
Swift™ FX for Her kombinerer mykhet og diskret sdesign 
med et detaljer som er tilpasset spesielt for kvinner. Den er 
utformet i feminint rosa fargespekter, spesielt for henne.

Mindre maske.
Mer deg.

Swift   FX for HerTM

NASAL PILLOWS SYSTEM

Fordelene for deg ... 
Laget spesielt for kvinnelige pasienter
Swift FX for Her leveres med puter i størrelsene XS, 
S og M. Når korrekt putestørrelse er valgt, er det 
kun eventuelle minimale justeringer som vil være 
nødvendig.  Så du sparer tid, penger og ytterligere 
pasientbesøk.

Utskiftbar med Swift FX Bella™
Swift FX for Her er helt utskiftbar med Swift FX Bella 
(begge bruker samme puter og slanger) for økt grad av 
pasient-compliance.

Behandlingen godtas lettere
Swift FX for Her virker betryggende for pasientene, 
og gjør det enklere for dem å godta og fortsette 
behandlingen. Swift FX for Her består av svært få 
deler, slik at den er enkel å rengjøre og sette sammen.

Skånsom behandling, stabil forsegling
De fleksible putene med trampolinevirkning kan 
beveges i flere retninger uten å gå ut over forseglingen

... og for pasientene dine
Enklere for håret 
Nakkestroppen er kortere enn den for standard 
Swift FX. Den er konstruert slik at kvinner kan velge å 
ha håret over eller under stroppen, slik at den passer 
for en rekke forskjellige frisyrer. 

Utskiftbar med Swift FX Bella
Den er fullstendig utskiftbar med Swift FX Bella 
(begge bruker de samme putene og slangene), noe 
som gir brukerne et annet hodestroppalternativ.

Feminine fargesammensetninger
Nakkestropp med lav profil og Velcro™-
festeanordninger og myke stroppeomslag i 
feminin rosa.

Stillegående
Det innovative ventildesignet fordeler luftstrømmen 
for å sikre en stille maskeytelse på bare 25 dBA.*

* Erklærte doble støyutslippsverdier (med et slingringsmonn på 3 dBA) i 
henhold til ISO 4871.e 1
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Neseputene med doble vegger 
forsegles ved kontakt og gir  en 
skånsom, tett forsegling og 
fordeler luften skånsomt til nesen

Den myke, smale puten med 
innebygd fleksibelt rom 
gjør det komfortabelt å sove på 
siden og bidrar til opprettholdelse 
av forsegling under bevegelse

Ultramykt kneledd som kan 
roteres 360°, 
roteres med enkel, jevn 
bevegelse for fleksibilitet i 
slangeposisjonene

Praktisk spenne 
gjør det enkelt å feste og 
løsne hodestroppene

Stille ventilering 
fordeler og leder 
luftstrømmen stille 
bort fra brukeren og 
sengepartneren

Lett og fleksibel 
maskeslange 
kan strekkes og bøyes 
uten å miste stabilitet

Swift FX for HerTM

NASAL PILLOWS SYSTEM

Den enkle toppspennen 
har tydelige markerte hakk 

for enkel justering

Hodestroppen i myk silikon 
festes varsomt rundt ansiktet og 

krever minimal justering

Nakkestroppen med lav profil og 
Velcro-borrelåsfesteanordninger 

er tilgjengelig i en liten størrelse i 
feminin rosa fargesammensetning

De myke stroppeomslagene 
forbedrer komforten rundt kinnene. 
Stroppeomslagene er tilgjengelig i 
rosa for å passe fargemessig med 

nakkestroppen

Størrelses- og 
navneindikatorene 

gjør det enkelt å identifisere 
størrelsen og riktig vei for masken

De fleksible putene med 
trampolineeffekt 

kan beveges i flere retninger uten 
at det går ut over forseglingen

Komfortabelt og 
lettvint ...
Swift FX for Her er så myk, lett og enkel at du 
knapt føler at den er der!

Diskret design og minimal kontakt med ansiktet 
gjør behandlingen lettere å godta.

Putene for henne (XS, S og M) som følger med 
maskesystemet, passer for de fleste kvinnelige 
pasienter. 

Produktkoder

Europa 2 61546
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