
Well02-åndedrætsmaske - Brugsanvisning 

Indledning
Kære kunde, tak for at have købt en WellO2 
åndedrætsmaske. I denne vejledning fortæller vi dig, 
hvordan du bruger åndedrætsmasken korrekt. Læs 
instruktionerne omhyggeligt for at sikre en effektiv og 
sikker brug af produktet.

Advarsel
Li'i Før du bruger masken, skal du også læse 
brugermanualen til WellO2-enheden omhyggelig.
Li'i Enheden producerer varm damp som næsen 

opfatter meget følsom. Brug derfor altid masken 
med enhedens laveste temperaturindstilling.

Li'i Stop med at bruge masken, hvis det føles
ubehageligt, eller du føler smerter i ørerne, 
øjne eller øvre luftvej under brug.

Li'i Masken er beregnet til personlig brug og man
skal tage sig af dens hygiejne i henhold til
instruktionerne nedenfor.

L1i Om du har någon av de diagnoser 
som er bekrevet i brugsanvisningen til WellO2-
enheden, brug da kun masken, hvis din læge har 
anbefalet det.

FORMÅL 
Produktet er beregnet til åndedrætsøvelser 
gennem næsen med WellO2-enheden. Produktet 
bør ikke bruges til andet formål.
Ved hjælp af produktet kan brugeren indånde 
varm damp fra WellO2-enheden gennem næsen 
direkte til den øvre luftvej. Dampen er beregnet 
til at fugtigtgive de øvre luftvejsslimhinder, for på 
denne måde at hjælpe dem med at tolerere 
irritation og overbelastning forårsaget af kold og 
tør luft.
Udånding gennem masken forårsager en let 
vibration i den øvre luftvej. Dette kan hjælpe med 
at fjerne slim fra den øvre luftvej. 

Hygiene
Produktet er kun beregnet til personlig brug.Efter 
brug skylles masken og slangen med rindende 
vand og rystes derefter af. Opbevar ikke produktet 
vådt.

Vi anbefaler rengøring af produktet fra tid til anden 
med mildt rengøringsmiddel og desuden med 
WellO2-apparatets rengøringssystem (se 
betjeningsvejledning til WellO2-apparatet).

Hvis du er usikker på produktets renhed, skal du 
vaske det inden brug og rengøre det med 
rengøringsprogrammet WellO2.
Vi anbefaler også at skifte maske og rør nu og da.

WellO2-åndedrætsmaske

Brug af næsemasken
Tag masken og slangen ud af emballagen, skyl 
dem under rindende vand og tør dem ved at ryste 
overskydende vand af.
Fastgør den ene ende af slangen til masken og den 
anden ende til enhedens dyser som vist på billedet 
herunder.

Vælg den ønskede temperatur ved at trykke på 
WellO2-kontrolknappen i et sekund. Husk at 
begynde med at bruge den laveste 
temperaturindstilling.
Li'i Brug altid det laveste modtryk
indstilling (0 modstand), når du træner med WellO2 
næse maske.
Sæt masken på næsen med din hånd, og hold den 
tæt mod ansigtet under brug.
Udånd ind i masken, med en blid udånding på 
10-20 sekunder gennem næsen og træk derefter 
derefter luft gennem masken i 10-20 sekunder. 
Gentag dette 5-10 gange afhængigt af hvordan 
øvelsen belaster dine luftveje og velbefindende. 
Om nødvendigt kan du trække vejret frit mellem 
gentagelserne, for på den måde at opnå hvile.
Hvis dampen ikke føles for varm, kan du prøve 
næste åndrætsøvelse med en varmere 
temperaturindstilling. Bemærk, at den øverste knap 
(rengøringsprogram) på apparatet kun er til 
rengøring.
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