Swift™ FX
SIERAINMASKI

Pehmeä ja mukava heti
ensihetkestä lähtien
Swift FX on pehmeä, kevyt ja siro – melkein kuin ei käyttäisi
maskia lainkaan! Maskin erittäin vähäisen kasvokontaktin ja
huomaamattoman rakenteen ansiosta hoito ei tunnu häiritsevältä,
vaan siihen on helppo tottua.

HENKILÖKUNNAN KANNALTA

POTILAAN KANNALTA

Tuntuu sopivalta melkein ilman säätämistä

Pehmeä ja miellyttävä käyttää

• Kun oikean kokoiset nenäkanyylit on saatu
valittua, maskia ei tarvitse usein säätää
ollenkaan.

• Entistä mukavampi käyttää – nenäkanyyleistä
pehmikkeillä vuorattuihin sivukappaleisiin asti.

Istuu tukevasti myös suurilla hoitopaineilla

• Kaksiseinämäisten nenäkanyylien ja joustavan
pehmikkeen runko-osan ansiosta maski istuu
tiiviisti käyttäjän liikkuessa.

• Maski istuu paikallaan ja pysyy tiiviinä myös
suurempia hoitopaineita käytettäessä.*
Potilaan on helpompi tottua hoitoon
• Swift FX -maski on suunniteltu sellaiseksi,
että se tuntuu heti mukavalta eikä tunnu
häiritsevältä, jolloin hoitoon on helpompi
tottua.
Helpottaa hankintoja, koska maski sopii
melkein kaikille (> 95 %)**
• Mukana kolme eri kokoa nenäkanyyleitä,
jolloin maski sopii useimmille käyttäjille.
Saatavissa myös erittäin pientä kokoa.
Helppo käsitellä
• Swift FX on helppo puhdistaa ja koota, koska
siinä on niin vähän osia.
Helppo suositella tai määrätä käyttöön
• Käyttöohjeen ja internet-tukipalvelun ansiosta
maski on helppo ottaa käyttöön käyttäjien ja
henkilökunnan kannalta.

*Testattu kliinisesti enintään 20 cmH2O:n paineella
**Perustuu ResMedin markkinatutkimukseen
***Ilmoitetut kaksinumeroiset melupäästöarvot (epävarmuudella
3 dBA) ISO 4871 -standardin mukaisesti.

Pysyy paikallaan käyttäjän liikkuessa

• Joustava ja kevyt ilmaletku vähentää
maskiin kohdistuvaa vetoliikettä, mikä
parantaa tiiviyttä.
“Aivan kuin ilman maskia” -tunne
• Maskin kevyt rakenne lisää vapauden tunnetta
– käyttäjästä tuntuu ja hän tuntee näyttävänsä
paremmalta.
Mahdollistaa eri nukkumisasennot
• Swift FX -maskin käyttäjät voivat nukkua
kyljellään tai selällään asettamalla ilmaletkun
halutulla tavalla.
Hiljainen maski ei häiritse unta
• Innovatiivinen ilma-aukon rakenne hajottaa
ilmavirran niin, että maski on todella hiljainen
– vain 25 dBA.***
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Kevytrakenteinen, pehmeä ja tukeva
Pysyy paikallaan käyttäjän liikkuessa
Maskin käyttöön on helppo tottua
Helppo ja kätevä saada sopivaksi
Istuu tukevasti myös suurilla
hoitopaineilla
• Auttaa käyttäjää nukkumaan paremmin

Swift FX
Mahdollistaa eri
kampaustyylit

Tuotenumerot
Swift FX -sierainmaski
Eurooppa2

Maski on helppo säätää
mukavaksi
Helppokäyttöisessä yläsoljessa on
selkeästi merkityt lovet
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 Englanti, norja, ruotsi, suomi ja tanska

Istuu kuin valettu
Pehmeästä silikonista
valmistettuja pääremmejä
ei tarvitse juurikaan
säätää – sama asetus
sopii useimmille käyttäjille

Yksinkertainen
hienosäätö
Ohut takahihna, jossa
on kiinnikkeet

Pehmeät ja tiiviit
Kaksiseinämäiset nenäkanyylit painuvat
sieraimia vasten tiiviisti ja ohjaavat
ilman hellävaraisesti nenään

Lisämukavuutta poskien kohdalle
Pääremmien sivuhihnojen ympärille
voidaan laittaa pehmusteet

Liikkumisvapaus, tukevuus ja
mukavuus
Joustavat nenäkanyylit liikkuvat
eri suuntiin

Helppo puhdistaa ja koota
Sivuhihnat on helppo kiinnittää ja irrottaa kätevän
kiinnitysmekanismin ansiosta; maski on koottu
oikein, kun kokomerkintä ja nimi jäävät näkyviin

Erittäin kevyesti 360 astetta
pyörivä kulmakappale
Joustava ja kevyt ilmaletku
venyy ja taipuu helposti

Mahdollistaa kyljellään nukkumisen
Kapea pehmike, jossa on joustava
ontelorakenne
Uni ei häiriinny
Ilmavirta ohjautuu hiljaa pois
häiritsemättä käyttäjää tai
vieressä nukkuvaa
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