
WELLO2 NÆSEMASKE
BRUGSVEJLEDNING
Indledning
Kære kunde, tillykke med anskaffelsen af WellO2 
næsemasken. I denne brugsvejledning fortæller 
vi, hvordan du bruger næsemasken korrekt. Læs 
vejledningen omhyggeligt, da kun den garanterer, 
at du bruger masken sikkert og effektivt.

Advarsler
   Før næsemasken tages i brug, så læs også 
brugsvejledningen til WellO2 apparatet  
omhyggeligt. 

   WellO2 apparatet frembringer hed damp, som 
næsen er meget følsom overfor. Begynd derfor 
altid før næsemasken anvendes med at ind-
stille temperaturen på apparatet så lavt som 
muligt. 

   Hvis næsen er meget tilstoppet, eller den er 
blevet opereret, kan anvendelsen til at begynde 
med forårsage et vist ubehag, smerter eller 
lyde i ørene. Åndedrætsøvelser kan også føles 
tunge. I sådanne tilfælde er det i begyndelsen 
godt at lave øvelser gennem munden og prøve 
med næsemasken bare i nogle korte omgange. 

   Næsemasken kan benyttes af flere personer. 
Det anbefales, at masken vaskes grundigt 
mellem de forskellige brugere. 

Anvendelsesformål  
Masken er beregnet til brug med WellO2 apparatet 
til åndedrætsøvelser gennem næsen. Masken må 
ikke anvendes til noget som helst andet formål.

Ved hjælp af masken styrker brugeren musklerne 
i næsen og næsehulen samt får damp ud i de øvre 
luftveje. Dampen fugter slimhinderne i de øvre luft-
veje og mindsker næsens tilstoppethed. Desuden 
hjælper dampen slimhinderne med at tolerere 
urenheder i omgivelserne og tør luft samt med at 
beskytte luftvejene mod sygdomsangreb. 

Hygiejne  
Til næsemasken anbefaler vi vask i hånden med 
en mild sæbeopløsning hver gang, den har været 
brugt. Silikone er et porøst materiale, som hærdes 
af hudfedt, hudcreme og sminke. For at silikonen 
skal forblive blød og smidig og ikke revne, skal ma-
sken vaskes grundigt ren for snavs fra huden hver 
eneste gang, den har været brugt. Det holder ma-
sken blød og smidig og forlænger samtidig dens 
levetid. Silikonen er et smidigt materiale i varme, 
hvorfor vi ikke anbefaler, at masken rengøres med 
WellO2 apparatets rengøringsprogram.

Hvis der er tvivl, om masken er ren, så vask den før 
anvendelsen. Hvis næsemasken anvendes jævn-
ligt, anbefaler vi at udskifte både næsemaske og 
slange 1-2 gange om året. 
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Anvendelse af næsemasken  
Tag næsemasken og slangen ud af emballagen, 
skyl dem under rindende vand og tør dem af med 
et rent viskestykke.  

Fastgør slangens ene ende til næsemasken og 
den anden ende stramt til apparatets mundstykke.

Vælg den foretrukne temperatur ved at trykke på 
en af WellO2 apparatets knapper i ét sekund. Husk 
at begynde med den laveste temperaturindstilling. 

Begynd anvendelsen med en modstand på 0.

Sæt masken på næsen med hånden, og hold den 
tæt mod ansigtet under anvendelsen.

Pust i næsemasken ved at pruste roligt udad 
gennem næsen i 10-20 sekunder, indtil vandet i 
apparatet bobler. Træk derefter vejret indad gen-
nem næsemasken i 10-20 sekunder. Gentag det 
alt efter dit velbefindende 3-10 gange. Ved behov 
kan du mellem gentagelserne trække vejret uden 
næsemasken.

Hvis dampen ikke føles alt for varm, kan du skrue 
op for temperaturen på WellO2 apparatet efter 
behag. Temperaturknappen med de tre prikker 
er almindeligvis kun beregnet til forebyggelse og 
pleje af forkølelser, og med denne temperatur  
(+65 °C) gøres øvelserne kun med få gentagelser 
ad gangen. 

Vær opmærksom på, at den øverste knap på  
apparatet kun er til brug for rengøringen.


