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Mirage Swift™ II
BURUN YASTIK SİSTEMİ

Maske kullanımı sessizce geliştiriliyor
Mirage Swift II burun maskelerinin etkili, hafif ve
sessiz bir alternatifidir.
Sistem yüzün daha az bir kısmını kapladığı için
terapinin kabul edilmesini ve uzun süre
uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Yastıklar, burun
deliklerinin girişine hafifçe oturarak yüz ile teması
azaltmaktadır.
Mirage Swift II, hastalar ve eşlerinin gece daha iyi
uyuyabilmeleri için sessiz tedavi sağlayacak şekilde
tasarlanmıştır. Aynı zamanda, etkili bir tedavi için
önemli olan, ölü alan ve karbondioksit geri
solunumunu minimuma indirgeyecek bir tasarıma
sahiptir.
Maske teknolojisinde dünya lideri Resmed'den –
Mirage Swift II.
Sabit başlık tasarımı
aşırı sıkmaya gerek kalmadan tam oturma ve
stabiliteyi artırır
Burun yastıkları
tedavi boyunca tam kapama sağlamak amacıyla
esnek ve rahat bir şekilde burun deliklerinin girişine
oturur
Yumuşak ve esnek yastık kolu
bir yandan burna ve yüze minimum basınç uygularken
bir yandan da burun yastıklarının yerinde durmasına
yardımcı olur
Döner dirsek ve halka
daha fazla uyku pozisyonuna olanak tanır
ResMed logosu
sistemin doğru yönde konumlandırılmasını
kolaylaştırır
Okunaklı boyuttaki marka
yeniden sipariş vermek için kolaylıkla okunabilir
Döner yastık kolu sistemi burun yastıklarının
burun deliğine en rahat oturma açısının belirlenmesi
için ayarlanabilmesini sağlar
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TEKNİK ÖZELLİK

GERÇEK BOYUT

Sessiz tedavi için benzersiz hava
borusu

32 mm

• Hava borusu, yastığın üzerinde değil
çerçevenin üzerinde bulunmaktadır ve
bu da, havanın dağılımını
iyileştirmektedir.
• Benzersiz hava deliği, havanın hasta ve
eşinden uzağa doğru hafifçe ve sessizce
yayılmasını sağlar.

90 mm

HASTA İÇİN FAYDALARI

PROFESYONEL FAYDALARI

• Hastalar ve eşleri için – sessiz tedavi

• Hızlı ilk kullanım – sistem, minimum
ayarlama ile hastanın başına kolayca
yerleştirilebilecek ve takılabilecek
şekilde tasarlanmıştır

• Rahat oturum ve etkili kapama – döner
yastık kolu sistemi, kullanıcıların burun
yastıklarını kendileri için en uygun açıya
ayarlamalarını sağlar
• Kullanıcının yüzüne etkin bir şekilde
uyum sağlar ve burun veya yüz
hareketlerine izin verir – burun
yastıkları, bunların üzerinde
bulundukları kol ve ikisini birbirine
bağlayan 'boyun' kısmının her biri,
birbirini tamamlayıcı ve esnektir
• Evde hızlı ve kolay kullanım – ilk
kullanım öncesi ayarlamalar (varsa)
yapıldıktan sonra Mirage Swift II, klips
veya Velcro™ gerekmeksizin takılabilir
• Yatakta maske takılı iken ve gözlük
varken okuma veya TV seyretme
serbestliği – hafif ve kompakt sistem
• Uyku pozisyonları seçebilme – tüp,
yukarı veya aşağıya bakacak şekilde
yüzün her iki yanına da takılabilir

• Farklı ırklara ait çok çeşitli yüz ve burun
yapılarına oturacak şekilde
tasarlanmıştır – şekil, kapsamlı
antropometrik çalışmalara
dayanmaktadır
• Daha az envanter – her bir sistem, her
biri bir hastaya uygulanabilecek üç
yastık ebatı ile birlikte temin
edilmektedir
• Hastalarınız için daha fazla seçenek –
burun maskelerine etkili bir alternatif
• Kapsamlı hasta destek paketi – Mirage
Swift II, kendi çantası, kullanım
kılavuzu, ayrıntılı kullanıcı talimatları ve
hasta için kullanım ve bakım bilgileri
içeren kolay içerikli bir DVD ile birlikte
gelmektedir

ÜRÜN KODLARI
Mirage Swift II Burun Yastık Sistemi
(S, M, L yastık ebatlarını içerir)
Avrupa

60513

İngiltere

60516

Fransa

60518

ANZ

60514

Asya Pasifik

60515

• İlk defa kullanacak olanlar ile daha yaşlı
veya genç olan ya da daha deneyimsiz
hastalar için tavsiye edilebilir – az sayıda
parça ve basit kullanım talimatları
içeren ergonomik tasarım; monte ve
demonte edilebilmesi ve temizlenmesi
kolay

Küçük

Orta

Büyük
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