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En del val är så självklara … ett lätt
och effektivt alternativ till näsmasker

• Använd Mirage Swift II med CPAP
behandling... ett näskuddesystem från
ResMed, med världens mest avancerade
maskteknologi. Effektiv och komfortabel
behandlig du kan lita på. 

• Lika lätt på ansiktet som på vågen... Mirage
Swift II sitter diskret alldeles under
näsborrarna utan att täcka näsan. 

• Lätthanterliga Mirage Swift II har bara ett fåtal
delar vilket också förenklar rengöringen. 

Mirage Swift II

• lätt och kompakt

• tyst 

• effektiv

• mjuk och smidig 

• lättinpassad 

• lätt att använda

Global leaders in sleep and respiratory medicine    www.resmed.com 

Mirage Swift™ II
NASAL PILLOWS SYSTEM 

Patientinformation
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Hysch … sov gott!

• Med sin unika design driver Mirage Swift II ut
luften mjukt och tyst — bort från både dig och
din partner

• En tyst behandling är nyckeln till god sömn för
dig och din partner.

• Njut av att sova i den ställning du själv föredrar.
Luftslangen som kopplas till maskinen kan
sättas fast till höger eller till vänster och kan
riktas uppåt eller nedåt. 

Maximalt resultat ... minimalt system 

• Mirage Swift II ger utmärkta
behandlingsresultat (som hos näsmasker) i ett
litet paket.  

• Detta näskuddesystem sitter diskret alldeles
under näsborrarna (mycket mer behagligt än
andra typer av nässystem som tränger alldeles
för djupt in i näsan). 

• Tillsammans med ResMeds S8™ utrustningar är
detta ett av marknadens minsta
behandlingssystem — verkligen ”kompakt och
kompromisslöst”. 

Passar dig … passar din livsstil

• Mirage Swift II levereras i tre kuddstorlekar —
en av dem perfekt för dig.

• Efter förstagångsjusteringarna passar du in
Mirage Swift II snabbt och enkelt — varje gång.

• Mirage Swift II är avsedd att ge dig större frihet
och göra vardagen ännu bättre. Du kan ha den
på dig när du läser eller ser på TV även om du
har glasögon.

• En perfekt reskamrat som packas i sin egen
behändiga väska.
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