
Eson 2 – helppo luottaa
F&P Eson 2 suunniteltiin potilaiden ja unialan asiantuntijoiden 
tarpeisiin kaikissa CPAP-hoidon vaiheissa. 
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Helppo luottaa…
jokaisessa CPAP-hoidon vaiheessa

CPAP-hoito

F&P Eson 2 -mallissa 
on sama RollFit™-
tiivistetekniikka kuin 
F&P Eson -mallissakin. 
Se on suunniteltu 
tehokkaaksi tiivisteeksi, 
joka pienentää vuotojen 
todennäköisyyttä.

Nenämaskin 
valitseminen 
titraukseen

UNITESTI

Kätevä pääremmi 
tarjoaa erilaisia  
asetusmahdollisuuksia 
potilaille, maskin voi 
esimerkiksi venyttää 
suoraan pään yli.

Potilaan maskin 
valitseminen 
kotikäyttöön

ENSIMMÄINEN 
POTILASTAPAAMINEN

Maskin siniset VisiBlue™-
korostusmerkinnät 
helpottavat ja 
nopeuttavat maskin 
käytön opettelemista.

Maskin sovittaminen 
ja esitteleminen

ASETTAMINEN

Sovittamisen 
ja käyttämisen 
helppouteen keskittynyt 
rakenne pienentää 
uusintakäynnin 
tarpeellisuutta ja 
parantaa potilaan 
luottamusta maskin 
toimintaan.

Potilas alkaa 
käyttää maskia

KÄYTTÄMINEN

Eson 2 -maskia 
ei ole suunniteltu 
toimimaan vain 
ensimmäisenä yönä, 
vaan parantamaan 
pitkäaikaisen hoidon 
onnistumista.

Pitkäaikainen 
hoito-ohjeiden 
noudattaminen

HOITO-OHJEIDEN 
NOUDATTAMINEN

3 4 51 2

Kehitystiimimme pyrki parantamaan tehokkaan ja 
miellyttävän maskin ominaisuuksia keskittymällä 
helppokäyttöisyyteen. Tämän ansiosta sinä  
ja potilaasi voitte olla luottavaisin mielin  
kaikissa hoidon vaiheissa aina titrauksesta  
hoito-ohjeiden noudattamiseen.

UNIALAN AMMATTILAISILLE POTILAALLE



Tärkeimmät ominaisuudet ja hyödyt

Pestävä 
diffuusori
Innovatiivinen diffuusori 
vähentää melua ja 
ilmavirtaa sekä on  
nyt pestävissä ja 
kestävämpi.

Easy Frame 
Easy Frame -rungon, joka 
sopii kaikkiin kolmeen 
tiivistekokoon, profiili on 
nyt kapeampi. Tämä takaa 
paremman näkökentän 
ja pitää tiivisteen 
vakaasti paikallaan.

RollFit-tiiviste 
RollFit-tiiviste on suunniteltu 
takaamaan tiivis istuvuus 
mukautumalla automaattisesti 
nenäsillan muodon mukaan.

Maskin tärkeimpien osien 
siniset korostusmerkinnät 
auttavat potilaita maskin 
käyttämisessä, suuntaamisessa, 
purkamisessa ja kokoamisessa.

Kätevä pääremmi 
Tämä laadukas pääremmi 
tarjoaa potilaille erilaisia 
asetusvaihtoehtoja, kuten 
mahdollisuuden venyttää 
maski suoraan pään yli.
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Fisher & Paykel Healthcaren tehokkaimpaan nenämaskiin on tehty yli 
20 rakenteellista parannusta, jotta se toimisi vieläkin paremmin.

Vertailussa F&P Eson and F&P Eson 2

KOMPONENTTI OMINAISUUS F&P ESON F&P ESON 2

RollFit-tiiviste
RollFit-tiiviste ”rullaa” edestakaisin 
ja lievittää painetta nenäsillan päällä. 
Se säätyy monipuolisesti erilaisten 
kasvotyyppien mukaan. Tiivisteessä 
on nyt VisiBlue-korostusmerkinnät, 
jotka helpottavat sen oikeanlaista 
käyttöä, suuntaamista, purkamista 
ja uudelleenkokoamista. 

Suurempi tiivisteen sovitinkiila

Kevyempi ja kompaktimpi tiiviste

VisiBlue-korostusmerkinnät

Kätevä pääremmi
Kätevä pääremmi – sininen ylänauha 
helpottaa suuntaamista – voidaan asettaa 
usealla tavalla, kuten ulottumaan pään yli, 
perinteisellä klipsillä tai kiinnikkeellä. 

ErgoFit-pääremmi

Kätevä pääremmi ja VisiBlue-
korostusmerkinnät

Parannettu pääremmi, jonka 
hihnakiinnikkeessä pysäytinliuskat

Saumaton, laadukas pääremmi

Easy Frame
Kaikki kolme tiivistekokoa kiinnittyvät 
Easy Frame -runkoon. Rungon 
nykyinen kapeampi profiili parantaa 
näkökenttää. Diffuusori, kiertoliitin 
ja klipsit on muotoiltu uudelleen 
helpottamaan käyttöä.

Irrotettava pallonivel helpottaa 
puhdistusta potilaiden välillä

Yksiosainen, pestävä diffuusori

Parannettu klipsien ergonomia

Uudelleensuunniteltu kiertoliitin, 
jossa VisiBlue-korostusmerkinnät

POHJOIS-AMERIKAN / AASIAN JA TYYNENMEREN ALUEEN TILAUSKOODIT TILAUSKOODIT MUUALLE MAAILMAAN

MASKIT 400ESN221 ESON2-pääremmi, pieni MASKIT 400ESN221 ESON2-pääremmi, pieni

ESN2SA ESON2, pieni 400ESN222 ESON2-pääremmi, keskisuuri ESN2SU ESON2, pieni 400ESN222 ESON2-pääremmi, keskisuuri

ESN2MA ESON2, keskikoko 400ESN231 ESON2-maski, ei pääremmiä, pieni ESN2MU ESON2, keskikoko 400FPH241 F&P-kiertonivel 2

ESN2LA ESON2, suuri 400ESN232 ESON2-maski, ei pääremmiä, keskikoko ESN2LU ESON2, suuri 400ESN251 ESON2-kiinnittimet

400ESN233 ESON2-maski, ei pääremmiä, suuri 400ESN261 ESON2-diffuusori

VARAOSAT 400FPH241 F&P-kiertonivel 2 VARAOSAT 400ESN271 ESON2-kulmaliitin

400ESN211 ESON2-tiiviste, pieni 400ESN251 ESON2-kiinnittimet 400ESN211 ESON2-tiiviste, pieni

400ESN212 ESON2-tiiviste, keskikoko 400ESN261 ESON2-diffuusori 400ESN212 ESON2-tiiviste, keskikoko 

400ESN213 ESON2-tiiviste, suuri 400ESN271 ESON2-kulmaliitin 400ESN213 ESON2-tiiviste, suuri


