
Mirage Swift™ II
NENÄKANYYLIT

Maskiin tottuminen sujuu helpommin 
ja äänettömämmin

Mirage Swift II on tehokas, kevyt ja hiljainen
vaihtoehto nenämaskeille.

Se peittää vähemmän kasvoja, mikä voi helpottaa
hoitoon tottumista ja parantaa hoitoon sitoutumista
pitkällä aikavälillä. Nenäkanyylit istuvat mukavasti
sierainten etuosassa, mikä vähentää kontaktia
kasvojen kanssa.

Mirage Swift II on suunniteltu siten, että hoito on
mahdollisimman äänetöntä, jolloin potilaat ja samassa
huoneessa nukkuvat voivat nukkua yönsä hyvin.
Muotoilun ansiosta myös kuollut tila ja hiilidioksidin
uudelleenhengittäminen on vähäistä, mikä on tärkeää
hoidon tehokkuuden kannalta.

Mirage Swift II ResMediltä, maailman johtavalta
maskien valmistajalta.

Kätevät pääremmit on suunniteltu niin, että ne
takaavat tiiviyden ja istuvuuden ilman, että niitä joutuu

kiristämään liikaa 

Nenäkanyylit
istuvat keveästi ja mukavasti sierainten etuosassa ja takaavat

tiiviyden hoidon aikana

Pehmeän ja joustavan muhvin
ansiosta nenäkanyylit pysyvät paikoillaan puristamatta 

nenää ja kasvoja

Letku sekä kääntyvä kulmakappale ja pyörivä liitin
tarjoavat enemmän vapautta nukkumisasennon valinnassa 

ResMed-logon 
ansiosta nenäkanyylit on helpompi asettaa oikein päin 

Kokomerkintä
on selkeästi luettavissa uusien osien tilaamista varten

Kääntyvän muhvin 
ansiosta nenäkanyylit on helppo sijoittaa mahdollisimman

mukavasti oikeaan kulmaan sieraimiin nähden
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Pieni (S) Keskikokoinen (M) Suuri (L)

Maailman johtava uniapnea- ja hengityslaitevalmistaja    www.resmed.com

TEKNINEN EDISTYSASKEL 

Ainutlaatuisen ilma-aukon ansiosta

hoito on hiljaista 

• Ilma-aukko sijaitsee pehmikkeen

sijasta rungossa, mikä parantaa

uloshengitysilman hajaantumista

• Ilma-aukon ainutlaatuisen rakenteen

ansiosta ilma hajaantuu mukavasti ja

hiljaisesti käyttäjästä ja vierustoverista

poispäin
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EDUT HOITOHENKILÖKUNNAN KANNALTA

• Helpot säätää sopiviksi – suunniteltu
sellaisiksi, että nenäkanyylit voidaan
laittaa potilaan kasvoille helposti ja
nopeasti ilman monimutkaisia säätöjä

• Suunniteltu sopimaan erilaisiin kasvon- ja
nenänpiirteisiin rakenteellisista
erityispiirteistä riippumatta – muotoilu
perustuu laajoihin antropometrisiin
tutkimuksiin

• Vie vähemmän tilaa varastossa – jokaisen
nenäkanyylisarjan kanssa tulee kolme eri
kanyylikokoa, joista jokin sopii kaikille
potilaille

• Enemmän valinnanmahdollisuuksia
potilaan kannalta – tehokas vaihtoehto
nenämaskeille

• Täydellinen opastuspaketti potilaalle –
Mirage Swift II -nenäkanyylien mukana
toimitetaan säilytyspussi, sovitusohje,
yksityiskohtaiset käyttöohjeet ja
helppokäyttöinen DVD, joka sisältää
nenäkanyylien sovitus- ja hoito-ohjeet
potilaalle

• Voidaan suositella ensikertalaisille sekä
vanhemmille, nuoremmille tai
heikentyneen sorminäppäryyden
omaaville potilaille – ergonominen
muotoilu, vain muutamia osia sekä
selkeät merkinnät, jolloin nenäkanyylit on
helppo koota, purkaa ja puhdistaa

EDUT POTILAAN KANNALTA

• Hiljaista hoitoa käyttäjälle ja samassa
huoneessa nukkuville

• Istuu mukavasti ja on tiivis – kääntyvän
muhvin ansiosta käyttäjät voivat sijoittaa
nenäkanyylit asentoon, jossa ne tuntuvat
sopivimmilta

• Muotoutuu tehokkaasti käyttäjän
kasvojen mukaan ja mukautuu nenän ja
kasvojen liikkeisiin – nenäkanyylit, muhvi,
jossa ne ovat kiinni ja niitä yhdistävä osa on
valmistettu pehmeästä ja joustavasta
materiaalista

• Nopeat ja helpot säätää sopiviksi – kun
Mirage Swift II -nenäkanyylit on säädetty
sopiviksi (tarvittaessa), ne voidaan laittaa
kasvoille ilman kiinnikkeitä tai
tarrakiinnikkeitä

• Myös silmälasien käyttäjät voivat lukea
tai katsoa televisiota vuoteessa, koska
nenäkanyylit ovat kevyet eivätkä häiritse
näkökenttää

• Nukkuma-asento voidaan valita
vapaammin – letku voidaan kiinnittää
jommallekummalle puolelle ylös- tai
alaspäin

TUOTENUMEROT

Mirage Swift II -nenäkanyylit 
(mukana kolmet erikokoiset nenäkanyylit: S, M, L)

Eurooppa 60513

Iso-Britannia 60516

Ranska 60518

Australia ja Uusi-Seelanti 60514

Tyynenmeren puoleinen Aasia 60515

TODELLINEN KOKO

90 mm

32 mm
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