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Guia de Colocação e Ajuste

• Segure as almofadas sobre o nariz e 
puxe o arnês sobre a cabeça.

• O arnês deve ser posicionado a meio 
caminho entre as orelhas e os olhos. 

• Ajuste primeiro a correia superior.

• Puxe a correia através da fivela, um 
furo de cada vez.

• Não aperte excessivamente.

• As almofadas Swift FX são projetadas 
para oferecer um ajuste natural.

• Pequenos ajustes podem ajudar a 
posicionar as almofadas no ângulo 
mais confortável no nariz.

• Conecte o tubo curto da Swift FX ao 
tubo de ar do dispositivo.

• A Swift FX já está ajustada e pronta 
para uso.

Nota: para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Sistema de Almofadas Nasais Swift FX.
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• Ajuste a correia traseira para fazer um 
ajuste fino, se necessário. 

• Não aperte excessivamente.

• A correia traseira pode ser 
posicionada sobre ou sob o cabelo.
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ENVOLTÓRIOS MACIOS OPCIONAIS

• Prenda cada 
envoltório macio em 
torno de cada lado 
do arnês, dobrando 
o fecho superior 
sobre o inferior. 

• Os envoltórios 
macios devem ser 
posicionados sobre 
as bochechas, com 
os fechos voltados 
para fora.

• Com o dispositivo ligado, verifique 
se as almofadas nasais estão 
devidamente infladas. Para isso, 
afaste as almofadas nasais do rosto 
e certifique-se de que estão infladas. 
Em seguida, reposicione-as no nariz.
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SISTEMA DE ALMOFADAS NASAIS

As almofadas nasais de parede dupla 
vedam por contato de forma suave 
e confortável, oferecem uma ampla 
faixa de ajustes e dispersam o ar 
suavemente para o nariz

A almofada macia e estreita com 
câmara flexível integrada torna 
confortável dormir de lado e 
ajuda a manter a vedação 
durante o movimento

O cotovelo ultra-macio com 
rotação de 360° 
gira com facilidade e fluidez, 
permitindo maior flexibilidade de 
posições do tubo

Respiradouros silenciosos 
dispersam e direcionam o fluxo de 
ar silenciosamente para longe do 
usuário e do parceiro de cama

O tubo leve e ultra-flexível 
se estende e dobra de 
forma exclusiva para maior 
estabilidade sem o uso de um 
retentor de tubo

Menos máscara. Mais você.

• Desenho minimalista que reforça a 
sensção de liberdade

• Maciez, simplicidade e estabilidade 
sem precedentes

• Formato flexível e fluido acompanha 
os contornos faciais e os movimentos 
do usuário

• Promove aceitação rápida do 
tratamento 

• Ajuste intuitivo, praticamente 
instantâneo

• Desempenho estável, mesmo a 
pressões altas 

Indicadores de tamanho e nome 
facilitam identificar o tamanho e a correta 
orientação da máscara

Encaixe preciso 
para prender e desprender 
facilmente as correias laterais

Almofadas flexíveis com ação elástica 
acomodam o movimento em várias direções 
enquanto cuidam da vedação

Envoltórios macios 
aumentam o conforto nas bochechas

Correia traseira discreta 
com fechos de Velcro 
oferece ajustes finos 
e fáceis

Fivela superior simples 
com furos bem marcados para 
fácil ajuste 

Arnês de silicone macio 
envolve o rosto 
delicadamente e precisa 
de ajustes mínimos – 
configuração padrão 
se ajusta à maioria 
dos usuários 



BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

Conforto suave, desempenho estável
• O design maleável de todo o sistema 

aumenta o conforto.

• As almofadas nasais de parede dupla e a 
base de amortecimento flexível mantêm 
a vedação enquanto se adaptam ao 
movimento.

• O tubo leve e flexível reduz a tensão sobre a 
máscara e aumenta a estabilidade.

Os pacientes até esquecem que ela existe
• O design mínimo reforça o senso de 

liberdade – isso tem a ver com o contato da 
máscara sobre o rosto e seu visual.

Permite dormir em várias posições
• Os usuários da Swift FX podem dormir de 

lado ou de costas, posicionando o tubo como 
desejarem.

Funcionamento silencioso para um sono 
tranqüilo
• Design de respiradouro inovador permite um 

funcionamento super-silencioso – e dispersa 
suavemente o ar para longe do paciente e de 
seu parceiro de cama.

VANTAGENS PROFISSIONAIS 

Ajuste intuitivo, praticamente instantâneo
• Poupa um valioso tempo dos médicos e 

profissionais do sono. Depois de selecionado 
o tamanho de almofada certo, o ajuste é 
mínimo.

Vedação estável a pressões altas
• Dotado de um projeto exclusivo, o sistema 

permanece no lugar e mantém a vedação 
com eficácia, mesmo a pressões de 
tratamento altas.*

Fácil aceitação da terapia por parte dos 
pacientes
• Projetada para ser atraente, a Swift FX é 

uma máscara que não intimida, facilitando a 
aceitação da terapia desde o início.

Menor estoque, grande faixa de ajuste 
(>95%)**
• Três tamanhos de almofadas acompanham o 

produto, para ajuste à maioria dos usuários, 
reduzindo o estoque.

• Existe ainda um tamanho Extra Pequeno.

Fácil manuseio do produto
• Com muito poucas peças, a Swift FX é fácil 

de limpar e montar.

Conveniente para recomendar ou 
prescrever
• O manual do usuário e o suporte on-line 

facilitam o treinamento para usuários e 
profissionais. 

CÓDIGOS DOS PRODUTOS

Sistema de Almofadas Nasais Swift FX
Américas 61500

* Avaliada até 20 cm H2O em testes clínicos 

** Com base em pesquisa de mercado da ResMed

DESTAQUES DA MÁSCARA

Conforto todo o tempo

• Com contato facial mínimo e um design discreto, a 
Swift FX torna o tratamento menos intimidante e mais fácil 
de ser aceito desde o início.

• Da ponta das almofadas nasais às laterais macias e 
protegidas, dos envoltórios macios confortáveis à correia 
traseira discreta... a Swift FX é tão leve e delicada que os 
pacientes até esquecem que ela existe.

• As correias justas do arnês fazem o trabalho de manter 
a vedação, de modo que o ajuste parece suave e não há 
necessidade de apertar em excesso o arnês.

Swift™ FX
SISTEMA DE ALMOFADAS NASAIS

Conjunto de tubo curto
(tubo curto, cotovelo e peça giratória)
61528 (1)
61527 (10)

Montagem do arnês
(arnês, correia 
traseira)
61529

Cartão de componentes

Almofadas
EP*  61520
P  61521
M  61522
G  61523

Envoltórios 
macios
61530 (2)

* As almofadas do tipo Extra Pequeno (EP) estão disponíveis separadamente

Sistema completo
61500 (inclui almofadas nasais Pequenas 
(P), Médias (M) e Grandes (G)*)

Sistema de armação
(sem arnês) 
EP*  61510
P  61511
M  61512
G  61513


