
Mirage Swift™ II
NASAL PILLOWS SYSTEM

Förbättrad compliance i all tysthet

Mirage Swift II är ett effektivt, lätt och tyst

alternativ till näsmasker.

Systemet täcker bara en liten del av ansiktet och

detta kan ge bättre compliance både direkt och på

lång sikt.  Näskuddarna sitter mjukt alldeles under

näsborrarna och snuddar bara vid ansiktet. 

Mirage Swift II ger tyst behandling så att både

patient och partner kan sova gott om natten. 

Med minsta möjliga dead space och minimal

återinandning av koldioxid blir behandlingen 

mer effektiv. 

Mirage Swift II – med ResMeds världsledande

maskteknologi

Robust design   
ger bättre försegling och stabilitet utan stram inpassning  

Näskuddar  
sitter smidigt och bekvämt alldeles under näsborrarna för 

stadig försegling under behandlingen 

Mjuk och smidig montering 
håller kuddarna på plats med minsta möjliga tryck på 

näsa och ansikte 

Slang med roterande krök och svängtapp 
för flera olika sovställningar  

ResMed logo  
gör det lätt att passa in systemet korrekt  

Lättläst storleksmarkering  
förenklar beställningen

Roterande och lättjusterad kuddmontering  
gör det lätt att vinkla mjukdelen mot näsborrarna så 

bekvämt som möjligt 
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NY TEKNOLOGI 

Unik luftventil för tyst behandling 

• Luftventilen är placerad på

maskramen, inte på mjukdelen, för

bättre avluftning 

• Unik ventildesign som driver ut luften

mjukt och tyst, bort från både patient

och partner
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FÖRDELAR FÖR KLINIKERN 

• Snabb inpassning redan från början –

systemet passas in på patientens

huvud snabbt och lätt med minimala

justeringar 

• Omfattande antropometrisk forskning

av ansiktstyper jorden runt har

utvecklat en mask som kan passa ett

antal olika ansikts- och näskonturer 

• Rationellare lagerhållning – varje

system levereras med tre

kuddstorlekar som garanterar en

perfekt mask för varje patient

• Bredare urval för dina patienter – ett

effektivt alternativ till näsmasker

• Omfattande stödpaket för patienten –

Mirage Swift II levereras komplett

med egen väska, detaljerade

anvisningar och en användarvänlig

DVD med information om inpassning

och skötsel 

• Rekommenderas för

förstagångsanvändare, gamla, unga

eller patienter som inte är så händiga –

ergonomisk design med bara ett par

delar och synliga anvisningar; lätt att

montera, ta isär och rengöra 

FÖRDELAR FÖR PATIENTEN

• Tyst behandling – för både patienter

och partner

• Bekväm passform och effektiv

försegling – roterande

mjukdelsmontering som gör att

användaren själv kan vinkla

näskuddarna så att de sitter så

bekvämt som möjligt 

• Anpassas effektivt till ansiktsformen

och följer näsans eller ansiktets rörelser

– näskuddarna (mjukdelen) och

monteringen där de är fästade och

"nacken" som kopplar ihop dem är alla

smidiga och följsamma 

• Snabb och intuitiv inpassning i

hemmet – redan efter de första

justeringarna (om de ens behövs) kan

Mirage Swift II passas in utan clips

eller kardborrband

• Ett lätt och kompakt system som ger

patienten frihet att läsa eller se på TV

även i sängen med mask och

glasögon 

• Val mellan olika sovställningar –

slangen kan sättas fast till höger, till

vänster, upp eller ner 

PRODUKTKODER

Mirage Swift II Nasal Pillows System 
(omfattar tre kuddstorlekar: S, M, L)

Europa 60513
UK 60516
Frankrike 60518
ANZ 60514
Asien/Stilla Havet 60515

VERKLIG STORLEK

90 mm

32 mm
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