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4. Vanaf nu wordt aanbevolen om 
voor een spiegel te gaan. Enkele 
seconden nadat het overtollige water 
is verwijderd, is de temperatuur van 
uw Stabi-pad™ teruggevallen tot ca. 
40°C. Centreer het pad op uw gezicht, 
met de witte kant op uw huid, de 
flappen aan beide zijden van uw neus. 

5. Plaats uw neusmasker bovenop uw 
Stabi-pad™ en hou het vast met 
een druk die vergelijkbaar is met 
de normale druk van uw masker 
wanneer het vastgeriemd is. In 
minder dan 2 min. heeft uw Stabi-
pad™ de vorm van uw gezicht aan-
genomen en wordt het weer halfstijf.

Uw Stabi-pad™ is nu klaar voor dagelijks 
gebruik gedurende 2 tot 3 weken.

Wanneer u uw masker voor de nacht opzet, pas dan op 
dat u niet meer spanning op de riemen zet dan nodig is. 
Uw Stabi-pad™ laat u immers toe de riemen minder 
sterk aan te spannen.

De hele operatie kan opnieuw worden gestart vanuit 
fase 1 als dit nodig is, bv. als de pad is uitgegleden en 
onjuist is gepositioneerd of verkeerd is gevormd.

Uw Stabi-pad™ interfacepad moet 
worden verwarmd tot een temperatuur 
van ongeveer 70°C, zodat het zacht en 
buigzaam wordt, voordat u het op uw 
gezicht aanbrengt. Zo neemt het de vorm 
van uw gelaat aan. 
Volg onderstaande instructies:

1. Giet kokend water in een diepe schaal 
of een bord van voldoende grootte.

2. Leg een Stabi-pad™ in het water, met 
de witte kant naar boven. Het pad zal 
op het water drijven. Na ongeveer 2 
minuten wordt het soepel en helemaal 
week.

3. Haal de Stabi-pad™ met een vork uit 
het water en plaats het op een droge 
handdoek; vouw de handdoek over de 
Stabi-pad™ om het overtollige water te 
absorberen.

!!! Opgelet: HEET WATER - Lees de implementatie zorgvuldig 
voordat u doorgaat !!!

Voorbereiding van uw 
Stabi-pads™ interfacepad

cpaphelper.org/video
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Onderhoud en reiniging: goede gewoonten
Uw Stabi-pad™ interfacepad kan eenvoudig worden schoongemaakt.

Maak er een gewoonte van om uw Stabi-pad™ (m.n. de delen die in 
contact komen met uw huid) af te vegen met een vochtig handdoek, wat 
mild reinigingsmiddel en lauw water. Hiermee worden eventuele oliën, 
dode huidcellen en zweet op het masker verwijderd, die de kwaliteit van de 
afdichting kunnen beïnvloeden. Spoel zachtjes met een schone handdoek en 
laat aan de lucht drogen.
U kunt ook vochtige doekjes gebruiken die speciaal zijn ontworpen voor het 
reinigen van CPAP-maskers. Ze zijn verkrijgbaar bij veel slaapcentra. Het 
neemt het achtergebleven vuil of vet weg dat de nacht ervoor is opgebouwd 
(zoals make-up of zweet dat op uw gezicht lag). 
Uw Stabi-pad™ vervangt u best na 2 à 3 weken gebruik. 
We adviseren u om uw gezicht te wassen voordat u gaat slapen, bij voorkeur 
met zeep met neutrale pH, om overtollige huidsmeer te verwijderen. Lotions 
en nachtcrèmes mag u gebruiken, ook waar uw Stabi-pad™ in contact komt 
met uw gelaat: deze producten hebben geen invloed op de materialen waarvan 
uw Stabi-pad™ is gemaakt.
Gefabriceerd door:
T-Tape Company BV 
Bosweg 10-12
4645 RB Putte 
Nederland

Je masker past altijd en jij bent beschermd.
Wat zijn Stabi-pads™ en hoe deze te gebruiken?

Een Stabi-pad™ werkt als een interface 
tussen uw neuskapmasker en uw gezicht, 
waardoor uw masker zich gedraagt als op 
maat gemaakt. Na een korte verwarming 
komt het pad exact overeen met de vorm 
van uw gezicht. Ook de belasting op uw 
huid gaat aanzienlijk verminderen. De 
Stabi-pad™ is nl. semi-rigide en wat breder 
dan het masker. Zo wordt de druk van het 
masker op een veel grotere oppervlakte van 
uw gelaat verdeeld, wat uw comfort ten 
goede komt. 
Eenmaal uw Stabi-pad™ gevormd is, 
gaat het 2 tot 3 weken mee.

Typische neusmasker-problemen die met 
Stabi-pads™ worden opgelost zijn:
- Luchtlekken, irriterend voor de ogen
- Druksporen, huidirritatie, drukwonden
- Neusbrug ongemak
- Moeilijk passend masker
- Nachtelijke verplaatsing van het masker


