
 
Dubbelväggiga näskuddar 
tillsluts vid kontakt för en mjuk,  
bekväm tillslutning, tunt ytterlager  
höjer komforten, tjockt  
innerlager ger stabilitet

Flexibel bas för kuddarna  
att röra sig i flera riktningar  
utan att äventyra tillslutningen 

360 graders roterande vinkel 
ger flexibilitet i slangläget 

Tysta ventiler 
utspritt och direkt luftflöde  
bort från användaren och partnern 

Flexibel lätt slang 
minimerar “slitningar”  
i masken, ökar stabiliteten

Swift™ LT 
NÄSKUDDESYSTEM

LiTen, men sTor
minimal kontakt, optimal stabilitet 

rörelsefrihet och du kan sova på sidan 

extremt tyst under användning

Flexibel passform, anpassad komfort 

Första näskuddarna  
med dubbelväggsteknik

Övre rem med mjukt spänne 
ger en lättjusterad  

flexibel fästanordning  
med låg profil 

stabiliserande beståndsdelar 
är flexibla och justeras efter 

individuella ansiktsbredder 
medan de varsamt håller  

Swift LT på plats

Klickanpassat justerdon  
hjälper dig välja den 

bekvämaste vinkeln för 
näskuddarna på ansiktet  

och hålla dem på plats

smal mjuk silikonram 
gör det bekvämare  

att sova på sidan

Unik avtagbar slanghållare  
på övre spännet  

ger tre låslägen för att  
ställa in önskad  

slangriktning med  
en enkel vridning
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FÖrDeLAr FÖr AnVÄnDAren
rörelsefrihet med stabilitet
• Dubbelväggiga kuddar och flexibel bas för 

kuddarna bibehåller tillslutningen samtidigt 
som de anpassas till rörelser.

• Den flexibla, lätta slangen minimerar 
“slitningar” i masken och förstärker stabilitet.

• Minimalism förstärker frihetskänslan—det 
har lika mycket att göra med hur användaren 
känner sig, som med hur masken ser ut 
på ansiktet.

Personanpassad
• Det klickanpassade justerdonet ger 

användaren möjlighet att välja den 
bekvämaste vinkeln för näskuddarna så 
de passar den personliga ansiktprofilen.

Val av sovlägen
• Swift LT-användare kan sova på sidan 

eller på rygg med alternativet att 
använda slanghållaren för att placera 
slangen efter behov.

Tyst under användning för rofylld sömn
• Innovativ ventilkonstruktion gör att masken 

arbetar extremt tyst—endast 25 decibel.*

FÖrDeLAr FÖr sJUKVÅrDsPersonAL
Anpassas snabbt
• Swift LT anpassas snabbt och lätt vilket 

sparar tid för läkare och sjukhuspersonal 
inom området.

minskat lagerutrymme, 
95 % passningsintervall**
• Masksystemet kommer förpackat med 

tre kuddstorlekar för att passa de flesta 
användare, vilket minskar lagerutrymmet.

Lätt produkthantering
• Med mycket få delar är Swift LT lätt 

att rengöra och sätta ihop.

Lämpligt att rekommendera eller ordinera
• Användarguide och online-support underlättar 

utbildning för användare och personal. 

Patientföljsamhet
• Konstruerad för att tillfredsställa patienten, 

för bekvämlighet och lätt användning för att 
förbättra patientföljsamheten

* Tester utförda enligt ISO 3744:1994 vid 10 cm H2O

** Baserat på ResMed:s antropometriska studier

ProDUKTKoDer
swift LT näskuddesystem

europa2 60562

2 Engelska, danska, finska, norska och svenska

TeKnisKA hÖJDPUnKTer

Minimal kontakt, optimal stabilitet

Funktion 

Swift LT—den unika kombinationen:
• Dubbelväggiga näskuddar på en flexibel bas med minimal 

kontakt på användarens ansikte
• Klickanpassat justerdon och stabiliserande beståndsdelar 

håller bas och kuddar i ett bekvämt och stabilt läge
• Näskuddarna kan röra sig vertikalt och i sidled utan att 

äventyra tillslutningen

• De dubbelväggiga kuddarna har ett mjukt tunt ytterlager 
för komfort och ett tjockt innerlager för stabilitet

Fördelarna

• Bibehåller tillslutning med minimal ansiktskontakt

• Anpassar sig snabbt till rörelser

• Ger stabilitet—oavsett om användaren är stilla eller rör sig

• Masken behöver inte kännas åtsittande för effektiv 
tillslutning—den fungerar bäst när näskuddarna och basen 
för kuddarna är i lätt kontakt med ansiktet
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