
Positie van het masker
1. Haal uw SleepWeaver Élan CPAP-neusmasker met de hoofdbandset en uw
     Feather Weight slang uit de verpakking.
2. Kijk wat de juiste positie van het masker is:

3. Er zijn meerdere maten leverbaar. Uw maat staat onder aan het masker op het
kussentje gedrukt.

a. Er zijn meerdere kussenmaten leverbaar om er zeker van te
zijn dat uw masker prettig zit en goed afsluit.

• Diverse kussenmaten

• Hoofdbandset

• Feather Weight® slang

• Slanggeleider

• Instructie-DVD en 

gebruiksaanwijzing

• Gids met afbeeldingen voor

snelle start
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Beoogd gebruik
Het SleepWeaver Élan CPAP-neusmasker is bedoeld voor toediening van CPAP 
(Continuous Positive Airway Pressure)- of  bi-leveltherapie.  Het SleepWeaver Élan 
CPAP-neusmasker is geschikt voor zowel herhaald thuisgebruik door één patiënt 
als voor meervoudig gebruik in een ziekenhuis of  ander instituut.  Dit masker mag 
alleen worden gebruikt bij patiënten die zwaarder zijn dan 30 kg (66 lbs).

Aandachtspunten en waarschuwingen
• Latexvrij.  Bij een allergische reactie op een deel van dit masker of  deze
hoofdbandset, dient het gebruik onmiddellijk te worden gestaakt.
• In de VS wordt door de federale wetgeving de verkoop van deze producten
beperkt tot verkoop door of  op voorschrift van een arts. 
• Dit systeem mag alleen worden gebruikt met CPAP- of  bi-levelsystemen die wor-
den aanbevolen door uw arts of  ademtherapeut.
• Dit masker mag uitsluitend worden gebruikt als het CPAP- of  bi-levelapparaat
aan staat en goed werkt.
• De ventilatieopeningen mogen nooit worden geblokkeerd.
• Rook niet terwijl u dit product gebruikt.
• Uw masker moet na elke patiënt worden gereinigd en gedesinfecteerd met
alleen goedgekeurde reinigings- en desinfectiemethoden.  Er zijn geen sterilisatie-
methoden voor dit product gevalideerd.  Gebruik geen bleekmiddel of  oplosmidde-
len die trichloorethyleen bevatten.
• Uw masker moet indien nodig worden gereinigd om te voorkomen dat vuil en olie
van uw huid zich vastzetten op het masker.
• De patiënt moet het gezicht wassen voordat het masker wordt opgezet.
• Let erop dat het masker goed wordt opgezet.  De gedrukte informatie en de instel-
lip moeten zich onder aan het masker bevinden.
• De patiënt mag het ontwerp van het masker niet veranderen.
• Doe het masker niet in een wasdroger.

Beperkte garantie
• www.circadiance.com/help

Witte lip bevestigen aan 
bovenkant van masker

Feather Weight 
slang

90° Draai- 
koppeling

Blauwe lip bevestigen aan 
onderkant van masker

Uitademings- 
gaten

Maat-  
aanduiding

Onderkant masker

Instel-  
lip



Masker aan hoofdbandset bevestigen
1. Steek de witte lipjes door de bovenste gleuven van het kussentje.
2. Steek de blauwe lipjes door de onderste gleuven van het kussentje.
  
 
90° draaikoppeling aan maskerkussentje bevestigen 
1. Schuif  het onderdeel met schroefdraad van 
binnen uit het masker door de opening.
2. Breng de sluitring aan over het 
onderdeel met schroefdraad.
3. Zorg ervoor dat de stof  niet omhoog schuift 
over het onderdeel met schroefdraad. 
4. Schroef  het moerdeel op het onderdeel 
met schroefdraad.
  
     

Slanggeleider aan hoofdbandset bevestigen
1. Bevestig de slanggeleider aan de Feather Weight 
slang en aan de bovenkant van de hoofdbandset 
om de slang op zijn plaats te helpen houden als hij over 
uw hoofd loopt.
2. Zorg ervoor dat de slanggeleider niet wordt 
verdraaid bij het bevestigen. 

Masker thuis reinigen
• Uw SleepWeaver Élan moet worden gereinigd door hem na elk gebruik met de 
hand in warm water te wassen met een niet-agressieve zeep.  Gebruik nooit heet 
water. Ga door met wassen tot hij zichtbaar schoon is.
• Spoel hem goed uit met drinkwater en laat hem buiten direct zonlicht aan de lucht 
drogen.
• U kunt de 90° draaikoppeling tijdens het reinigen eraan laten zitten of  hem verwij-
deren en apart reinigen.  
• Was de hoofdbandset elke week met de hand.
Reinigen en ontsmetten na elke patiënt
• Ga naar www.circadiance.com/help voor instructies. 

Uitademingsventiel
Er is geen sterke luchtstroom bij de uitademing. De lucht wordt uitgeblazen via een 
serie kleine gaatjes. De luchtstroom door het uitademingsventiel plus uit lekken van 
de draaikoppeling en andere bronnen bedraagt:

De SleepWeaver Élan is getest bij een druk van 4 cm H20 tot en met 20 cm H20 op 
CPAP- en bi-levelsystemen. 
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Masker opzetten
1. Zet het masker op door de hoofdbandset over uw hoofd te trekken.
2. De neksteun van de hoofdbandset moet prettig op het onderste deel van uw nek 
zitten.  
      
    BELANGRIJK – TREK DE BANDEN NIET TE STRAK AAN. HOUD DE BANDEN IN HET BEGIN  
    LOS EN TREK ZE DAN WAAR NODIG AAN VOOR EEN LUCHTDICHTE AFDICHTING.

3. Stel eerst de bovenste banden (met witte lipjes) zodanig af  dat de onderkant 
van het masker comfortabel op uw bovenlip rust, vlak onder uw neusgaten.
4. Stel de onderste banden (met blauwe lipjes) zodanig af  dat het masker 
comfortabel tegen uw neus komt te zitten. Bij gebruik van het masker wordt een 
klein stukje zwarte stof  zichtbaar.
5. Bevestig de Feather Weight slang aan de 90° draaikoppeling en dan aan de 
slang van 183 cm (6 ft) die aan uw CPAP- of  bi-levelapparaat vastzit. Zet het ap-
paraat aan.

Afstellen bij lekken - Probeer bij lekkage deze stappen:
1. Trek de banden voorzichtig telkens een klein stukje aan voor een goede 
afdichting. 
2. Beweeg het masker naar links en rechts en op en neer om het goed aan te bren-
gen. Bij deze procedure kunt u de instellip aan de onderkant van het masker 
gebruiken om u te helpen.

Druk (cm H20) 4 5 10 15 20

Luchtstroom (l/min) 14 16 27 37 45




