
 
Neseputer med dobbeltvegg  
tetter ved kontakt, for skånsom,  
behagelig forsegling. Det tynne  
utvendige laget gir økt komfort,  
det tykke innvendige laget  
gir stabilitet

Fleksibelt puteunderlag  
slik at neseputene kan  
beveges i flere retninger  
uten å skade forseglingen

360 graders roterende ledd  
gir fleksibel slangeposisjonering

Stillegående lufteventiler  
sprer og leder luftstrømmen  
stille bort fra brukeren  
og partneren

Fleksibel, lett slange  
minimerer ”drag” på masken  
og øker stabiliteten

Swift™ LT 
NESEPUTESYSTEM

”LESS IS MORE”
Minimal kontakt, optimal stabilitet 

Bevegelsesfrihet og søvn i sideleie 

Ekstremt stillegående

Fleksibel tilpasning,  
personlig komfort 

Første neseputer  
med dobbeltveggteknologi

Bakstropp med  
myk spenne  

gir et lavprofilt,  
fleksibelt feste som  

lett kan justeres

Stabiliseringselementene  
er fleksible og kan justeres  

til individuell ansiktsform, 
samtidig som Swift LT holdes 

varsomt på plass

Justering med klikk-tilpasning  
gjør det lettere å velge  

den mest behagelige vinkelen  
for neseputene på ansiktet  

og holder dem på plass

Smal ramme av mykt silikon  
gjør det mer behagelig  

å sove på siden

Unik, avtakbar slangeholder 
på øverste spenne  

gir tre låseposisjoner  
som gjør det mulig  
å stille inn ønsket 

slangeretning med  
enkel vridebevegelse
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BRUKERFORDELER
Bevegelsesfrihet med stabilitet
• Dobbeltveggede puter og fleksibelt 

puteunderlag ivaretar forseglingen samtidig 
som de tilpasses med bevegelsen.

• De fleksible, lette slangene minimerer drag 
i masken og gir økt stabilitet.

• Minimalisme forsterker frihetsfølelsen — 
det har like mye å gjøre med hvordan 
brukeren føler seg som med hvordan 
masken ser ut på ansiktet.

Personlig tilpasning
• Med klikk-tilpasningen kan brukeren 

velge den beste vinkel på neseputene 
for sin ansiktsprofil.

Valg av liggestillinger
• Brukere av Swift LT kan sove på siden 

eller ryggen, og kan bruke slangeholderen 
for å plassere slangen som ønsket.

Stillegående for rolig søvn
• Innovativ ventildesign leverer stillegående 

ytelse — bare 25 desibel.*

FAGMESSIGE FORDELER
Rask å tilpasse
• Det er raskt og enkelt å tilpasse Swift LT. 

Det sparer tid for klinikere og søvneksperter.

Redusert inventar, 
95 % tilpasningsområde**
• Systemet leveres med tre putestørrelser 

for å passe de fleste brukere og redusere 
antall deler.

Enkel produkthåndtering
• Swift LT har svært få deler, og er enkel 

å rengjøre og montere.

Praktisk å anbefale eller foreskrive
• Brukerveiledning og støtte via Internett 

gir opplæring til brukere og personale. 

Kundetilfredshet
• Utformet for pasientens tilfredshet, 

komfort og brukervennlighet for å oppnå 
compliance.

* Testing utført i henhold til ISO 3744:1994 ved 10 cm H2O

** Basert på ResMed’s antropometriske studier

PRODUKTKODER
Swift LT neseputesystem

Europa2 60562

2 Engelsk, dansk, finsk, norsk og svensk

TEKNOLOGISK HØYDEPUNKT

Minimal kontakt, optimal stabilitet

Virkemåte 

Swift LT – den unike kombinasjonen:
• dobbeltveggede neseputer på et fleksibelt 

puteunderlag gir minimal kontakt mot brukerens ansikt.
• klikk-tilpasning og stabiliseringselementer holder puten 

på plass på en komfortabel og stabil måte.
• Neseputene kan flyttes vertikalt og til siden uten 

å skade forseglingen.

• Dobbeltveggede puter har et mykt, tynt utvendig lag 
for komfort og et tykkere innvendig lag for stabilitet.

Fordelene

• Ivaretar forseglingen med minimal kontakt med ansiktet.

• Tilpasses raskt til bevegelser.

• Gir stabilitet — enten brukeren er i ro eller bevegelse.

• Masken trenger ikke å kjennes stram for å oppnå 
effektiv forsegling — Den virker best når neseputene 
og luftputen er i lett kontakt med ansiktet
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