Swift™ FX Nano - tillpassningsguide
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• Se till att nederdelen av öppningen
på mjukdelen riktas in mot
undersidan av din näsa och placera
sedan masken över näsan.

• Justera det översta bandet först
genom att dra det genom spännet,
ett hack i taget, tills masken sitter
bekvämt över näsan.

• Dra sedan huvudbanden över huvudet
så att de befinner sig mitt emellan
öronen och ögonen.

• Spänn inte åt för hårt.
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• Det bakre bandet ska sitta alldeles
ovanför öronen på huvudets baksida.
• Justera de båda spännena på det
bakre tygbandet samtidigt.
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• Placera det bakre bandet under eller
över håret så att det passar för din frisyr.
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• Justera mjukdelen tills den sitter
bekvämt på näsan.
• Anslut den korta slangens fria
ände till luftslangen på din apparat
och starta apparaten.
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• Kontrollera om det förekommer något
läckage och justera vid behov. Om luft
läcker ut ska det bakre bandet justeras
innan det övre bandet justeras.
• Masken är nu klar för användning.

Mjuka omslag som tillval
• Linda de mjuka omslagen runt
• De mjuka omslagen ska
banden och vik ned den övre
placeras på kinderna med
fästanordningen över den nedre.
fästanordningarna på utsidan.

Swift FX Nano
Swift FX Nano for Her
TM

TM

NASAL MASK

 bs! För ytterligare information, se användarguiden
O
till Swift FX Nano / Swift FX Nano for Her Nasal Mask.

Swift™ FX Nano - komponentkort

Mjukdel
62230 (Standard)
62281 (Wide)
62231 (Small)

Mjuka
omslag (grå)
61530 (2)

Kort slangsats (grå)

Kort slangsats (rosa)

(innehåller kort slang,
knärör och swivel)

(innehåller kort slang,
knärör och swivel)

62236 (1)
62237 (10)

Mjuka
omslag (rosa)
61544 (2)

62244 (1)
62245 (10)

Huvudbandssats
(innehåller huvudband av silikon,
bakre band samt mjuka omslag)

Grå (standard): 62238 (1)
Rosa (small): 62248 (1)

Produktkoder
Europa 1

Europa 2

Europa 3

Swift FX Nano masksystem* (Standard)

62202

62204

62206

Swift FX Nano masksystem* (Wide)

62253

62255

62257

Swift FX Nano for Her masksystem** (Small)

62203

62205

62207

Europa 1: Engelska (brittisk), franska, tyska och italienska (Schweiz)
Europa 2: Engelska, danska, finska, norska och svenska
Europa 3: Engelska, tjeckiska, holländska (Belgien), franska (Belgien),
tyska (Belgien), grekiska, ungerska, italienska, polska,
portugisiska, ryska, slovakiska, spanska och turkiska

* Innehåller mjukdel (Standard eller Wide), kort slangsats (grå) samt Swift FX Nano huvudbandssats (grå).
** Innehåller mjukdel (Small), kort slangsats (rosa) samt Swift FX Nano for Her huvudbandssats (rosa).

Se bruksanvisningen till Swift FX Nano/Swift FX Nano for Her nasal mask för mer information.
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