
Mirage Swift™ II 
NASAL PILLOWS SYSTEM

Den perfekta partnern för effektiv CPAP

behandling
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Så tyst att både patient och partner kan
sova gott om natten

• Tyst — för att ge patient och partner den

ro de behöver. 

• Tyst — tack vare värdefull feedback från

Er, våra behandlingsexperter.

Effektiv försegling
minskar oönskat luftflöde
och störande ljud

Luftventilen sitter på
maskramen, inte på
kudden, för bättre
avluftning

Unik ventildesign som
driver ut luften mjukt och
tyst, bort från både
patient och partner
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Högeffektiva Mirage Swift II uppfyller tre

nödvändiga krav: god inpassning, försegling

och komfort. 

ResMeds näskuddar med unik design

baseras på mikroskopiska detaljer — det

syns inte, men användaren känner

skillnaden.

En mask som vinklas som man vill — för
perfekt passform 

• Roterande kuddmontering som

användaren vinklar efter behag — för

behaglig passform och effektiv försegling. 

Utformning — varje mikroskopisk detalj
tas med i beräkningen

• Omfattande antropometrisk forskning

ligger bakom Mirage Swift II kuddarnas

utformning som tagit hänsyn till ett brett

urval av ansikts- och näsformer från

människor jorden runt.  

• Varje liten detalj i design och utformning

optimerar försegling, inpassning och

komfort för en rad olika användare. 

Flexibilitet — visst är det viktigt

• Näskuddarna och monteringen där de

sitter fästade och ”nacken” som kopplar

ihop dem är alla smidiga och följsamma. 

• Detta innebär att Mirage Swift II lätt

anpassas till användarens egen

ansiktsform och följer näsans och

ansiktets rörelser.  

Unika effektiva näskuddar

Unik utformning och design för bästa
möjliga inpassning, försegling och komfort

Kuddarnas vinkling vid näsborrarna kan
justeras för optimal passform, försegling och
komfort 

Med smidiga kuddar och ”nacke” på en
följsam montering anpassas systemet lätt
till varje användare
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• Förstagångsanvändare, äldre och yngre

patienter och de som inte är så händiga...

Mirage Swift II är avsedd för vanliga

människor.

• Mirage Swift II passas in snabbt och

intuitivt. Efter de första justeringarna, om

de alls behövs, kan Mirage Swift II

passas in utan klämmor och

kardborrband (Velcro®).

• Lätt att montera, ta isär och rengöra med

få lättmonterade delar och med synliga

markeringar och fördjupningar. 

• Låt patienterna uppleva friheten med

lätta och kompakta Mirage Swift II —

frihet att vara sig själva, läsa, se på TV

med mask och glasögon på när det är

sängdags. 

• Erbjuder flera olika sovställningar.

Slangen kan monteras på valfri sida, och

riktas uppåt eller nedåt. 

Design för verkliga människor med verkliga behov

Varje system levereras med tre kuddstorlekar — en av dem perfekt för varje patient
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Hättan sitter stadigt för optimal
försegling och stabilitet utan alltför
tättsittande hätta  

Smidiga och bekväma näskuddar
alldeles under näsborrarna —
garanterar förseglingen under
behandlingen 

Mjuk och smidig montering som håller
kuddarna på plats samtidigt som
trycket mot näsa och ansikte blir
minimalt

Slang med roterande krök och
svängtapp för flera olika
sovställningar  

Med ResMeds logo går det lätt att
finna rätt position för masksystemet 

Lättläst storleksmärkning förenklar
nästa beställning 

Roterande kuddmontering gör det lätt
att vinkla kuddarna mot näsborrarna
så bekvämt som möjligt 

• Mirage Swift II — ett effektivt, lätt och

tyst alternativ till näsmasker.

• Från ResMed — världsledande

maskteknologi. 

• Tar mindre plats på ansiktet —

användaren känner sig ”hemma” i

masken och behandlingsupplevelsen blir

mer behaglig också på lång sikt. 

• Mindre beröring med ansiktet —

dynorna sitter diskret just under

näsborrarna. 

• Skär ner på dead space och

återinandning av koldioxid — viktigt för

effektiv behandling.  

Så effektiv att den kan
jämföras med en näsmask
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Global leaders in sleep and respiratory medicine    www.resmed.com

PRODUKTKOD 
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• Snabb inpassning

• Enklare lagerhållning (tre kuddstorlekar

medföljer produkten)

• Större urval för patienterna

• Omfattande stödpaket för patienterna

Näskuddarnas design är ett jättekliv framåt —
bra både för business och service 

Mirage Swift II levereras komplett med förvarings- och
transportväska, detaljerade användaranvisningar och en
DVD för patienten med information om maskinpassning och
skötsel
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