
Fördelar för dig … 
Bygger vidare på styrkorna hos Swift FX
Swift FX Nano ger samma kompakta storlek, ansiktsfrihet, 
tillförlitlighet och komfort som namnet Swift är känt för, 
med samma lätta andning som hos en näskuddemask.

Tillpassa den en gång så är allt klart
Tillpassning går snabbt och det behövs ofta ingen eller 
minimal justering vilket spar tid, pengar och patientbesök.

Lätt att använda och montera ihop efter rengöring
Swift FX Nano har färre delar än de flesta andra 
näsmasker (bara tre: huvudband, mjukdel och slang) och  
är lätt att använda.

Bibehåller en bekväm förslutning 
Den smidiga 360° roterande kulleden bidrar till att hålla 
förslutningen tät och ger komfort med anpassningsbar 
flexibilitet. 

Utformad för att enkelt tolereras av användaren
Swift FX Nano är lätt, kompakt och har ett minimalt 
huvudband vilket bidrar till att uppmuntra patienterna att 
tolerera och fortsätta behandlingen. 

... och dina patienter
Lätt och naturlig
Den känns lika lätt som en Swift FX näskuddemask, med 
lika naturlig och lätt andning som en näsmask.

Det går lätt att bära glasögon under behandlingen
Swift FX Nano stör inte synfältet, så patienterna kan ha 
på sig glasögon för att bekvämt kunna se på TV eller läsa 
under behandlingen.

Lätt att välja sovposition
Swift FX Nano är flexibel när användaren rör sig i sömnen, 
så patienterna kan sova i flera olika positioner.

Förvånansvärt tyst
Avancerad ventilationsdesign diffunderar luftflödet så att 
masken är tyst under användningen – endast 25 dBA.*

* Deklarerade värdepar för ljudeffektnivåer (med osäkerhet 3 dBA) i 
överensstämmelse med ISO 4871.e1

Swift™ FX Nano

Swift FX Nano är den nya enkla, kompakta näsmasken som dina patienter 
har väntat på! Den levereras med en mjukdel med låg profil och ett 
minimalt huvudband som verkligen lämnar ansiktet fritt. Det är dags för 
dina patienter att byta till något bekvämare. 
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Swift  FX Nano for Her
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Bakre band av SoftEdge™-tyg 
som är mjukt och bekvämt, med 
snabbfästen

Liten, lätt och tilltalande
Med sin kompakta och lätta design, det minimala 2-punkts-huvudbandet (inget 
behov av stel maskram eller pannstöd), den låga vikten och tillval av mjuka omslag 
ger Swift FX Nano patienterna komfort och en skön känsla av att inte ha något i 
ansiktet.

Patienter med sömnapné vill ofta ha en så liten, diskret och bekväm mask 
som möjligt. Med lanseringen av Swift FX Nano kan patienterna nu njuta av den 
naturliga andningskomforten hos en näsmask i en tilltalande ny, kompakt storlek. 

Lättjusterat huvudband
med lättjusterade skåror på det övre 
bandet. Ställ in det en gång och glöm 
det sedan!

Mjukdel
med dubbelväggsdesign och Spring-Air 
Teknologi™ som är mjuk för patienten 
och ger samtidigt en bekväm förslutning

Ultrasmidig kulled
med 360° rörelsefrihet för 
anpassningsbar flexibilitet 

”Lås och nyckel”
för enkel fastsättning och 

borttagande av huvudbandet 

Indikatorer för storlek och namn
visar tydligt storlek och rätt riktning 

på masken 

2-punkts-huvudband
med minimal ansikts-

kontakt ger ett utmärkt 
oavskärmat synfält 

Viskande tyst diffusionsventilation
fördelar försiktigt bort luften från både 
användaren och sängpartnern

Spring-Flex-slang
minimerar drag i masken och ökar 
ansiktskomforten

Produktkoder
Europa 1 Europa 2 Europa 3

Masksystem* (Standard) 62202 62204 62206

Masksystem* (Wide) 62253 62255 62257

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

* Inkluderar 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).

Innovativ manschett
kopplar bort vridkraften från knäröret till 
den korta slangen, så att slangen kan 
röra sig fritt i förhållande till knäröret Gångjärnsleder på mjukdelen 

anpassar sig för ökad flexibilitet 
mellan huvudband och mjukdel
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