteinde aan 2e ‘paddestoel’.
 Zorg ervoor dat de klittenbanduiteinden naar buiten zitten.

 *  Zet de klittenbandjes aan beide zijde van het bandje zo kort mogelijk naast de O-sluiting, hierdoor zal het afstellen van masker later makkelijker gaan.
 *  Als het bandje (te) los zit stel dan de klittenbandjes zo ver dat er net ‘rek’ op het bandje staat.

• Sla de band, over uw oren, om uw achterhoofd.  Als de band goed gepositioneerde zit valt het bovendeel van de split bovenop uw hoofd en 
 andere deel van de split op uw achterhoofd, hierdoor zakt de band niet af.

• Voor een correcte passing trek u het masker iets van de neus en laat deze, met een licht draaiende beweging, weer op de neus 
 zakken. U voelt nu heel makkelijk de juiste positie van he neusmasker.

 
                Tips :   -  Begin bij de passing nooit met te strak afgestelde bandjes, dit is oncomfortabel en niet noodzakelijk !
      -  Doe de afstelling met de klittenbandjes (zie onder) slechts met kleine stapjes tegelijk.

Hoofdbandjes, montage en afstellen - uitleg
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Band ‘A’

O-sluiting

Paddestoel

klittenband

Juiste bandrichting voor ideale aandruk-richting.Verkeerde bandrichting.

Lekkage

Stel de kliitenbandjes links en rechts zo af dat
de band de maximale lengte heeft.

Schuif de 2e O-sluiting van band A ook over 
de andere ‘paddestoel’.

Advies: Probeer bij het afstellen van de band 
beide klittenbandjes gelijktijdig aan te trekken.

Schuif de 1e O-sluiting van band A over een
van de ‘paddestoelen’.

Geleid, bij het opzetten, de split van de band (A) 
bovenop uw hoofd.

Tip:  Begin nooit met een te strak afgestelde band,
         dit is oncomfortabel en niet noodzakelijk !

Hoofdbandjes montage en afstellen - illustraties
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• Voor een optimaal gebruikscomfort en levensduur van uw masker dient u deze minstens 2 x per week goed te reinigen.

• Voordat 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. Vervolgens goed laten drogen. 

• Monteer daarna uw masker weer. (zie pagina 6 en 7)
• Controleer of de delen 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 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 zeer laag ‘Effectief Masker Volume’ (EMV) van < 3 cm   ter 
 ondersteuning  bij het bereiken van de juiste CO2-spanning in het bloed.
 (* Door de personalisatie kan het EMV per patiënt verschillen.)

• Dit silioconenmasker is gemaakt van 2-componenten CE gecertificeerd siliconen, en is geschikt voor biocompatibele toepassingen volgens  
 de ‘Singular, occlusive human patch test - 48u’. Het materiaal is niet als irriterend voor de huid bevonden. (SGS testr.977077-03)

• De hoofdband is vervaardigd van huidvriendelijk neopreen met klittenbandsluitingen, en geschikt voor biocompatibele toepassingen volgens  
 de ‘Singular, occlusive human patch test - 48u’.  Het materiaal is niet als irriterend voor de huid bevonden. (SGS testr.2001043-01)

• 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.
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