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Mirage Swift™ II
NASAL PILLOWS SYSTEM

Tišší alternativa k nosním maskám
Mirage Swift II je účinnou, lehkou a tichou alternativou
k nosním maskám.
Přístroj překrývá menší část tváře, což může usnadnit
přijetí léčby pacientem i její dlouhodobé dodržování.
Polštářky jemně přiléhají k nosním dírkám a omezují
na minimum kontakt s tváří.
Přístroj Mirage Swift II je navržen tak, aby léčba byla
co nejtišší a aby pacienti i jejich partneři mohli v noci
nerušeně spát. Přístroj je také navržen tak, aby byl
minimalizován mrtvý prostor a aby docházelo k co
nejmenšímu opětovnému vdechování oxidu uhličitého,
což je důležité pro účinnou léčbu.
Mirage Swift II – přístroj společnosti ResMed,
předního světového výrobce medicinských masek.

Bezpečný systém pro připevnění k hlavě
který se vyznačuje vynikající těsností a stabilitou bez
nutnosti příliš utahovat upevňovací mechanismus

Nosní polštářky
dosedají těsně k nosnímu chřípí, čím zajišťují
potřebnou těsnost při terapii
Měkká, ohebná manžeta polšářků
udržuje polštářky v požadované pozici při minimálním
tlaku na nos a obličej
Trubice s otočným ramenem a kloubovým upevněním
umožňuje měnit polohu při spánku

Značka ResMed
usnadňuje nastavení správné polohy přístroje

Označení velikosti masky je snadno čitelné
a informace potřebné k opětovné objednávce jsou tak
snadno k dispozici
Otočný mechanismus manžety polštářků
umožňuje nastavit polohu polšářků do úhlu, který je
vzhledem k chřípí nosu nejvhodnější
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POUŽITÁ TECHNOLOGIE

SKUTEČNÁ VELIKOST

Speciální odvzdušňovací otvor
zaručuje tichou léčbu

32 mm

• Odvzdušňovací otvor je zabudován
přímo do těla přístroje, nikoli do
polštářků, čímž dochází k optimálnímu
odvodu vydechovaného vzduchu
• Speciálně konstruovaný
odvzdušňovací otvor zaručuje
bezhlučný a nerušivý odvod vzduchu
od pacienta a jeho partnera

90 mm

VÝHODY PRO PACIENTA
•

Bezhlučná léčba – jak pro pacienty, tak i pro
jejich partnery

•

Nasazený přístroj dobře drží i těsní –
otočný mechanismus přístroje umožňuje
nastavit polštářky do nejvhodnější polohy

•

Přístroj se dobře přizpůsobí obličeji
pacienta a přizpůsobí se také pohybům jeho
nosu a tváře – nosní polštářky, manžeta, na
které jsou upevněny, i trubice spojující obě
dvě tyto součásti jsou poddajné a ohebné

•

Rychlé a snadné upevnění přístroje doma –
po počátečním nastavení (pokud je takové
nastavení nutné) je možné přístroj Mirage
Swift II připevnit bez nutnosti používat

VÝHODY PRO ZDRAVOTNICKÝ
PERSONÁL
•

Rychlé nasazení masky při prvním použití –
přístroj je konstruován tak, aby jej bylo
možno rychle a snadno nasadit na
pacientovu hlavu s minimální nutností
dalšího upravování polohy

•

Přístroj je konstruován tak, aby jej bylo
možno použít na obličeje i nosy různých
fyziognomií odpovídající různým rasovým
typům – tvar přístroje byl navržen na
základě rozsáhlých antropometrických studií

•

Omezené množství doplňků – každý systém
je dodáván s polštářky ve třech velikostech,
které vyhovují každému pacientovi

Mirage Swift II Nasal Pillows System
(včetně tří polštářků velikosti S, M a L)

•

Větší výběr pro vaše pacienty – účinná
alternativa k nosním maskám

Evropa

60513

Velká Británie

60516

•

Komplexní rešení s kompletním
přílsušenstvím pro vaše pacienty – Mirage
Swift II se dodává se samostatným vakem,
návodem k použití, podrobnými pokyny pro
uživatele a informačním DVD s pokyny pro
pacienta týkajícími se použití a nasazení
přístroje

Francie

60518

Austrálie a Nový Zéland

60514

Asie a Tichomoří

60515

svorky nebo pásky Velcro™
•

Bezproblémové čtení nebo sledování
televize s nasazenou maskou a brýlemi při
pobytu v posteli – lehký a kompaktní
systém

•

Možnost měnit polohu při spánku – trubici je
možné připevnit z kterékoli strany, trubice
může směřovat nahoru i dolu

•

Přístroj mohou používat pacienti používající
podobný typ přístroje poprvé, a to staří,
mladí i méně zruční pacienti – umožňuje to
ergonomický design přístroje, který se
skládá z malého počtu součástí, i názorné
pokyny k použití; přístroj umožňuje snadnou
montáž, demontáž i čištění

KÓDY VÝROBKŮ

Malá
velikost (S)

Střední
velikost (M)

Velká
velikost (L)

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 or 1 800 424 0737 (toll free), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia +61 (2) 8884 1000 or 1 800 658 189 (toll free). Pobočky v Rakousku, Brazílii, Finsku,
Francii, Německu, Hongkongu, Japonsku, Malajsii, Nizozemsku, Novém Zélandu, Singapuru, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Velké Británii (další informace naleznete na internetových stránkách). Výrobek je
chráněn těmito patenty: AU 724360, US 6561191. Další patenty v patentovém řízení. Chráněno registrovaným průmyslovým vzorem: AU 301936, AU 301937, AU 301938, AU 301939, AU 301940, AU 301941,
AU 301942, AU 301943, AU 302271, AU 302804, CN 200430102460.2, CN 200430102461.7, CN 200430102463.6, CN 200430102464.0, CN 200430102465.5, CN 200430102466.X, CN 200430102467.4,
CN 200430102468.9, EP 259056, HK 0412683.5, JP 1243021, JP 1243024, JP 1243272, JP 1243273, JP 1243274, JP 1243027, JP 1243025, JP 1242455, JP 1242456, JP 1243026, JP 1243475, NZ 405576,
NZ 407158, NZ 407159, NZ 407143, NZ 407144, NZ 407145, NZ 407160, NZ 407161, NZ 407162, NZ 407163. Další průmyslové vzory v registračním řízení. Velcro je obchodní známka společnosti Velcro
Industries B.V. Mirage a Mirage Swift jsou obchodní známky společností ResMed Ltd, Mirage a Swift registrované ve Spojených státech. Patentní úřad. © 2006 ResMed Ltd. Specifikace výrobků mohou podléhat
změnám bez předchozího oznámení. 1011293/1 06 12

Přední společnost specializující se na spánkovou a respirační medicínu
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