
Fordeler for deg … 
Bygger på fordelene ved Swift FX
Swift FX Nano leverer den kompakte størrelsen, 
ansiktsfriheten, påliteligheten og komforten som Swift-
navnet er kjent for, med en nesepute det er lett å puste i.

Sett opp én gang, og pasienten er klar
Den tilpasses raskt og krever minimalt eller ofte ingen 
justering etter tilpasning, noe som sparer tid, penger og 
gjentatte pasientbesøk. 

Enkel å bruke og sette sammen igjen etter 
rengjøring
Swift FX Nano har færre hoveddeler enn de fleste andre 
nesemasker (kun tre: hodestropp, pute og slange), og den 
er enkel å bruke.

Opprettholder en komfortabel forsegling 
Det glatte 360° roterende kuleleddet bidrar til å 
opprettholde forseglingen effektivt og sørger for komfort  
i ulike sovestillinger. 

Laget for enkel brukertilvenning
Swift FX Nano er lett og kompakt med minimal hodestropp, 
noe som gjør det enklere for pasienter å akseptere og 
fortsette med behandlingen. 

… og pasientene
Lett og naturlig
Den har den lette vekten til en Swift FX-putemaske med 
den naturlige pustekomforten til en nesemaske.

Briller kan enkelt brukes under behandling
Swift FX Nano blokkerer ikke sikten, slik at pasienter kan 
bruke briller og komfortabelt se på TV eller lese under 
behandlingen.

Flere sovestillinger å velge mellom
Swift FX Nano er fleksibel ved bevegelser når man sover, 
slik at det er mulig å sove i en rekke forskjellige stillinger.

Meget stillegående
Avansert ventildesign sprer luftstrømmen slik at  
masken er stille i bruk – kun 25 dBA.*

*  Erklærte dobbeltsifrede støyutslippsverdier (med usikkerhet på 3 dBA) i henhold 
til ISO 4871.e1.

Swift™ FX Nano

Swift FX Nano er den nye, enkle, kompakte masken pasientene dine 
har ventet på! Den leveres med en myk, lavprofils nesepute og minimal 
hodestropp, noe som virkelig åpner opp for ansiktet. Tiden har kommet 
for pasientene dine til å ta på seg noe mer komfortabelt. 

Swift  FX Nano
Swift  FX Nano for Her
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Bakstropp med SoftEdge™-material 
er myk og komfortabel med 
borrelåsjustering

Liten, lett og tiltalende
Med den kompakte, åpne utformingen, minimale 2-punkts hodestroppen (ikke 
behov for stive rammer eller pannestøtte) og den lette vekten, samt tilbehør 
som myke omslag, gir Swift FX Nano pasientene komfort og en reell følelse av 
ansiktsfrihet.

Pasienter med søvnapné ser ofte etter den minste, mest komfortable og 
minst påtrengende masken de kan finne. Med lanseringen av Swift FX Nano 
kan pasienter nå nyte den naturlige pustekomforten til en nesemaske i en ny, 
tiltalende, kompakt størrelse. 

Minimale justeringer på hodestroppen
med enkle justeringshakk på den øverste 
stroppen. Behøver å justeres kun én gang.

Enestående myk nesepute
med en dobbeltvegget design og 
Spring-Air Technology™ som er myk for 
pasienten og samtidig opprettholder en 
komfortabel forsegling

Ultrasmidig kuleledd
med 360° fri bevegelse i ulike 
sovestillinger 

“Lås og nøkkel”
for enkel tilkobling og 

frakobling av hodestropp 

Størrelses- og navneindikatorer
identifiserer tydelig størrelsen og 

riktig retning for masken 

2-punkts hodestropp
har kun minimal kontakt 

med ansiktet og sørger for 
utmerket sikt til alle kanter 

Stillegående ventildesign
fordeler luften forsiktig vekk fra 
brukeren og sengepartneren

Fjæret fleksislange
minimerer ethvert drag på masken 
og forbedrer komforten

* Inkluderer pute (Standard eller Wide), maskeslangesett (grå) og Swift FX Nano hodestropp (grå).
** Inkluderer pute (Small), maskeslangesett (rosa) og Swift FX Nano for Her hodestropp (rosa).

Innovativ mansjett
reduserer vridningskraften mellom 
kneleddet og maskeslangen, slik 
at slangen kan bevege seg uavhengig 
av kneleddet

Hengsler på puteklaffen 
tilpasses for å gi bedre fleksibilitet 

mellom hodestropp og puten
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Produktkoder

Maskesystem* (Standard) 62204 

Maskesystem* (Wide) 62255.. 

For Her maskesystem** (Small) 62205.. 


