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Inleiding en bestelinformatie.

Inleiding en bestelinformatie.
Deze catalogus biedt een overzicht van de beschikbare apparatuur, maskers en toebehoren voor de behandeling van 
slaapapneu. Deze lijst is een overzicht van de belangrijkste artikelen gerangschikt op alfabetische volgorde.  

Wat betekenen de verschillende categorieën die worden gebruikt in de catalogus? 
A  Het artikel is standaard op voorraad. Indien wij uw order ontvangen voor 13 uur, wordt het dezelfde dag verzonden.  

U dient uit te gaan van een levertermijn van 2 werkdagen. 
B  Dit is een service artikel en is beperkt op voorraad. Dit kan leiden tot een mogelijk langere levertijd.
C  Dit artikel ligt niet standaard op voorraad en wordt na uw bestelling ingekocht bij de producent. De levertermijn  

is afhankelijk van de levertermijn van de producent. 
 

 
De beschikbare materialen kunt u terugvinden in deze catalogus. Mocht u een bepaald artikel niet vinden, kunt u ons steeds 
contacteren. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden of gaan we op zoek naar een passend alternatief. 

Voor meer informatie of voor het plaatsen van een bestelling, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Linde Homecare Belgium 
Quai de Marche en Pré 2 
5300 Sclayn 
Tel. 070 233 824 of 081 585 599, Fax 070 233 828 
homecare.be@linde.com, www.therapieaanvraag.com, www.linde-healthcare.be



Apparatuur.

1. Apparatuur.
Er zijn verschillende soorten apparaten om het obstructief 
slaapapneu syndroom, kortweg OSAS genoemd, te 
behandelen. Vaak worden ze in hun algemeenheid 
aangeduid als CPAP-apparaat, echter bestaat er een verschil 
tussen CPAP-, APAP- en BPAP-apparatuur. Steeds zorgt 
het apparaat voor een overdruk, waardoor ‘s nachts de 
luchtwegen worden opengehouden. Wij stellen hoge eisen 
aan de moderne techniek van de apparatuur die wij in ons 
assortiment opnemen. In ons internationaal testcentrum 
worden de apparaten aan grondige tests onderworpen. Enkel 
de apparaten met de gewenste resultaten op de  
tests komen in aanmerking voor opname in ons assortiment.

CPAP-apparatuur 
Het meest gebruikte apparaat is de standaard CPAP.  
De afkorting CPAP staat voor Continuous Positive Airway 
Pressure.

Dit apparaat wordt in de meeste gevallen ingezet. Linde, 
het ziekenhuis of het slaapcentrum stelt een vaste druk 
in op het apparaat. Eenmaal ingesteld op bijvoorbeeld 8, 
houdt het apparaat die druk gedurende de hele nacht vast. 
Iedere keer wanneer het apparaat wordt aangezet, wordt 
automatisch dezelfde vaste druk terug ingesteld.

De meeste CPAP’s beschikken over de zogenaamde ‘ramp’- 
knop. Hiermee bouwt het apparaat voorzichtig de druk op. 
Daardoor kan de patiënt makkelijker inslapen. Na enige tijd 
(meestal een kwartier na het aanzetten) heeft het apparaat 
de vaste druk bereikt. 

Het voortdurend blazen van koude droge lucht kan de 
luchtwegen van de patiënt irriteren. Daarom worden 
tegenwoordig steeds meer verwarmde luchtbevochtigers 
bij de CPAP-apparatuur geadviseerd. Bijna alle standaard 
apparaten kunnen hiermee worden uitgerust.

APAP-apparatuur 
APAP is een afkorting van Automatic Positive Airway 
Pressure, ook wel Auto-CPAP genoemd. 

Een APAP-apparaat wordt ingezet bij de behandeling van 
slaapapneu en speelt automatisch in op de behoefte van de 
patiënt. Het apparaat start met de ingevoerde initiële druk 
en reageert vervolgens gedurende de nacht op de behoefte 
van de patiënt. Is er veel druk nodig om een obstructie 
te verwijderen, dan voert het apparaat de druk op, tot de 
maximaal ingegeven druk. Worden er geen obstructies 
gemeten, dan laat het apparaat de druk langzaam zakken 
naar de minimaal ingegeven druk.  
Met een APAP-apparaat wordt de thuistitratie uitgevoerd: 
hierbij wordt thuis bepaald welke druk het meest effectief 
is voor de patiënt.

BPAP-apparatuur 
De Bi-level, of BPAP, is een apparaat waarbij de onderdruk 
én de bovendruk wordt ingesteld. Het apparaat controleert 
gedurende de slaap voortdurend de luchtstroom en stelt 
de druk indien nodig bij. Bij het uitademen wordt de 
druk verlaagd, bij het inademen verhoogd. Deze machine 
wordt slechts in uitzonderlijke gevallen ingezet. De BPAP 
wordt met name toegepast bij mensen met een zeer hoge 
ingestelde druk (> 12 cm). Door deze hoge druk hebben zij 
met name soms moeite bij het uitademen.
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Apparatuur. AirSense™ 10.

1. Apparatuur. AirSense™ 10. 
 → AutoRamp™ met slaapdetectie geeft een lage druk 

om patiënten te helpen gemakkelijk in slaap te vallen. 
Wanneer de patiënt eenmaal slaapt, wordt de druk op 
een aangename manier verhoogd, om zo te verzekeren 
dat de voorgeschreven druk bereikt is op het moment 
dat het nodig is. 

 → De stille Easy-Breathe™ motor creëert een rustige 
omgeving voor de patiënt en de bedpartner.

 → Expiratory pressure relief (EPR™). Drukverlichting tijdens 
het uitademen onderhoudt de optimale behandeling 
voor de patiënt tijdens inademing en verlaagt de druk 
tijdens het uitademen. 

 → Door de SmartStart™ functie kan de patiënt de therapie 
starten door in te ademen, in plaats van op de ‘Start’-
knop te drukken.

 → De geïntegreerde bevochtiging maakt het voor uw 
patiënten gemakkelijker om de therapie vol te houden.

 → De gebruiksvriendelijke bediening, de intuïtieve inter-
face en het kleuren LCD-scherm maken het navigeren 
door de menu’s en het aanpassen van comfort-
instellingen eenvoudig.

 → De ingebouwde omgevingslichtsensor past de helder-
heid van het scherm aan gebaseerd op het licht in de 
kamer en gaat automatisch uit. 

 → Door de ingebouwde connectiviteitsmogelijkheden in 
elk AirSense 10-apparaat, krijgt u ongekende toegang 
tot therapiegegevens en apparaatinstellingen, waardoor 
u meer verbonden bent met uw patiënten en nog 
efficiënter kunt werken.

Producent: Resmed

Artikelcodes

Apparatuur Bestelcode Categorie
AirSense 10 Elite - CPAP MRM37234 A
AirSense 10 AutoSet - APAP MRM37245 B
AirSense 10 AutoSet For Her - APAP (HumidAir inbegrepen) MRM37247 B

Accessoires Bestelcode Categorie
ClimateLineAir MRM37296 C
HumidAir  MRM37300 A
S9/Air10 Filter (50 stuks) MRM36853 A
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Apparatuur. DreamStation.

1. Apparatuur. DreamStation. 
 → Ontworpen op basis van patiëntwensen. 

Het apparaat is klein en licht, waardoor het makkelijk 
mee te nemen is op reis. Het beschikt over eenvoudig 
te navigeren menu’s, een display dat liggend of zittend 
kan worden bediend, evenals een makkelijk te reinigen 
bevochtigingskamer uit één stuk.

 → Makkelijk gewend raken aan de therapie. 
DreamStation heeft een aantal instellingen waarmee 
u uw patiënten gemakkelijk kunt laten wennen aan 
de PAP-therapie alsook hun langdurig gebruik positief 
kunt beïnvloeden. EZ-Start kan patiënten helpen om 
zich geleidelijk aan de therapie aan te passen, terwijl 
de SmartRamp functionaliteit gebruikers in staat stelt in 
slaap te vallen onder een lagere druk.

 → Vereenvoudigde apparaatevaluatie. 
Remote-troubleshooting vereenvoudigt de evaluatie 
van apparaten thuis en kan helpen om het aantal 
normaal functionerende apparaten die teruggestuurd 
worden voor service te verminderen. Patiënten kunnen 
de zelfdiagnostische functionaliteit van het apparaat 
makkelijk gebruiken om zo de tijd en frustratie die vaak 
gepaard gaan bij het oplossen van een apparaatstoring 
te verminderen.

 → Wakker worden om vooruit te gaan. 
Elke ochtend worden patiënten begroet met een 
samenvatting van hun therapievoortgang om hen zo 
te motiveren hun therapie vol te houden. Het display 
laat een eenvoudige trend zien van de nachtelijke 
gebruiksuren, gevolgd door een samenvatting van de 
laatste 30 dagen van ‘goede nachten’ met meer dan 
vier uur gebruik. 

 → Kosteneffectieve connectiviteitsopties. 
Geïntegreerde Bluetooth® is standaard op elk apparaat. 
Wi-Fi en modem zijn optioneel. Het modulaire ontwerp 
van DreamStation maakt het makkelijk voor u om de 
meest kosteneffectieve optie voor elke patiënt te kiezen.

Producent: Philips



Apparatuur. DreamStation.

Artikelcodes

Apparatuur Bestelcode Categorie
DreamStation CPAP Pro MRIBLX400S15 A
DreamStation Auto CPAP MRIBLX500S15 A

Bevochtiger Bestelcode Categorie
DreamStation Humidifier MRIBLXH A

Accessoires Bestelcode Categorie
Reusable Pollen Filter (1 stuk) MRI1122446 A
Disposable Ultra-Fine Filter (6 stuks) MRI1122519 A
15 mm Heated Tube MRIHT15 B
DreamStation, 80W Power Supply MRI1118499 B
Power cord: Europe MRI1039014 C
DreamStation, Nonin SpO2, Assembly MRI1121694 C
Reuseable finger sensor (soft), medium MRI1062050 C
DreamStation Shielded DC cord MRI1120746 C
DreamStation tas MRI1121162 C
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Maskers.

2. Maskers. 
Voor de behandeling van slaapapneu zijn er verschillende type maskers beschikbaar al naargelang de gezichtsvorm van de 
patiënt, neus- of mondademhaling, slaapgedrag en persoonlijke voorkeuren. Het masker is een cruciaal onderdeel van de 
behandeling. Sluit het niet goed aan, dan werkt de therapie niet.  
 
Om lekkage te voorkomen zijn verschillende zaken van belang:

 → Het juiste masker
 → De juiste maat
 → Een goede afstelling
 → Een goed gebruik
 → Een goede opstelling met de slang

Neusmasker.
Het neusmasker is het meest voorkomende type masker. Het wordt ook wel neuskapje 
genoemd. Dit masker bedekt enkel de neus. Dit type wordt ingezet bij patiënten die tijdens 
hun slaap door de neus ademen en niet door de mond.

Neusdoppen.
Voor sommige patiënten kunnen neusdoppen, ook intranasale maskers genoemd, een 
oplossing bieden. Deze worden voornamelijk door personen gedragen die een ander type 
masker als erg intimiderend ervaren. Dit masker dekt het gezicht niet af, maar de kleine 
dopjes worden onderaan tegen de neus gehouden. Vooral rustige slapers met een niet te 
hoge druk (minder dan 10) kunnen gebaat zijn met dit masker.

Neusmondmasker.
Het neusmondmasker of full face masker wordt ingezet indien er, ondanks een correcte 
afstelling van de druk, toch sprake is van hardnekkige mondademhaling. Dit masker bedekt 
de neus en de mond.

Oraal masker.
Het orale masker wordt in vrij weinig gevallen uitgezet. Het masker levert druk aan via de 
mond in plaats van via de neus. Dit is een andere manier voor het succesvol volgen van de 
slaapapneutherapie. Het oraal masker kan een oplossing zijn voor patiënten die via de mond 
ademhalen en voor patiënten met een chronische nasale obstructie die het moeilijk vinden 
om de therapie te volgen met een nasaal masker.

Volgelaatsmasker.
Het volgelaatsmasker of total face masker kan een alternatief zijn voor patiënten die geen 
goede afsluiting met een neusmasker hebben, die huidproblemen ondervinden of die 
claustrofobisch zijn. Het volgelaatsmasker bedekt het hele gezicht.
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Neusmasker. ComfortGel Blue.

2.1 Neusmasker. ComfortGel Blue.
Met de ComfortGel Blue, heeft Philips de drukpunten en het geluid geminimaliseerd en de luchtuitwaas weggeleid van de 
bedpartner. Aanpassingen die de patiëntervaring kunnen verbeteren en een grotere therapietrouw in de hand werken.

 → De premium blauwe gel vormt een effectieve afsluiting 
die zichzelf aanpast. Niet enkel zorgt de blauwe gel voor 
extra stabiliteit, het is dunner en lichter dan tevoren. 

 → Het premium voorhoofdkussen verbetert het comfort 
van de patiënt. Het herontworpen voorhoofdkussen 
vermindert drukpunten voor een aangenamere ervaring.

 → De premium hoofdband maakt passen en aanpassen 
kinderspel. De hoofdband heeft EZ peel tabs en 
een ‘ball-and-socket’ bevestiging. Het is makkelijk 
aanpasbaar op vier plaatsen voor een veilige, 
aangepaste pasvorm.

 → De siliconen Comfort Flap verbetert de afsluiting. De flap 
verhoogt het comfort, verbetert de maskerafsluiting en 
kan verwijderd worden voor makkelijk schoonmaken.

 → Latexvrij voor patiënten met een gevoelige huid.

 → De uitademingspoorten leiden de lucht weg van 
de bedpartner. 

Producent: Philips



Neusmasker. ComfortGel Blue.

Artikelcodes

Masker met hoofdband met uitademingspoort Bestelcode Categorie
ComfortGel Blue Petit MRI1070067 A
ComfortGel Blue Small MRI1070066 A
ComfortGel Blue Medium MRI1070065 A
ComfortGel Blue Large MRI1070064 A

Masker met hoofdband zonder uitademingspoort
ComfortGel Blue Petit MRI1070071 C
ComfortGel Blue Small MRI1070070 C
ComfortGel Blue Medium MRI1070069 C
ComfortGel Blue Large MRI1070068 C

Accessoires Bestelcode Categorie
Premium Headgear with EZ Peel Tabs MRI1033678 C
Fixed Swivel MRI302209 C
Whisper Swivel II MRI332113 C
O2 Enrichment Adapter MRI312710 C
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Neusmasker. AirFit™ N20.

2.1 Neusmasker. AirFit™ N20.
 → Eenvoudig af te stellen.

 → De eerste keer afstellen is meteen goed: het siliconen 
kussen past zich aan verschillende gezichtsvormen en 
-grootten aan. 

 → Comfortabel gebruik.

 → Alle onderdelen zijn licht en zacht; van het kussen tot 
het frame tot de hoofdband.

 → Vrij zicht. Dankzij de gestroomlijnde pasvorm met 
minimaal contact en het frame dat onder de ogen rust, 
kunnen patiënten in bed lezen en tv-kijken met de 
AirFit N20 aan.

 → Snelle bevestiging. Het masker op- en afzetten is 
comfortabel en eenvoudig dankzij magnetische clips die 
de hoofdband in enkele seconden correct aan het frame 
bevestigen. 

Producent: Resmed

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
AirFit N20 S MRM63509 A
AirFit N20 M MRM63511 A
AirFit N20 L MRM63512 A

AirFit N20 for Her S MRM63510 A
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Neusmasker. DreamWear.

2.1 Neusmasker. DreamWear.
 → Het kussen voorkomt rode striemen, ongemak of irritatie 

in de neusgaten of op de neusbrug.

 → Zacht en flexibel frame voorkomt irritatie op het gezicht.

 → Slangaansluiting bovenaan het hoofd geeft de patiënt 
bewegingsvrijheid. 

 → De patiënt kan in slaap vallen in de positie die hij wenst. 

Producent: Philips

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
DreamWear, Medium frame met hoofdband (4 kussenmaten) MRI1116720 B



Neusmasker. EasyLife.

2.1 Neusmasker. EasyLife.
 → Siliconen neusmasker met AutoSeal technologie dat 

zichzelf aanpast.

 → Het masker bestaat uit slechts vier onderdelen:  
maskerframe, hoofdband, buitenste en binnenste 
afdichtingskussen.

 → Het binnenste afdichtingskussen zorgt voor afsluiting. 
Het unieke afdichtingskussen van het EasyLife masker 
beweegt mee met de patiënt om automatisch over 
de neus uit te breiden om zo een effectieve afsluiting 
te verzorgen. 

 → Het buitenste ondersteuningskussen voor een 
aangename pasvorm. Het buitenste voorhoofdkussen 
laat het masker toe om comfortabel en zacht tegen het 
gezicht te rusten. Het ingebouwde voorhoofdkussen past 
zich automatisch aan, waardoor er een traditionele stap 
in het pasproces wordt overgeslagen.

 → Een intuïtieve pasvorm voor gebruiksgemak. Het 
twee-kussen design maakt van het EasyLife masker 
een heel intuïtief masker. Gemakkelijk te passen en te 
gebruiken, waarbij minimale aanpassingen nodig zijn.

 → Maat ”Petit” beschikbaar om al uw patiënten verder 
te helpen.

 → De hoofdband zorgt voor extra stabiliteit. De ingelegde 
verstelbare riemen komen samen in een enkel 
achterpaneel met een kroonband voor extra stabiliteit.

Producent: Philips

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
EasyLife mask met hoofdband Petit MRI1050020 A
EasyLife mask met hoofdband Small MRI1050021 A
EasyLife mask met hoofdband Medium MRI1050022 A
EasyLife mask met hoofdband Medium Wide MRI1050023 A
EasyLife mask met hoofdband Large MRI1050024 A

Accesoires Bestelcode Categorie
Hoofdband reduced size - alternatieve hoofdband voor het petit masker MRI1050087 C
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Neusmasker. Eson™.

2.1 Neusmasker. Eson™.
Het Eson masker is op maat ontworpen naar de behoeften van de patiënt. Het brengt drie componenten samen, de RollFit™ 
Seal, de ErgoFit™ hoofdband en het EasyFit frame die ontworpen zijn om in harmonie samen te werken.

 → Aangenaam voor patiënten en bedpartners. De Eson is 
erg stil met een minimale uitwas waardoor de patiënt en 
bedpartner ongestoord kunnen slapen.

 → Gemakkelijk schoon te maken. Met enkel drie 
onderdelen, is het Eson masker makkelijk schoon 
te maken en terug in elkaar te plaatsen.

Producent: Fisher & Paykel

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
Eson nasal mask, Small FPHC400449 B
Eson nasal mask, Medium FPHC400450 B
Eson nasal mask, Large FPHC400451 B

Eson nasal mask Small/Small (2 maskerkussens) FPHC400453 B
Eson nasal mask Medium/Medium (2 maskerkussens) FPHC400454 B
Eson nasal mask Large/Large (2 maskerkussens) FPHC400455 B

Accessoires Bestelcode Categorie
Eson ErgoFit Headgear M/L FP400HC568 C
Eson diffuser (x 10) and cover FP400HC228 C
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Neusmasker. Eson™2.

2.1 Neusmasker. Eson™ 2.
 → Hoofdband van hoge kwaliteit biedt verschillende 

pasmogelijkheden aan de patiënt. Er is zelfs de 
mogelijkheid om het masker over het hoofd aan te 
trekken.

 → RollFit Seal: Ontworpen om een zeer precieze pasvorm 
en afsluiting te kunnen bieden door het automatisch 
aanpassen op de neusbrug.

 → VisiBlue: Blauwe kleurmarkering is ingewerkt in de 
belangrijkste maskeronderdelen om patiënten te 
begeleiden met het maskergebruik, oriëntatie, het 
uit elkaar halen en het in elkaar zetten. 

 → Uitwasbare diffuser: De innovatieve diffuser die geluid 
en lekkage reduceert, is uitwasbaar en duurzaam.

 → Frame: Het frame past op alle drie de kussenmaten en 
heeft een dun profiel. Dit zorgt voor een beter zicht 
terwijl de stabiliteit behouden blijft.

Producent: Fisher & Paykel

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
Eson2 nasal mask, Small FPESN2SU A
Eson2 nasal mask, Medium FPESN2MU A
Eson2 nasal mask, Large FPESN2LU A
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Neusmasker. FlexiFit™ HC405.

2.1 Neusmasker. FlexiFit™ HC405.
 → Het FlexiFit HC405 neusmasker is uitgevoerd met een 

uniek Glider™ Strap mechanisme voor maximaal comfort 
en stabiliteit.

 → FlexiFit Technologie Auto-contouring fit met kussen 
in schuim. Het kussen past zich automatisch aan, aan 
een breed scala neus- en gezichtscontouren zonder 
gecompliceerde aanpassingen.

 → Glider Strap anti-lekkage systeem. De sliding Glider 
Strap biedt bewegingsvrijheid terwijl de afdichting 
behouden blijft. 

 → De maskerstabiliteit blijft gelijk wanneer het hoofd van  
de ene kant naar de andere wordt gedraaid. Zo wordt 
lekkage voorkomen. 

 → Stil in gebruik. Het geavanceerde luchtverspreidings-
systeem voorkomt dat de lucht op de bedpartner blaast 
en vermindert het geluid dat mogelijk de slaap zou 
kunnen verstoren.

 → De hoofdband is met een simpele beweging af te nemen 
en terug te plaatsen zonder verdere aanpassingen aan 
de band.

Producent: Fisher & Paykel

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
FlexiFit Nasal Mask Standard* FPHC405 A
* Eventuele andere maten op aanvraag.

Accessoires Bestelcode Categorie
Foam FP900HC426 C
FlexiFit Mask Headgear FP900HC429 C
Silicone Seal - Medium/Small* FP900HC436 C
FlexiFit Diffuser (verpakt per 10) FP900HC439 C
* Eventuele andere maten op aanvraag.
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De Stretchgear™ hoofdband biedt nog meer comfort en de onderhoudsvrije dubbele diffuser waarborgt een stille 
werking. Het FlexiFit HC407 neusmasker wordt in zijn geheel geleverd en is direct klaar voor gebruik. 

Producent: Fisher & Paykel

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
FlexiFit Nasal Mask FPHC407 B

Accessoires Bestelcode Categorie
Foam FlexiFit FP400HC002 B
Stretchgear Headgear FP400HC301 C
Foam/Seal kit for HC407 FP400HC501 C

Neusmasker. FlexiFit™ HC407.

2.1 Neusmasker. FlexiFit™ HC407.
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Neusmasker. JOYCEeasy.

2.1 Neusmasker. JOYCEeasy.
Het kan niet eenvoudiger. Alles aan het JOYCEeasy masker is ontworpen voor eenvoudig gebruik. Van eenvoudige 
maskeraanpassingen direct op het gezicht van de patiënt tot intuïtief gebruik. Omdat het masker zo goed past, 
stimuleert JOYCEeasy ook een betere therapietrouw door lekkage en drukpunten te minimaliseren. Het stille, diffuse 
uitademingssysteem zorgt voor een rustige sfeer in de slaapkamer.

 → Onbeperkte bewegingsvrijheid door de ball-and-socket 
aansluiting

 → Stil en diffuus uitademingssysteem

 → Het masker kan met slechts één hand aan en uit 
gedaan worden

 → Kleur gecodeerde haak-en-lus verbinding 

 → Zeer robuuste kunststof

Producent: Löwenstein Medical

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
JOYCEeasy Small WM25510 C
JOYCEeasy Medium WM25520 C
JOYCEeasy Large WM25530 C
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Neusmasker. JOYCEone.

2.1 Neusmasker. JOYCEone.
 → JOYCEone. Het masker is beschikbaar in één enkele maat 

en biedt een betrouwbare, absoluut luchtdichte fit voor 
de meeste patiënten.

 → De goede pasvorm wordt mogelijk gemaakt door het 
speciaal ontworpen maskerkussen en de zeer flexibele 
voorhoofdsteun.

 → Het ‘ball-and-socket’ gewricht zorgt ervoor dat de slang 
op zijn plaats blijft.

 → Het JOYCEone masker laat de uitgeademde lucht op een 
stille manier vrij.

Producent: Löwenstein Medical

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
JOYCEone WM25260 A
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Neusmasker. JOYCE SilkGel.

2.1 Neusmasker. JOYCE SilkGel.
De combinatie van hoogkwalitatieve gel en SilkTec afwerking in dit masker biedt een huidvriendelijk comfort en een  
uitstekende aanpassing aan gezichtscontouren. Het masker is ook zeer gemakkelijk te onderhouden. Het is beschikbaar  
in drie maten, en op aanvraag ook als niet-geventileerde variant leverbaar.

 → Smaller op de neusbrug
 → Zeer stil masker

 → ‘Ball-and-socket’ joint
 → Gelmasker

Producent: Löwenstein Medical

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
JOYCE SilkGel Small WM26118 B
JOYCE SilkGel Medium WM26128 B
JOYCE SilkGel Large WM26138 B
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Neusmasker. Mirage™ FX.

2.1 Neusmasker. Mirage™ FX. 
Het ResMed Mirage FX neusmasker biedt de perfecte balans van lichtgewicht comfort, premium prestaties en eenvoud. 
Gecreëerd met gemak in gedachten, bestaat het Mirage FX masker uit slechts vier onderdelen, waardoor het makkelijk is 
om te gebruiken, schoon te maken en terug in elkaar te zetten. Het masker geeft maximaal comfort tijdens de slaap: het  
gepatenteerde ‘dual-wall Spring Air™’ kussen is zacht op het gezicht, en de ultra flexibele voorhoofdsteun reduceert het 
contact met de huid van de patiënt.

 → Bewegingsvrijheid. De elleboog is gemakkelijk en snel 
los te maken van het PAP-apparaat zonder dat het 
masker afgenomen dient te worden. Zo kan uw patiënt 
makkelijk in en uit bed bewegen en het masker weer 
bevestigen aan het apparaat.

 → Een vrij gezichtsveld. Het slanke, lichtgewicht frame 
zorgt voor een open gezichtsveld (zonder de stabiliteit 
van het masker te verliezen). 

 → Flexibel. De SoftEdge™ hoofdband is flexibel en 
ademend, waardoor het comfort en en het gevoel van 
maskerondersteuning verbetert. 

Producent: Resmed

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
Mirage FX Mask MRM62102 A
Mirage FX for Her MRM62139 A
* Eventuele andere maten beschikbaar op aanvraag.
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Neusmasker. Mirage Micro™.

2.1 Neusmasker. Mirage Micro™.
 → Gepersonaliseerde pasvorm. De keuze van 24 posities 

zorgen voor een comfortabele, effectieve pasvorm om zo 
aan de voorkeuren van de patiënt tegemoet te komen.

 → Comfort. De MicroFit keuzemogelijkheden stemmen elke 
pasvorm af op de wensen en voorkeuren van de patiënt.

 → Stil en gestroomlijnd. Stille ventilatie geeft de patiënt en 
de bedpartner een goede nachtrust. 

 → Intuïtief. De simpel te bedienen MicroFit keuzeplaat is 
eenvoudig aanpasbaar met één hand, zelfs wanneer de 
patiënt ligt.

 → Visuele vrijheid. Het slanke ontwerp biedt een verbeterd 
gezichtsveld. 

Producent: Resmed

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
Mirage Micro Mask Small MRM16348 A
Mirage Micro Mask Medium MRM16349 A
Mirage Micro Mask Large MRM16350 A
Mirage Micro Mask Large Wide MRM16351 A
Mirage Micro Mask Extra Large MRM16352 A
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Neusmasker. Ultra Mirage™ II.

2.1 Neusmasker. Ultra Mirage™ II.
 → Effectief. Het Mirage dubbelwandige kussen 

optimaliseert de afdichting van het masker terwijl de 
druk op de neusbrug geminimaliseerd wordt.

 → Stabiel. Flexibel voorhoofd pad dat zich op eenzelfde 
manier aanpast aan de vorm van het voorhoofd, zodat 
het masker op zijn plaats blijft. 

 → Eenvoudig te gebruiken. Snelkoppeling clips laten 
toe de hoofdband snel af te nemen en voorkomen 
aanpassingen van het masker.

 → Gemakkelijk in elkaar te plaatsen. De kussenclip zorgt 
ervoor dat het maskerkussen makkelijk is aan te sluiten 
op en los te koppelen van het frame.

 → Stil. Het ontluchtingsontwerp zorgt voor een optimale 
CO2-uitwas en vermindert geluid. 

 → Flexibel. 360°-elleboogrotatie zorgt voor een optimale 
flexibiliteit van de slang, zodat de patiënt een 
comfortabele bewegingsvrijheid geniet.

Producent: Resmed

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
Ultra Mirage II Standard MRM16545 A
Ultra Mirage II Large MRM16546 A
Ultra Mirage II Shallow MRM16547 C
Ultra Mirage II Shallow Wide MRM16578 C



21
00

_0
08

 (1
12

01
8/

50
)

Neusmasker. Wisp.

2.1 Neusmasker. Wisp.
Wisp combineert de prestaties en het comfort van een neusmasker met het minimale ontwerp van een neusdoppenmasker. 
Zo wordt de patiëntacceptatie verhoogd.

 → Goede pasvorm en afdichting, eenvoudige montage/
demontage en afstelgemak voor de patiënt. 

 → Beschikbaar in drie maten die bij 98% van de patiënten 
comfortabel passen. Alle drie de maten kussens zitten in 
één verpakking.

 → Minimaal invasief ontwerp en uitzonderlijke afdichting.

 → Wisp wordt geleverd met een transparant, onopvallend 
siliconen frame of een zacht en buigzaam stoffen frame.

 → Een open gezichtsveld voor meer onafhankelijkheid. 
Patiënten kunnen lezen, tv-kijken en zelfs een bril 
dragen voordat ze gaan slapen.

 → Een minimum aan onderdelen en clips van de 
hoofdband zorgen dat Wisp eenvoudig te gebruiken en 
onderhouden is.

 → Elastische kroonband met geïntegreerde slangenhouder 
voor een natuurlijke pasvorm.

 → Gepatenteerd ’puntje van de neus’- kussenontwerp met 
groeftechnologie voor automatische afdichting.

 → 360°-draaibare elleboog.

Producent: Philips

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
Wisp mask with silicone frame and headgear MRI1094060 A
Wisp mask with fabric frame and headgear MRI1094061 A
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Neusmasker. Zest™ Q.

2.1 Neusmasker. Zest™ Q.
Zest Q is een uitermate stil masker. Het minimaliseert de hinder voor de bedpartner en zorgt voor een betere nachtrust.

 → Advanced Air Diffuser. Stil gebruik: het geraffineerde 
Air Diffuser design verzekert minimale geluidsoverlast 
en efficiënte verspreiding van de uitgeademde lucht. 
Te gebruiken met het afdekplaatje voor extra stilte of 
zonder, voor een onderhoudsvrije optie.

 → Easy-Clip Silicone Seal with VTS™. Met de Easy-Clip 
Silicone Seal kun je in één handeling het maskerkussen 
bevestigen of verwijderen voor snel en moeiteloos 
reinigen. De ‘Variable Thickness Silicone’ (VTS) (Silicone 
met variabele dikte) voorziet een ultrazachte pasvorm 
voor een verbeterde afdichting en comfort.

 → FlexiFoam™ kussen. Het FlexiFoam kussen zorgt voor 
meer comfort met het unieke design van het zachte, 
lichte en ondersteunende schuimkussen.

 → FlexiFit™ Technologie. De FlexiFit Technologie in 
het schuimkussen past zich automatisch aan, aan 
een brede range van gezichtscontouren wat passen 
eenvoudig maakt.

 → Glider™ Strap. Anti-lekkage systeem: de sliding Glider 
Strap biedt bewegingsvrijheid terwijl de afdichting 
behouden blijft. De maskerkracht blijft gelijk wanneer 
het hoofd van de ene naar de andere kant gedraaid 
wordt. Zo wordt lekkage beperkt.

 → Stretchgear™ hoofdband. Een comfortabele en 
ademende elastische hoofdband, speciaal ontworpen 
voor een stevige afdichting. 

Producent: Fisher & Paykel

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
Zest Q Petit FPHC400444 A
Zest Q FPHC400445 A
Zest Q Plus FPHC400446 A

Accessoires Bestelcode Categorie
Zest Q Exhaust Diffuser (10 stuks) FP400HC226 C
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Neusmondmasker. AirFit™ F10.

2.2 Neusmondmasker. AirFit™ F10.
Het ResMed AirFit F10 neusmondmasker staat voor comfort en betrouwbaarheid, maar in een compact ontwerp. 
Het gezichtsveld blijft vrij wanneer het masker wordt gedragen, zodat een patiënt een bril kan dragen, tv kan kijken of 
in bed kan lezen met het masker aan.

 → Superieur comfort. De AirFit F10 is klein en licht, 
waardoor het dagelijks gebruik comfortabel wordt. 
Het Spring Air™ kussen is zacht en past comfortabel 
op het gezicht, terwijl de SoftEdge™ hoofdband slanke 
banden heeft voor maximaal comfort en minder strepen 
geeft in het gezicht.

 → Bewezen prestatie. Het unieke frame en hoofdband 
werken samen om superieure stabiliteit en prestaties 
te bieden.

 → Gebruiksgemak. Met slechts vier onderdelen is de AirFit 
F10 snel en makkelijk te monteren en te reinigen.

 → Ultra-stil. De cirkelvormige diffuse ventilatie leidt 
de uitgeademende lucht weg van patiënt en 
bedpartner. Zo ontstaat er een rustige en aangename 
slaapomgeving.

 → Ingebouwd gemak. Met de ‘quick-release’-elleboog met 
zijknoppen kun je het masker makkelijk van de slang 
losmaken, waardoor het eenvoudiger is om ‘s nachts op 
te staan zonder het masker te verwijderen.

Producent: Resmed

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
AirFit F10 Small MRM63113 B
AirFit F10 Medium MRM63114 B
AirFit F10 Large MRM63115 B

AirFit F10 for Her Extra Small MRM63148 C
AirFit F10 for Her Small MRM63149 C
AirFit F10 for Her Medium MRM63150 C
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Neusmondmasker. AirFit™ F20.

2.2 Neusmondmasker. AirFit™ F20.
 → Universele pasvorm. Dit betekent dat u patiënten 

onmiddellijk kunt bieden wat ze nodig hebben en met 
vertrouwen naar huis kunt sturen. 

 → Betrouwbare afdichting. Het masker heeft een kussen 
dat eenvoudig de meest voorkomende situaties beheerst 
en getest is om een sterke luchtuitstroom te voorkomen. 
Het past zich eenvoudig aan de bewegingen van de 
patiënt aan en biedt zelfs bij hoge druk een betrouwbare 
afdichting. 

 → Comfortabel gebruik. Het flexibele, met stof beklede, 
frame biedt extra comfort terwijl het ook zorgt voor 
algemene stabiliteit en een vrijer zicht. 

 → Snelle bevestiging. De AirFit F20 op- en afzetten 
kan zeer snel en is comfortabel en intuïtief dankzij 
magnetische clips die de hoofdband in enkele seconden 
aan het frame bevestigen. 

Producent: Resmed

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
AirFit F20 S MRM63405 A
AirFit F20 M MRM63406 A
AirFit F20 L MRM63407 A

AirFit F20 for Her S MRM63408 B
AirFit F20 for Her M MRM63409 B
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Neusmondmasker. Amara.

2.2 Neusmondmasker. Amara.
 → Prestatiegericht. Ontworpen in vier maten zodat meer 

dan 95% van de patiënten het masker zullen passen. 
Amara helpt altijd de juiste pasvorm te verkrijgen. 
Het flexibele siliconen kussen is ontworpen om 
drukpunten te verminderen, voor het comfort van uw 
patiënten en het verbeteren van therapietrouw.

 → Aantrekkelijk. Kleiner en lichter dan andere traditionele 
full-face maskers en ontworpen met een hoge 
helderheid om de therapie-acceptatie te verbeteren.

 → Eenvoudig. Met slechts vier onderdelen, inclusief het 
innovatief voorhoofd aanpassingssysteem, maakt 
Amara het simpel om uw patiënten op te starten. 
Alle kussengroottes zijn tussen de verschillende frames 
onderling inwisselbaar. 

 Producent: Philips

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
Amara Petit MRI1090220 B
Amara Small MRI1090221 B
Amara Medium MRI1090225 B
Amara Large MRI1090228 B
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Neusmondmasker. Amara Gel.

2.2 Neusmondmasker. Amara Gel.
 → Geavanceerde geltechnologie volgt de contouren van 

het gezicht, met uitzonderlijke verzegeling en comfort 
als resultaat.

 → Het kleinste en lichtste gel neusmondmasker van Philips 
is uitgevoerd met een hoge helderheidsafwerking om de 
therapie-acceptatie te verbeteren. 

 → Ontworpen in vier maten, zodat meer dan 95% van de 
patiënten het masker zullen passen. Amara Gel helpt 
altijd de juiste pasvorm te verkrijgen. 

 → De kussens zijn uitwisselbaar met de kussens van het 
originele Amara siliconen masker, waardoor de kans op 
succes bij de patiënt verdubbelt. 

 Producent: Philips

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
Amara Gel Petit MRI1090420 C
Amara Gel Small MRI1090421 C
Amara Gel Medium MRI1090425 C
Amara Gel Large MRI1090420 C

Masker zonder uitademingspoort
Amara Gel Medium MRI1090435 C
Amara Gel Large MRI1090436 C
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Neusmondmasker. Amara View.

2.2 Neusmondmasker. Amara View.
 → Minimaal contact neusmondmasker. 

 → Uiterst klein en licht neusmondmasker.

 → Breed gezichtsveld, perfect als uw patiënt een bril 
draagt   of graag leest, tv kijkt of een tablet gebruikt voor 
het slapen gaan.

 → Bedekt een klein deel van het gezicht. 

 → Met zijn innovatieve en unieke ‘onder-de-neus’ 
kussenontwerp voorkomt Amara View rode strepen, 
ongemak of irritatie op de neusbrug en levert comfort 
en prestaties voor de patiënt.

Producent: Philips

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
Amara View Mask Small MRI1090602 A
Amara View Mask Medium MRI1090603 A
Amara View Mask Large MRI1090604 A
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Neusmondmasker. ComfortGel Blue.

2.2 Neusmondmasker. ComfortGel Blue.
 → Het ComfortGel Blue masker heeft minder drukpunten, 

is stiller en de uitgeademde lucht wordt van de 
bedpartner weggeblazen. Eigenschappen die een betere 
patiëntervaring creëren en een grotere therapietrouw 
bewerkstelligen.

 → Premium blue gel zorgt voor extra stabiliteit en een 
efficiënte afdichting. 

 → De premium voorhoofsteun verbetert het comfort en de 
pasvorm. Het aangepaste voorhoofdkussen reduceert de 
drukpunten voor een comfortabelere ervaring.

 → Premium hoofdband maakt passen en aanpassen 
gemakkelijk.

 → StabilitySelector voor een goede afsluiting en pasvorm.

 → Siliconen Comfort Flap verbetert de afsluiting.

 → Latexvrij voor patiënten met een gevoelige huid.

 → De uitademingsgaten leiden de uitgeademde lucht 
weg van de bedpartner.

Producent: Philips

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
ComfortGel Blue Full Small MRI1081820 A
ComfortGel Blue Full Medium MRI1081821 A
ComfortGel Blue Full Large MRI1081822 A
ComfortGel Blue Full Extra Large MRI1081823 A
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Neusmondmasker. FlexiFit™ 431.

2.2 Neusmondmasker. FlexiFit™ HC431.
Het FlexiFit HC431 neusmondmasker biedt een comfortabel alternatief voor de nasale of orale maskers. Het bevat de FlexiFit-
technologie waardoor het masker zich automatisch aan de contour van het gezicht aanpast. Het masker is ook voorzien van 
een onder-de-kin fit en een siliconen afdichting voor maximaal comfort en stabiliteit.

 → FlexiFit Technologie
 → Glider™ Strap
 → Onder-de-kin design
 → Efficiënte tweeledige luchtuitlaat

 → Premium Frosted Silicone Seal
 → Kroonhoofdband
 → Koord voor het makkelijk en snel losmaken  

van het masker

Producent: Fisher & Paykel

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
FlexiFit 431 incl 3 silicone seals - Small, Medium, Large FPHC431U A
FlexiFit 431 incl 3 silicone seals - Small, Medium, Large, non vented  
elbow and vented elbow with non rebreathing valve

FPHC431NIV A

Accessoires Bestelcode Categorie
Headgear Kit FP400HC302 C
Silicone Seal - Medium* FP400HC104 C
Silicone Seal - Large* FP400HC103 C
* Eventuele andere maten op aanvraag.
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Neusmondmasker. Mirage Quattro™.

2.2 Neusmondmasker. Mirage Quattro™.
De ResMed Mirage Quattro heeft een gestroomlijnd design en is erg stil. Het masker is gemakkelijk te passen en te gebruiken 
en biedt de keuze uit 24 voorhoofdsteunposities om het masker zo goed mogelijk aan het gezicht aan te passen.

 → Flexibel. Het Mirage™ dubbelwandige kussen met 
Spring Air™ technologie zorgt ervoor dat de patiënt 
zich kan bewegen tijdens de slaap.

 → Gemakkelijk aan te passen. Met de unieke MicroFit-
draaiknop kun je de voorhoofdsteun eenvoudig 
aanpassen om de beste pasvorm te vinden passend 
bij de persoonlijke behoeften van de patiënt.

 → Gemakkelijk in gebruik. De clips op de hoofdband 
bewaren de persoonlijke instellingen en maken het 
snel afnemen van de hoofdband mogelijk.

 → Maatinstellingen. Vier maten (large, medium, small 
en extra small) zorgen voor een grote keuze voor een 
optimale pasvorm.

Producent: Resmed

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
Mirage Quattro Extra Small MRM61228 A
Mirage Quattro Small MRM61229 A
Mirage Quattro Medium MRM61230 A
Mirage Quattro Large MRM61231 A
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Neusmondmasker. Quattro™ Air.

2.2 Neusmondmasker. Quattro™ Air.
Zorg voor een goede nachtrust met de ResMed Quattro Air, een licht full face masker. Het bestaat uit slechts vier 
onderdelen waardoor het makkelijk in gebruik is en eenvoudig (de)monteerbaar. Het gepatenteerde Spring Air™ kussen 
vermindert de druk op het gezicht, terwijl het een hoogwaardige afsluiting behoudt, voor het hoogste comfort tijdens 
de slaapapneutherapie.

 → Comfortabel. Het gepatenteerde Spring Air kussen heeft 
een dubbele wand voor een comfortabele en zachte 
pasvorm. 

 → Eenvoudig. Met enkel vier onderdelen is het Quattro Air 
masker makkelijk in elkaar te zetten en schoon te maken. 

 → Stil. De cirkelvormige diffuse ventilatie leidt de 
uitgeademende lucht weg van patiënt en bedpartner.

 → Betrouwbaar. De flex-wing voorhoofdsteun voelt licht 
aan op het gezicht maar biedt de juiste mate van 
stabiliteit voor een betrouwbare afdichting.

Producent: Resmed

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
Quattro Air Small MRM62713 A
Quattro Air Medium MRM62714 A
Quattro Air Large MRM62715 A

Quattro Air for Her Extra Small MRM62749 C
Quattro Air for Her Small MRM62750 C
Quattro Air for Her Medium MRM62751 C
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Neusmondmasker. Quattro™ FX.

2.2 Neusmondmasker. Quattro™ FX.
De ResMed Quattro FX is het slanke, compacte alternatief voor traditionele neusmondmaskers. Omdat het masker laag op 
de neusbrug aansluit, krijg je een open gezichtsveld en een gevoel van openheid dat je niet terugvindt in de conventionele 
full face maskers. Het Quattro FX masker heeft een innovatief frame dat balans, stabiliteit en flexibiliteit biedt, waardoor de 
patiënt zich kan bewegen zonder de therapie in gevaar te brengen.

 → Zacht. Het gepatenteerde Spring Air™ dubbelwandige 
kussen voelt zacht aan op het gezicht, terwijl de 
hoogwaardige afdichting zorgt voor een effectieve en 
betrouwbare slaapapneutherapie.

 → Stil. De Quattro FX beschikt over ingebouwde lucht-
openingen die de lucht die de patiënt uitademt snel 
afvoert uit het masker, weg van de patiënt en de 
bedpartner.

 → Eenvoudig. De hoofdband houdt de voorkeur-instellingen 
op zijn plaats en is ontworpen om het gevoelige gebied 
aan de achterkant van de nek te vermijden.

 → Flexibel. De 360  ° draaiende elleboog verbonden met de 
slang past zich aan de verschillende hoofdbewegingen 
tijdens de nacht, gemakkelijk aan.

Producent: Resmed

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
Quattro FX Small MRM61709 A
Quattro FX Medium MRM61710 A
Quattro FX Large MRM61711 A

Quattro FX for Her Small MRM62522 C
Quattro FX for Her Medium MRM62523 C
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Neusmondmasker. Simplus™.

 → Aangenaam om te dragen, te kijken en te slapen.

 → Dit low-profile frame is stabiel, duurzaam, klein en zorgt 
voor een vrij gezichtsveld. Het frame is geschikt voor 
alle kussenmaten en heeft een ‘Easy-Clip’ - bevestiging 
voor moeiteloze montage na het schoonmaken.

 → ErgoForm hoofdband. De combinatie van stretch 
en non-stretch onderdelen bieden structuur en 
ondersteuning voor optimale gebruiksvriendelijkheid 
en prestaties. Deze ademende hoofdband positioneert 
zichzelf hoog op de achterkant van het hoofd waardoor 
deze maximaal hoofdbewegingen ondersteunt (van 
links naar rechts, van boven naar onder) zonder dat het 
masker zich verplaatst.

 → Rollfit Seal. Automatische afdichting zodat er een 
effectieve, comfortabele seal ontstaat. De afdichting uit 
één stuk ‘rolt’ naar voor en achter op de brug van de 
neus. Deze automatische aanpassing minimaliseert de 
druk op de neusbrug. 

 → Advanced Air Diffuser. The RollFit Seal bevat de 
‘Advanced Air Diffuser’ die is ontworpen voor minimale 
geluidsoverlast.

Producent: Fisher & Paykel

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
Simplus Small FPHC400475 A
Simplus Medium FPHC400476 A
Simplus Large FPHC400477 A

Simplus, S/S (2 individually packaged small mask bodies) FPHC400479 C
Simplus, M/M (2 individually packaged medium mask bodies) FPHC400480 C
Simplus, L/L (2 individually packaged large mask bodies) FPHC400481 C

2.2 Neusmondmasker. Simplus™. 
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Neusmondmasker. Ultra Mirage™.

2.2 Neusmondmasker. Ultra Mirage™.
Het ResMed Ultra Mirage full face masker is een effectief CPAP-masker. Als de patiënt allergieën heeft of gewoon een 
slaapapneumasker wil om te dragen tijdens verkoudheid of ziekte, dan is het Ultra Mirage-masker de oplossing.

 → Comfortabel. Het Ultra Mirage masker maakt gebruik 
van de Mirage kussentechnologie die zorgt voor een 
uitstekende afdichting zonder strakke hoofdband.

 → Handig. De ‘Set-it-and-forget-it’ - hoofdband 
minimaliseert de behoefte aan continue aanpassing.

 → Stabiel. Flexibele voorhoofdpads passen zich aan de 
vorm van het voorhoofd aan om zo te zorgen voor een 
goede afsluiting en comfort.

 → Gemakkelijk draagbaar. De clips aan de boven- en 
onderkant van de hoofdband maken het erg makkelijk 
om het masker aan en uit te doen, zodat uw patiënt 
minder zorgen heeft en meer vertrouwen krijgt in 
de therapie. 

Producent: Resmed

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
Ultra Mirage Small Standaard MRM60610 B
Ultra Mirage Small Shallow MRM60611 B
Ultra Mirage Medium Standaard MRM60612 B
Ultra Mirage Medium Shallow MRM60613 C
Ultra Mirage Large Standaard MRM60614 B
Ultra Mirage Large Shallow MRM60615 C
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Neusdoppen. AirFit™ P10.

 → Ultra-stil. Met de QuietAir™ weefselventilatie wordt 
de uitgeademde lucht zachtjes afgevoerd, nauwelijks 
merkbaar voor de patiënt en de bedpartner.

 → Ultra-licht. Ontworpen om zo comfortabel en 
onopvallend mogelijk te zijn. De revolutionaire flexibele 
slang is ultra-licht en uitermate duurzaam, waardoor de 
patiënt zich vrij rond kan bewegen zonder de afdichting 
van het masker te beïnvloeden.

 → Gebruiksgemak. Het minimalistische AirFit P10 design 
met slechts drie onderdelen, maakt het monteren, 
passen en schoonmaken eenvoudig.

 → Gemakkelijk in elkaar te zetten. De neuskussens zijn 
voorzien van kleurgecodeerde maten en hebben een 
links/rechts oriëntatie voor snel en makkelijk passen. 
Het masker gaat gemakkelijk aan en uit zonder extra 
handelingen.

 → Comfortabel. Het masker sluit direct aan bij contact, met 
een trampoline effect, waardoor de patiënt comfortabel 
kan bewegen zonder de afdichting van het masker in 
gevaar te brengen.

Producent: Resmed

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
AirFit P10 (Small, Medium, Large) MRM62903 B
AirFit P10 for Her MRM62913 B

2.3 Neusdoppen. AirFit™ P10. 



21
00

_0
08

 (1
12

01
8/

50
)

Neusdoppen. Brevida™.

 → AirPillowTM afsluiting. Het innovatieve AirPillow 
luchtkussen wordt opgeblazen en vormt zo een zachte 
en effectieve afdichting.

 → Aanpasbare hoofdband die is ontworpen om op zijn 
plaats te blijven tijdens de slaap.

 → VisiBlue™. Blauwe markeringen op de belangrijkste 
onderdelen van het masker helpen de patiënt in het 
dagelijks gebruik van het masker. 

 → De filter, die geluid en luchtuitlaat vermindert, is 
uitwasbaar en duurzaam.

Producent: Fisher & Paykel

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
Brevida Extra Small – Small en Medium-Large (2 seals) FPBRE1SMU A

2.3 Neusdoppen. Brevida™. 
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Neusdoppen. Mirage Swift™ FX.

2.3 Neusdoppen. Mirage Swift™ FX. 
De Mirage Swift FX combineert een superzachte pasvorm met een minimaal design, bedekt zo min mogelijk het gezicht 
en past zich aan de gezichtscontouren en spierbewegingen aan, zonder striemen achter te laten in het gezicht. Het is 
aangenaam in gebruik en biedt maximaal comfort en een echt gevoel van vrijheid, in welke slaappositie ook. De patiënt 
kan vertrouwen op een betrouwbare, effectieve slaapapneutherapie gedurende de nacht.

 → Intuïtief. Het Mirage Swift FX masker past vrijwel direct 
en het is flexibel genoeg om strak maar licht aan te 
sluiten op de unieke contouren van het gezicht.

 → Premium prestatie. Het Mirage Swift FX masker levert 
een stabiele therapie onder alle drukinstellingen.

 → Stabiel en flexibel. De dubbelwandige kussens en de 
flexibele kussenbasis zijn ontworpen om een afdichting 
met het gezicht te behouden zonder de bewegingen van 
de patiënt te beperken. 

Producent: Resmed

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
Mirage Swift FX MRM61503 A
Mirage Swift FX for Her MRM61547 A
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Neusdoppen. Mirage Swift™ LT.

2.3 Neusdoppen. Mirage Swift™ LT. 
Het Mirage Swift LT neuskussen masker is licht, makkelijk aan te meten en fluisterstil. Het biedt comfort, stabiliteit en 
prestaties om het gemak en de effectiviteit van de slaapapneutherapie te maximaliseren.

 → Lichtgewicht zonder voorhoofdsteun. Het Mirage Swift LT 
masker sluit zacht aan om een comfortabele nachtrust te 
verzekeren.

 → Gemakkelijk aan te meten. Met het roterende neusdeel 
kun je het comfort van de afdichting naar wens 
aanpassen. Het simpele design maakt het makkelijk om 
aan te meten en schoon te maken.

 → Fluisterstil. Het stille neuskussenmasker is ontworpen 
zodat de gebruiker en bedpartner in alle rust 
kunnen slapen.

 → Compact en stabiel. Ideaal voor mensen die op hun 
zij slapen.

Producent: Resmed

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
Mirage Swift LT MRM60563 A
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Neusdoppen. Opus™.

 → Het slanke ontwerp zorgt ervoor dat het masker zich niet 
verplaatst tijdens het slapen. 

 → De innovatieve 360° draaibare ‘ball-and-socket’-
elleboog biedt een grotere bewegingsvrijheid. 

 → De siliconen kussens en het maskerframe, aangepast 
aan de gezichtscontouren voor extra stabiliteit, zorgen 
voor het comfort van de patiënt.

 → Elegant in design en eenvoud. 

Producent: Fisher & Paykel

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
Opus - Nasal Pillow mask with 3 pillow sizes FPHC482 A

2.3 Neusdoppen. Opus™. 
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Neusdoppen. Pilairo™ Q.

De Pilairo Q is ontwikkeld om de tevredenheid van de patiënt te verbeteren. Ontworpen voor comfort, afdichting en 
gebruiksvriendelijkheid, is de Pilairo Q een zeer effectief neuskussenmasker met slechts drie componenten.

 → Het masker weegt slechts 55 gram, is stil voor de 
patiënt en beschikt over het zelf opblazende AirPillowTM 
afdichting.

 → AirPillow afdichting. De AirPillow afdichting gebruikt de 
CPAP-druk om zich op te blazen om zo een effectieve, 
maar zachte, dubbele afdichting in en om de neus te 
creëren. De AirPillow afdichting kan in elke richting 
bewegen en is flexibel zonder de afdichting in gevaar  
te brengen.

 → Verstelbare hoofdband. Deze hoofdband past op een 
groot aantal hoofdmaten en maakt de aanpassing 
mogelijk volgens de voorkeur van de patiënt.

 → Easy Frame & Q Cover. Het frame is stabiel, duurzaam 
en klein en zorgt voor een open gezichtsveld. De 
lichtgewicht slang is zeer flexibel en ontworpen om druk 
te verminderen. De Q Cover zorgt voor een stil gebruik 
en minimale luchtverplaatsing.

Producent: Fisher & Paykel

Artikelcodes

Masker Bestelcode Categorie
Pilairo Q FP400421 B

2.3 Neusdoppen. Pilairo™ Q. 
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Accessoires.

Artikelcodes

Hoofdbanden Bestelcode Categorie
Simple Strap Reusable Headgear MRI1002285 A
Conture Deluxe Neopren Headstrap MRI1002801 A

Softcap mesh
Softcap mesh Medium* MRI1002806 A

Softcap white
Child Softcap white MRI1001624 A
Softcap white Medium MRI1001625 A
Softcap white Large MRI1001626 A
Softcap white Extra Large MRI1001627 A

Softcap blue
Softcap blue Medium MRI1001629 B
Softcap blue Extra Large MRI1001631 B
* Eventuele andere maten beschikbaar op aanvraag.

Slangen Bestelcode Categorie
Hybernite 2300 Rainout Control System PLASHHE19018BT0 A
Hybernite 2300 slang PLASRHE19018BT0 A
Slimline slang Resmed MRM36810 A
Climateline slang Resmed S9 MRM36995 A
180 cm slang voor Goodknight 420S met drukleiding W270161 A
Hytrel slang grijs 180 cm Grijs W270166 A

Overig Bestelcode Categorie
Filter Grijs - Voor Respironics W150313 A
Filter Wit - Voor Respironics W150314 A
Anti-condensatie slanghoes W270158 A

3. Accessoires.



Linde Homecare Belgium
Quai de Marche en Pré 2, 5300 Sclayn
Tel. 070 233 824 of 081 585 599, Fax 070 233 828
homecare.be@linde.com, www.therapieaanvraag.com, www.linde-healthcare.be

Over Linde Healthcare Benelux.

Linde Healthcare Benelux is een toonaangevend bedrijf in de gezondheidszorg gespecialiseerd in geïntegreerde respiratoire 
zorg en een toegewijde leverancier van medische en medicinale gassen, medische hulpmiddelen en aanverwante 
thuiszorgdiensten aan patiënten, ziekenhuizen, ambulancediensten en zorginstellingen in de Benelux.

Als onderdeel van de internationale Linde Group, speelt Linde Healthcare een prominente rol in de patiëntenzorg. Niet alleen in 
zorginstellingen, maar ook in een thuiszorg omgeving. Linde Healthcare Benelux heeft meer dan 20 jaar ervaring in diverse 
specialistische therapieën voor patiënten thuis zoals zuurstoftherapie en behandeling van slaapapneu.
 
Voor meer informatie, bezoek Linde Healthcare Benelux online op www.linde-healthcare.be

Linde: Living healthcare
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