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Mirage Swift™ II
SISTEMA DE ALMOFADAS NASAIS

Melhorando a aceitação da máscara,
de forma silenciosa
A Mirage Swift II é uma alternativa eficaz,
leve e silenciosa às máscaras nasais.
O sistema cobre uma menor área do rosto, que pode
ajudar na aceitação da terapia e na adesão a longo
prazo do tratamento. As almofadas repousam
suavemente à entrada das narinas, reduzindo o
contacto com o rosto.
A Mirage Swift II foi concebida para possibilitar um
tratamento silencioso, de modo a que os pacientes e
os seus parceiros / as suas parceiras possam ter uma
boa noite de sono. O sistema também foi concebido
para minimizar o espaço morto e a respiração de
dióxido de carbono, factores importantes na obtenção
de uma terapia eficaz.
Mirage Swift II – da ResMed, os líderes mundiais em
tecnologia de máscaras.

Design seguro do arnês
melhora a vedação e a estabilidade, sem que seja necessário
apertar em demasia
Almofadas nasais
repousam flexível e confortavelmente à entrada das narinas, de
forma a proporcionarem uma vedação segura durante a terapia
Manga de almofada suave e flexível
ajuda as almofadas nasais a permanecerem no seu lugar,
aplicando um mínimo de pressão sobre o nariz e o rosto
Tubo com cotovelo e peça giratória
oferece uma maior escolha para as posições de sono

Logótipo da ResMed
faz com que seja mais fácil posicionar o sistema correctamente
Marca de tamanho legível
facilita a leitura e o encomendar de peças de substituição
Conjunto giratório de manga de almofada
permite o ajuste de forma a seleccionar o ângulo mais
confortável das almofadas nasais nas narinas
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INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

TAMANHO REAL

Respiradouro inovador para uma
terapia silenciosa

32 mm

• O respiradouro está situado na
armação e não na almofada, o que
faz com que a dispersão de ar seja
mais eficaz
• O design exclusivo do respiradouro
dispersa o ar, suave e silenciosamente,
afastando-o do paciente e do seu
parceiro / da sua parceira

90 mm

BENEFÍCIOS PARA O PACIENTE

BENEFÍCIOS PROFISSIONAIS

• Terapia silenciosa – para os pacientes e
seus parceiros / suas parceiras

• Colocação inicial rápida – concebido de
forma a que o sistema possa ser
facilmente colocado sobre a cabeça do
paciente com um mínimo de ajustes

• Ajuste confortável e vedação eficaz – o
conjunto giratório da manga de almofada
permite que os utilizadores coloquem as
almofadas nasais na posição que lhes é
mais adequada
• Adapta-se eficazmente ao rosto do
paciente e permite o movimento nasal ou
facial – as almofadas nasais, a manga
onde estas estão situadas, e o 'pescoço'
a conectar ambas, são todos maleáveis e
flexíveis
• Colocação rápida e intuitiva no lar – após
os ajustes iniciais (se estes forem
necessários), a Mirage Swift II pode ser
ajustada sem clipes de fixação ou
Velcro™
• A liberdade de ler ou ver televisão com a
máscara e óculos na cama – um sistema
leve e compacto
• Escolha de posição de dormir – o tubo
pode ser fixo a ambos lados, virado para
cima ou para baixo

• Concebido de forma a que se possa
ajustar a um número variado de
estruturas faciais e nasais, de etnias
diversas – sendo a forma baseada em
extensivos estudos antropométricos
• Inventório reduzido – cada sistema é
fornecido com almofadas em três
tamanhos para adaptar-se a todos os
pacientes

CÓDIGOS DO PRODUTO

• Mais escolha para os seus pacientes –
uma alternativa eficaz às máscaras
nasais
• Pacote de apoio ao paciente abrangente
– a Mirage Swift II é fornecida completa
com o seu próprio saco de transporte,
instruções de colocação, instruções de
uso detalhadas e um DVD de fácil
utilização que contém informações de
colocação e de cuidados a ter para o
paciente
• Pode ser recomendado para pacientes a
usar este tipo de sistema pela primeira
vez, pacientes mais idosos, mais jovens
ou pacientes com menos destreza – um
design ergonómico com um número
reduzido de peças e guias visíveis; fácil
de montar, desmontar e limpar

Sistema de almofadas Nasais Mirage Swift II
(inclui três tamanhos de almofada: S, M, L)
Europa

60513

Reino Unido

60516

França

60518

Austrália e Nova Zelândia

60514

Ásia Pacífico

60515

Pequeno (S)

Médio (M)

Grande (L)
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