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A nossa máscara mais 
macia de todas 
Quando se trata de terapia do sono eficaz, o conforto é 
fundamental. É por isso que a AirTouch F20 apresenta a 
almofada de espuma com memória ResMed UltraSoft™, 
um avanço na tecnologia de conforto da máscara CPAP. 
Esta nova almofada inovadora adapta-se aos contornos 
exclusivos de cada face para um ajuste verdadeiramente 
personalizado. Também é projetada para proporcionar uma 
vedação leve e respirável em uma ampla gama de pressões 
terapêuticas, adaptando-se a 98% dos pacientes.1 



Desenvolvida especificamente para mulheres.

AirTouch F20 para Ela

Características principais da AirTouch F20

A espuma com memória flexível 
adapta-se às curvas e contornos de 
cada face, criando um ajuste macio e 
personalizado, projetado para reduzir 
marcas faciais e irritação da pele. 

A almofada de espuma com 
memória UltraSoft  
é a almofada mais suave 
que já criamos, projetada 
para proporcionar conforto 
excepcional. 

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 
adiciona suavidade.

Compatível com as almofadas 
InfinitySeal™.

Cotovelo de liberação rápida 
simplifica a desconexão  
do tubo ao se levantar  
durante a noite. 

Ventilação difusa  
dispersa o ar uniformemente 
e diminui o fluxo de ar.

Arnês sofisticado 
especificamente desenvolvido 
para oferecer suavidade e 
estabilidade extras.



Almofada 

63028 (P) 
63029 (M) 
63030 (G) 

Arnês 

Cotovelo Armação

AirTouch F20 
AirTouch F20 para Ela

Arnês da AirTouch F20 para Ela 
com presilhas

63473 (P)

Arnês da AirTouch F20 
com presilhas

63470 (P) 
63471 (Padrão) 
63472 (G)

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

AirTouch F20: Pequeno 63000

AirTouch F20: Médio 63001

AirTouch F20: Grande 63002

AirTouch F20 para Ela: Pequeno 63003

AirTouch F20 para Ela: Médio 63004

Componentes da AirTouch F20

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

63021 (P) 
63022 (M) 
63023 (G) 
63024 F20 para Ela (P) 
63025 F20 para Ela (M)



Full face mask

1 Estudo interno sobre a adaptação da máscara AirTouch F20 da ResMed em pacientes novos e já existentes que usam CPAP, realizado nos EUA em abril e em agosto de 2016. 
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. AirTouch, InfinitySeal e UltraSoft são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da família de empresas ResMed. As especificações podem mudar sem aviso prévio. © 2017 ResMed. 1019464/2 2017-04
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Guia de ajuste da AirTouch 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, contraindicações, 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.

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

• Prenda novamente os encaixes de fixação.

2

• Coloque o arnês na cabeça do paciente, 
com o logotipo para o lado de fora.

3

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

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

6

• Repita a etapa 4 com as correias inferiores.

• Prenda novamente os encaixes de fixação. 

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

• Ligue o dispositivo.


