
Mirage Swift™ II
NESEPUTESYSTEM

Stille forbedring av maskebehandling

Mirage Swift II er et effektivt, lett og stille
alternativ til nesemasker.

Systemet dekker mindre av ansiktet, noe som gjør
det lettere å akseptere behandling og følge den
over lengre perioder. Putene sitter lett ved
inngangen til neseborene, og reduserer dermed
kontakt med ansiktet.

Mirage Swift II er utviklet for å gi stille behandling,
slik at pasienter og deres partner kan sove godt
om natten. Systemet er også utviklet for å
minimalisere dødplass og gjeninnånding av
karbondioksyd, som er meget viktig for effektiv
behandling.

Mirage Swift II – fra ResMed, verdensleder innen
masketeknologi.

Sikkert utforming av hodestropp
forbedrer tetthet og stabilitet, uten behov for overstramming 

Neseputer
sitter fleksibelt og komfortabelt ved neseborsåpningene og gir

sikker tetning under behandling

En myk og fleksibel putehylse
hjelper neseputene til å forbli på sin plass, med kun minimalt

trykk på nese og ansikt

Rør med roterende albueledd og svivel
gir flere alternative sovestillinger 

ResMed-logoen 
gjør det lett å plassere systemet riktig vei 

God merking av størrelse
gjør det lett å bestille om igjen

En roterende putehylseenhet
gjør at man kan justere til den mest komfortable vinkelen

mellom neseputer og nesebor
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TEKNOLOGISKE FORTRINN 

Unik lufteåpning for støyfri behandling 

• Lufteåpningen finnes på rammen, ikke

på puten, noe som forbedrer måten

luften spres på

• Enestående luftehullsdesign sprer

luften, stille og rolig, bort fra pasient

og partner

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 eller 1 800 424 0737 (toll free), ResMed Pty Ltd Bella Vista, NSW, Australia +61 (2) 8884 1000 eller 1 800 658 189 (toll free). Kontorer i Brasil, Finland, Frankrike, Hong Kong,
Japan, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland, Østerrike (se nettsiden for flere detaljer). Patentbeskyttet: AU 724360, US 6561191. Andre patentsøknader.
Beskyttet av registrerte design: AU 301936, AU 301937, AU 301938, AU 301939, AU 301940, AU 301941, AU 301942, AU 301943, AU 302271, AU 302804, CN 200430102460,2, CN 200430102461,7, CN 200430102463,6,
CN 200430102464,0, CN 200430102465,5, CN 200430102466,X, CN 200430102467,4, CN 200430102468,9, EP 259056, HK 0412683,5, JP 1243021, JP 1243024, JP 1243272, JP 1243273, JP 1243274, JP 1243027, 
JP 1243025, JP 1242455, JP 1242456, JP 1243026, JP 1243475, NZ 405576, NZ 407158, NZ 407159, NZ 407143, NZ 407144, NZ 407145, NZ 407160, NZ 407161, NZ 407162, NZ 407163. Andre designsøknader. Velcro
er et registrert varemerke for Velcro Industries B.V. Mirage og Mirage Swift er varemerker for ResMed Pty Ltd og Mirage og Swift er registrert i USA. Patent- og varemerkekontoret. © 2006 ResMed. Spesifikasjoner
kan endres uten varsel. 1011298/1 06 12

FORDELER FOR KLINIKER

• Rask førstegangs tilpasning – designet
slik at systemet lett kan plasseres på
pasientens hode, og tilpasses med
minimale justeringer

• Designet til å passe et bredt utvalg av
nesestrukturer – formen er basert på
grundige undersøkelser av forskjellige
nesetyper

• Redusert behov for varelager – hvert
system leveres med tre putestørrelser,
med én som passer for hver pasient

• Flere valgmuligheter for dine pasienter
– et effektivt alternativ til nesemasker

• Omfattende pakke for pasientstøtte –
Mirage Swift II leveres komplett med
egen veske, monteringsveiledning,
detaljert bruksanvisning og en
brukervennlig DVD som inneholder
informasjon om montering og stell for
pasienten 

• Kan også anbefales til
førstegangsbrukere, og til eldre, yngre
eller pasienter med mindre førighet –
ergonomisk design med få deler 
og synlige ledemerker, lett å sette
sammen, ta fra hverandre og gjøre
rent

FORDELER FOR PASIENTEN

• Stille behandling – for pasienten og

deres partner

• Komfortabel tilpasning og effektiv

tetning – roterende putehylseenhet

gjør at nesteputen kan plasseres i den

vinkel som passer best

• Tilpasser seg effektivt til brukers

ansikt og tetter godt selv med nese-

og ansiktsbevegelser – neseputene,

hylsen som de sitter på, og 'halsen'

som forbinder de to, er alle smidige og

fleksible 

• Mirage Swift II kan raskt og enkelt

tilpasses hjemme. Etter en

førstegangsjustering (hvis man i det

hele tatt trenger det) kan systemet

settes på uten bruk av klips eller

borrelås

• Masken gir frihet til å lese eller se på

TV ved leggetid, også med briller – lett

og kompakt system

• Valg av sovestillinger – røret kan

festes på begge sider, og kan vendes

opp eller ned

PRODUKTKODER

Mirage Swift II Neseputesystem 
(inkluderer tre putestørrelser: S, M, L)

Europa 60513

UK 60516

Frankrike 60518

ANZ 60514

Asia/Stillehavet 60515

FAKTISK STØRRELSE

90 mm

32 mm
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