
 
Kaksiseinämäiset nenäkanyylit ovat  
ilmatiiviit ja miellyttävät ihoa  
vasten, ohut ulkokerros parantaa  
mukavuutta, paksumpi sisäkerros  
pitää nenätyynyt paikallaan.

Joustava pehmuste  
päästää nenätyynyt  
liikkumaan joka suuntaan  
ilmatiiviyttä haittaamatta.

360 astetta kääntyvä kulmakappaleen   
ansiosta letku liikkuu helposti  
joka suuntaan.

Ilma-aukot 
jakavat ja ohjaavat  
ilmanvirtausta  
hiljaisesti käyttäjästä  
ja partnerista poispäin.

Taipuisa kevyt letku  
Pitää maskin  
tukevammin paikallaan.

Swift™ LT 
sierainmaski

PIENI JA TEHOKAS
Pieni ihokontakti, pysyy hyvin paikallaan

Vapaus liikkua ja nukkua eri asennoissa 

Erittäin hiljainen 

Mukautuu kasvojen muotoon 

Ensimmäinen sierainmaski, jossa on  
kaksiseinämäisellä joustomekanismilla  
varustetut nenäkanyylit

Pehmeällä soljella  
varustettu ohut takahihna  

on helppo ja joustava  
säätää ja kiinnittää.

Tukiosat joustavat  
ja mukautuvat kasvojen  

leveyden mukaan pitäen  
Swift LT:n hellävaraisesti 

paikallaan.

Kulmasäädin  
pitää nenätyynyt  

paikallaan ja mahdollistaa  
niiden säätämisen  

mahdollisimman  
mukavaan asentoon.

Kapea ja pehmeä  
silikonirunko  

helpottaa kyljellä  
nukkumista.

Ainutlaatuinen irrotettava 
letkupidike yläsoljessa  

letku voidaan lukita kolmeen 
eri asentoon helposti 

kääntämällä.
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EduT KäyTTäJällE
Pysyy paikallaan eikä estä liikkumista
• Kaksiseinämäiset nenäkanyylit ja joustava 

pehmike varmistavat ilmatiiviyden 
liikkumisenkin aikana.

• Taipuisa ja kevyt letku ei vedä maskia 
ja maskia pysyy paremmin paikallaan.

• Mahdollisimman vähäinen ihokontakti antaa 
käyttäjälle vapauden tunteen – kyse ei ole 
vain siitä, miltä käyttäjästä tuntuu vaan myös 
siitä, miltä maski näyttää kasvoilla.

Mukautuu kasvoihin
• Käyttäjä voi säätää kulmasäätimellä 

nenätyynyjä itselleen mahdollisimman 
sopivaan kulmaan.

Vaihtoehtoisia nukkumisasentoja
• Swift LT:n käyttäjät voivat nukkua kyljellään 

tai selällään ja säätää letkun asentoa sen 
pidikkeestä haluamaansa suuntaan. 

Hiljainen eikä häiritse unta
• Uudentyyppiset ilma-aukot 

toimivat erittäin hiljaisesti – 
äänitaso vain 25 desibeliä*.

EduT HOITOHENKIlöKuNNAllE
Helppo sovittaa
• Nopea ja helppo sovittaa potilaalle.

Vähemmän varastoitavaa, 
maski sopii 95 %:lle potilaista**
• Pakkauksen mukana toimitetaan 

kolme eri kokoista tyynyä, vähentäen 
varastointitarvetta.

Helppo käsitellä
• Koska Swift LT koostuu vain muutamasta 

osasta, se on helppo puhdistaa ja koota.

Helppo suositella
• Käyttöopas ja online-tuki helpottavat 

käyttäjien ja hoitohenkilökunnan koulutusta.

Potilaan käyttömyönteisyys
• Suunniteltu potilaan tyytyväisyyttä, 

mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä 
silmällä pitäen.

* Testaus suoritettiin ISO 3744:1994 
-standardin mukaan – paine 10 cm H2O

** Perustuu ResMedin antropometrisiin kokeisiin

TuOTEKOOdIT
Swift lT sierainmaski

Eurooppa2 60562

2 Englanti, tanska, suomi, norja ja ruotsi

Swift lT

Pieni ihokontakti, pysyy hyvin paikallaan

Tekniset ominaisuudet 

• Joustavan pehmusteen päällä olevat kaksiseinämäiset
nenäkanyylit.

• Kulmasäädin ja tukiosat pitävät pehmustetta ja
nenäkanyylejä paikallaan.

• Nenätyynyt pääsevät liikkumaan pysty- 
ja sivusuunnassa ilmatiiviyttä haittaamatta.

• Kaksiseinämäisissä nenäkanyyleissä on pehmeä ja
ohut käyttömukavuutta lisäävä ulkokerros ja paksumpi
tukevuutta parantava sisäkerros.

Edut

• Ilmatiivis ja koskettaa ihoa mahdollisimman vähän.

• Sopeutuu liikkeeseen erittäin nopeasti.

• Pysyy paikallaan käyttäjän liikkuessa tai ollessa
paikallaan.

• Maskin ei tarvitse olla kireällä ollakseen ilmatiivis –
se toimii parhaiten, kun nenätyynyt ja ilmapehmuste
koskettavat kasvoja kevyesti.
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