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Mirage Swift™ II
ORRPÁRNA RENDSZER

Halkan javítja a maszk elfogadhatóságát
A Mirage Swift II egy hatékony, könnyű és halk
megoldás az orrmaszkokkal összehasonlítva.
Ez a rendszer kevesebbet takar az arcból, ami
elfogadhatóbbá teszi a terápiát és a hosszú távú
használatot. A párnák lágyan ülnek az orrlyukak
bejáratánál, így kevésbé érnek hozzá az archoz.
A Mirage Swift II rendszert halk terápiához
tervezték, így a betegek és a környezetükben
lévők egész éjjel nyugodtan aludhatnak. Továbbá
minimálisra csökkenti a holtteret és a szén-dioxid
visszalélegzését, ami fontos a hatékony terápia
szempontjából.
Mirage Swift II – a ResMedtől, a maszktechnológia
világvezető cégétől.
A biztonságos fejpánt
javítja a szigetelést és stabilitást anélkül, hogy
túlságosan meg kellene húzni
Az orrpárnák
rugalmasan és kényelmesen ülnek az orrlyukak
bejáratán annak érdekében, hogy a terápia alatt
biztosítsák a jó szigetelést
A lágy és rugalmas párnatömlő
elősegíti azt, hogy az orrpárnák a helyükön
maradjanak úgy, hogy minimális nyomást
gyakorolnak az orra és az arcra
A forgó könyökkel és csuklóval
ellátott cső több alvási pocíziót tesz lehetővé
A ResMed embléma
segítségével a rendszer könnyen pozícionálható a
megfelelő módon
A könnyen leolvasható maszkméret
megkönnyíti az újrarendelést
A forgó párnatömlő-szerelvény
lehetővé teszi, hogy a beteg a legkényelmesebb
pozíciót válassza az orrpárnák és az orrlyukak
érintkezésénél
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A TECHNOLÓGIA ELŐNYEI

AKTUÁLIS MÉRET

Egyedi levegőkifúvó nyílás a halk
terápia érdekében
• A kifúvó nyílás a kereten található,
nem a párnán, ezzel javítja a levegő
eltávozásának módját
32 mm

• Egyedi kifúvó nyílásokon gyengéden
és halkan távozik a levegő, a betegtől
és a környezetében lévőktől távol

90 mm

ELŐNYÖK A BETEGEK SZÁMÁRA

SZAKMAI ELŐNYÖK

• Halk terápia – előnyös a betegek és a
környezetükben lévők számára

• Gyorsan felhelyezhető már az első
alkalommal is – a rendszert úgy
tervezték, hogy a beteg fejére könnyen
és gyorsan felhelyezhető legyen,
minimális beállítás mellett

• Kényelmesen illeszkedik és hatékonyan
szigetel – a forgó párnatömlő-szerelvény
lehetővé teszi a használója számára,
hogy a számára legmegfelelőbb szögbe
állítsa be az orrpárnát
• Hatékonyan illeszkedik a beteg
arcformájához, és lehetővé teszi az orr
vagy az arc mozgását – az orrpárnák, a
tömlő, amelyen elhelyezkednek, valamint
a kettőt összekötő "nyak" mind hajlékony
és rugalmas
• Gyorsan és egyszerűen felhelyezhető
otthon is – az első beállítás után (ha
szükséges), a Mirage Swift II
felhelyezhető csatok vagy Velcro™ nélkül
is
• A maszkkal szabadon lehet olvasni vagy
tévét nézni, és szemüveg is hordható a
használata közben – könnyű és kompakt
rendszer
• Sokféle alvási pozíció – a cső bármelyik
oldalra csatlakoztatható úgy, hogy felfelé
vagy lefelé nézzen

• A rendszer sokféle orr és arcformára
illeszkedik, a különféle faji
jellegzetességeket is beleértve – a
rendszer formáját kiterjedt antropometriai
tanulmányok alapján alakították ki
• Csökkenti a szükséges készletet –
mindegyik rendszer három különböző
méretű párnaméretet tartalmaz, amelyből
egy biztosan illeszkedik a betegre
• Nagyobb választék a betegek számára –
hatékony megoldás az orrmaszkokkal
összehasonlítva
• Átfogó betegtámogatás – a Mirage Swift
II rendszert saját csomagolásában,
használati útmutatóval, részletes
utasításokkal és felhasználóbarát DVDvel szállítjuk, amely felhelyezési és
karbantartási információkat tartalmaz a
betegek számára

TERMÉKKÓDOK
Mirage Swift II orrpárna rendszer
(három orrpárna mérettel: S, M, L)
Európa

60513

Egyesült Királyság

60516

Franciaország

60518

Ausztrália és Új-Zéland

60514

Ázsia-csendes-óceáni térség

60515

Kis (S)

Közepes (M)

Nagy (L)

• Javasolt új felhasználók, idősebb vagy
fiatalabb, illetve kevésbé ügyes betegek
számára – kivitele ergonomikus kivitel
kevés alkatrészt tartalmaz és jól látható
jelzésekkel látták el; összeszerelése,
szétszerelése és tisztítása egyszerű
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