
Swift™ FX
NÄSKUDDESYSTEM

Smidigare blir det inte

Swift FX är så mjuk, lätt och smidig att den knappt märks! Minimal 
kontakt med ansiktet och diskret design som gör behandlingen 
både behagligare och lättare att tolerera. 

FÖR KLINIKERN 

Intuitiv, nästan ögonblicklig passform

•	 När	man	väl	valt	rätt	kuddstorlek	behövs	bara	
minimal	justering	eller	ofta	ingen	alls.	

Stabil försegling vid höga tryck

•	 Systemet	sitter	på	plats	med	fortsatt	effektiv	
försegling	även	vid	högre	behandlingstryck.*

Förbättrad behandlingstolerans

•	Maskens	design	garanterar	en	behaglig	
behandlingsupplevelse	från	första	ögonblicket	
och	därmed	bättre	compliance.	

Enklare lagerhållning, med sortiment som 
passar de flesta (>95 %) **

•	 Levereras	med	tre	kuddstorlekar	som	passar	
de	flesta	användare.	Finns	även	i	Extra-Small.

Lätthanterlig

•	 Swift	FX	har	få	delar	och	är	därför	lätt	att	
rengöra	och	montera.	

En mask som lätt kan rekommenderas och 
ordineras

•	 Bruksanvisning	och	online	support	till	hjälp	för	
både	användare	och	personal.	

FÖR PATIENTEN

Mjuk och behaglig överallt

•	 Från	längst	ner	på	näskuddarna	till	de	mjuka	
stadiga	sidorna	med	mjuka	omslag	…hela	
systemet	är	utformat	för	patientens	komfort.

Sitter stabilt när du rör dig

•	 Näskuddar	med	dubbla	väggar	och	flexibel	
mjukdelsbas	gör	att	masken	kan	anpassa	
sig	till	patientens	rörelser	med	fortsatt	god	
försegling.

•	 Flexibel	lättviktsslang	minimerar	drag	i	masken	
för	extra	stabilitet.	

Fjäderlätt mjukhet

•	Minimalism	för	ökad	frihetskänsla	–	både	
beträffande	behandlingsupplevelse	och	
utseende.	

Lätt att välja sovposition

•	Med	Swift	FX	är	det	möjligt	att	sova	på	sidan	
eller	på	rygg	och	slangen	kan	placeras	var	
som	helst.	

Tystgående mask för lugn sömn

•	 Innovativ	ventildesign	gör	att	luftflödet	
diffuseras	mycket	tyst	–	vid	bara	25	dBA.***

•	Enkel,	mjuk	och	stabil
•	Sitter	på	plats	även	när	patienten	rör	sig	
•	Designad	för	optimal	compliance
•	 Intuitiv,	nästan	ögonblicklig	passform	
•	Stabil	vid	höga	tryck	
•	Hjälper	patienten	att	sova	bättre

*Testad	upp	till	20	cm	H2O	vid	kliniska	försök	
**Baserat	på	ResMeds	marknadsundersökningar
***Deklarerade	värdepar	för	ljudeffektnivåer		
(med	osäkerhet	3	dBA)	i	överensstämmelse	med	ISO	4871.



Mjuk stadig försegling 
Näskuddar med dubbla väggar ger god 
försegling direkt vid kontakt och luften 
blåses mjukt in i näsan

För god nattsömn
Ventiler som tyst blåser bort luften 

från både patient och partner

Enkel rengöring och montering
Låsanordning som gör det lätt att 
fästa och ta bort sidoremmarna; 
när storlek och namn är i linje är 

masken korrekt monterad

Rörelsefrihet, stabilitet  
och komfort 
Flexibla kuddar som kan röra 
sig i många riktningar

Supersmidigt knärör som 
roterar 360° garanterar full 
rörelsefrihet

Flexibel lättviktsslang som är 
lätt att tänja och böja 

Känns extra bekväm runt kinderna
Mjuka omslag kan lindas runt 

huvudbandets sidoremmar

Enkla finjusteringar 
Lågprofilerad bakre rem 

med fästen

Behaglig passform med 
enkla justeringar 

Enkelt spänne på hjässan 
med tydligt markerade skåror 

Passar som en handske
Huvudbandet av mjuk 

silikon behöver bara 
minimal justering – 

standardinställningen 
passar de flesta 
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2		Engelska,	danska,	finska,	norska	och	svenska

Swift FX 
Förstör inte frisyren

Bekvämt att sova på sidan
Smal mjukdel med integrerad 

flexibel kammare


