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1. DESCRIPTION 

  

DIMENSION 

 (Note: Please check N/A if the section is not applicable to the specification)                 

 N/A - Finish Size with Tolerance level:  8.5" w  x  11" h (± .25 in) 

 N/A - Flat Size with Tolerance level:  17" w  x  11" h (± .25 in) 

Other:          N/A 

 

STYLE & PRINT 

(Note: Please check N/A if the section is not applicable to the specification)                 
 N/A- Press Work:  4C Process 

 N/A- Coating:  Full Satin Aqueous 

 N/A- Paper Stock:   

 Cover:   

 Text:  100# White Topkote dull Book 

Other:      N/A 

    

BINDERY WORK 

(Note: Please check N/A if the section is not applicable to the specification)                 
 N/A- Trim and Fold:  Bleed, Trim, Fold 

 N/A- Shrink Wrap:   

 N/A- Binding Method:   

 Saddle stitch:   

Perfect bind:   

 Coil bind:    

Other:  N/A 

 

Details: Four-page brochure 
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ART CONTACT 

 

 N/A – Designer Name / Contact  
 

Name   Kristin Bryans   
kristin.bryans@resmed.com  

 
Artwork: See sample in Document Control Specification file.  
 
2. SUPPLIER:  Supplier must be on the Approved Supplier List 
 

(Refer to current Objective Id: B38117 Approved Supplier List) 
 
3. PACKING: Packaging must be sufficient to ensure that components are delivered in good 
order and condition.   
 
4. SAMPLING, INSPECTION & TESTING: 

 

 INSPECTION REQUIRED  INSPECTION NOT REQUIRED 

 
(Refer to current revision US1QP241, QC Receiving and Inspection) 

 
DIMENSIONS: Reference Section 1 
 
VISUALS:    

a. Incorrect or missing part number, and revision number 

b. Printed material not as per specification (pdf in Objective) 

c. Incorrect dimensions 

d. Presence of contamination (e.g. dirt, grease, finger marks) 

e. Cosmetic imperfection (e.g. scratches, blemishes) 

f. Printing/knife flaws (e.g. smudging, color accuracy, print quality, ragged edges) 

g. Inserted pages are not as listed on the BOM (if a BOM exists for this part) 

h. Uneven glue distribution and/or incomplete leaf bind (if applicable)                  

mailto:kristin.bryans@resmed.com
http://resweb/Quality/Documents/A166746.pdf


ResMed.com/AirFitF20

Adapta-se facilmente a 
todos os tamanhos 
Encontrar o ajuste certo de máscara para uma ampla gama 
de pacientes pode ser um desafio. Por isso, criamos a 
série AirFit™ 20 – máscaras desenvolvidas especialmente para se 
adaptar a todos os pacientes, independentemente do perfil de 
rosto. A AirFit F20 foi desenvolvida para uma grande variedade 
de pressões de terapia e se adaptou a um número expressivo de 
97% dos pacientes, segundo um estudo internacional recente.1-3



Desenvolvida especificamente para mulheres.

AirFit F20 for Her

Destaques da AirFit F20

Almofada InfinitySeal™ 
oferece uma vedação 
eficaz em uma grande 
variedade de pressões de 
terapia.

Presilhas magnéticas 
guiam o arnês à armação com 
rapidez e facilidade.

Armação macia e flexível 
fica posicionada abaixo 
dos olhos e adapta-se 
a diferentes tipos de 
rosto, enquanto a camada 
acolchoada integrada 
proporciona conforto 
adicional.

Cotovelo de liberação rápida 
para facilitar a desconexão do 
tubo sem remover a máscara.

Ventilação difusa  
dispersa o ar uniformemente, 
reduzindo o fluxo e o barulho do ar 
que sai da máscara.

Arnês sofisticado 
especificamente desenvolvido 
para oferecer suavidade e 
estabilidade extras.



Almofada 

63467 (P) 
63468 (M) 
63469 (G) 

Arnês 

Cotovelo Armação

AirFit F20 
AirFit F20 for Her

Sistema de armação (inclui armação, 
envoltórios macios, almofada e 
cotovelo)

63460 (P) 
63461 (M) 
63462 (G) 
63463 F20 for Her (P) 
63464 F20 for Her (M)

Arnês da AirFit F20 for Her 
com presilhas

63473 (P)

Arnês da AirFit F20 
com presilhas

63470 (P) 
63471 (Padrão) 
63472 (G)

Códigos dos produtos
Sistemas completos de máscaras (incluem sistema de armação + arnês)

AirFit F20: Pequeno 63400

AirFit F20: Médio 63401

AirFit F20: Grande 63402

AirFit F20 for Her: Pequeno 63403

AirFit F20 for Her: Médio 63404

Componentes da AirFit F20

A ResMed é a marca de máscara 
nº 1 na preferência dos pacientes.4



Full face mask

Distribuído por ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, Califórnia, 92123 – EUA, +1 858 836 5000 ou 1 800 424 0737 (ligação gratuita). Consulte o site ResMed.com para obter outras localizações da ResMed em todo o 
mundo. AirFit e InfinitySeal são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da família de empresas ResMed. As especificações podem mudar sem aviso prévio. © 2016 ResMed. 1019456/1 2016-10

1 Estudo interno sobre a adaptação da AirFit F20 da ResMed em pacientes existentes que usam CPAP, realizado na Austrália entre março e abril de 2016. 2 Estudo interno sobre a adaptação da AirFit F20 da ResMed em pacientes existentes 
que usam CPAP, realizado nos EUA em abril de 2016. 3 Estudo interno sobre a adaptação da AirFit F20 da ResMed em pacientes existentes que usam CPAP, realizado na UE e APAC em junho de 2016. 4 Respostas combinadas de pessoas que 
expressaram preferência em uma pesquisa independente realizada com pacientes no Reino Unido, EUA, França, Alemanha e Austrália entre 10 de abril e 11 de maio de 2015. Visite ResMed.com/MaskBrand.

ResMed.com/AirFitF20

Guia de ajuste da AirFit F20

Opções adicionais
Para pacientes com cabelos compridos, recomenda-se passar os cabelos pela parte posterior 
do arnês. Caso esteja usando rabo-de-cavalo, ele deve ficar alto o suficiente para passar 
confortavelmente pela parte posterior do arnês.

Consulte o manual do usuário para ver mais instruções e informações completas de rotulagem, 
incluindo indicações, contra-indicações, avisos e precauções.

1

• Comece verificando se os ímãs da correia 
inferior estão soltos.

• Se estiverem presos, gire-os e puxe-os 
para soltá-los da armação.

2

• Segure a máscara sobre o rosto, de forma 
que a parte superior da máscara fique 
alinhada com a parte superior da ponte nasal.

• Coloque o arnês na cabeça com o logo 
para o lado de fora.

3

• Posicione as correias inferiores para que 
ambas fiquem abaixo das orelhas.

• Eleve os ímãs em direção às presilhas 
correspondentes da armação.

6

• Conecte o tubo de ar do dispositivo ao 
cotovelo, em seguida prenda o cotovelo na 
parte frontal da máscara.

• Ligue o dispositivo.

5

• Repita a etapa 4 com as correias inferiores.

• Prenda novamente os encaixes de fixação. 

4

• Ajuste os encaixes de fixação nas correias 
superiores até que a máscara fique fixa e 
estável.

• Prenda novamente os encaixes de fixação.




