Swift™ FX
NESEPUTESYSTEM

Lettvint og komfortabelt
Swift FX er så myk, lett og enkel at du knapt føler at den er der!
Diskret design og minimal kontakt med ansiktet bidrar til å gjøre
behandlingen lettere å godta.

FOR HELSEPERSONELL

FOR PASIENTEN

Sitter perfekt med en gang

Alle delene gir myk komfort

• Når korrekt putestørrelse er valgt, er det kun
minimale justeringer som vil være nødvendig.

• Neseputesystemet gir full komfort
– fra neseputene til de myke, sikre
stroppeomslagene på sidene.

Stabil forsegling ved høyt trykk
• Neseputesystemet holder seg på plass
og forseglingen forblir tett selv ved høyt
behandlingstrykk.*
Pasientene godtar lettere behandlingen

Stabil ved bevegelse
• Puter med doble vegger og fleksibel
puteramme sikrer at forseglingen forblir tett
ved bevegelser.

• Swift FX har et diskret design som virker mer
betryggende for pasientene, og gjør at de
enklere kan godta behandlingen.

• Den lette og fleksible maskeslangen trekker
i minimal grad på masken, og sikrer god
stabilitet.

De fleksible neseputene i 3 størrelser vil
passe opptil 95 % av pasientene**

”Merker den knapt”

• Masken leveres med neseputer i str. S, M og
L. Størrelsen XS er også tilgjengelig.

• Minimalismen styrker følelsen av frihet – både
når det gjelder hvordan brukeren føler seg, og
hvordan han/hun ser ut.

Enkel produkthåndtering

Frihet til å bestemme sovestillingen selv

• Swift FX består av svært få deler, slik at den
er enkel å rengjøre og sette sammen.

• Swift-FX-brukere kan sove på siden
eller på ryggen ved å plassere slangen i
passende stilling.

Praktisk veiledning
• Brukerveiledningen samt informasjon på
Internet tilbyr både brukere og helsepersonell
enkel opplæring.

*Testet opp til 20 cm H2O i kliniske tester
**Basert på markedsundersøkelser utført av ResMed
***Erklærte doble støyutslippsverdier (med et
slingringsmonn på 3 dBA) i samsvar med ISO 4871.

Fredelig søvn
• Det innovative ventildesignet fordeler
luftstrømmen for å sikre en stillegående
behandling på bare 25 dBA
(A-vektet desibel).***

• Enkel, myk og stabil
• Holder seg på plass når pasienten
beveger seg
• Designet for optimal compliance
• Sitter perfekt med en gang
• Stabil ved høyt trykk
• Bidrar til å gi pasienten bedre nattesøvn

Swift FX
Gjør det enkelt å
ordne håret

Produktkoder
Swift FX neseputesystem
Europa2

Optimal komfort ved hjelp av
noen enkle justeringer
Den enkle toppspennen har tydelig
markerte hakk
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 Engelsk, dansk, finsk, norsk og svensk

Sitter som hånd i hanske
Hodesettet i myk
silikon krever kun
minimale justeringer –
standardinnstillingen
passer for de fleste brukere

Enkle finjusteringer
Bakstropp med lav profil
og festeanordninger

Skånsom, tett forsegling
Neseputene med doble vegger
forsegles ved kontakt og fordeler luften
skånsomt i nesen

Ekstra komfort rundt kinnene
Myke stroppomslag kan festes rundt
sidestroppene på hodestroppsettet

Bevegelsesfrihet, stabilitet
og komfort
De fleksible putene kan
beveges i flere retninger

Enkel å rengjøre og sette sammen
Sidestroppene er enkle å feste og
fjerne. Stroppen er riktig montert
når størrelsen og navnet står riktig
vei i forhold til hverandre.

Ultramykt kneledd som
kan roteres 360°
Den lette maskeslangen er
svært fleksibel

Sove bekvemt på siden
Myke og fleksible maskedeler
For god nattesøvn
Ventilene fordeler
luftstrømmen stille bort fra
pasienten og partneren
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