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Mirage Swift™ II
NEUSKUSSENTJESSYSTEEM

Stilaan beter wennen
Mirage Swift II is een effectief, licht en stil alternatief
voor neusmaskers.
Het systeem laat een groter deel van het gezicht vrij.
Dat maakt het makkelijker de therapie te accepteren
en op langere termijn trouw te blijven. De kussentjes
rusten lichtjes tegen de ingang van de neusgaten,
zodat er minder contact is met het gezicht.
Mirage Swift II biedt stille therapie, zodat patiënten en
hun partners 's nachts rustig kunnen slapen. Ook
worden door het systeem de dode ruimte en de
herinademing van koolstofdioxide tot een minimum
beperkt, wat belangrijk is voor een doeltreffende
therapie.
Mirage Swift II – van ResMed, wereldleider in
maskertechnologie.

Stevig zittende hoofdband
biedt betere afdichting en stabiliteit, zonder al
te strak te zitten
Neuskussentjes
rusten flexibel en comfortabel tegen de ingang van de
neusgaten, voor een betrouwbare afdichting tijdens de therapie
Zachte en flexibele kussentjeskoker
helpt de neuskussentjes op hun plaats te houden, met een
minimale druk op neus en gezicht
Slang met draaibare bocht en kop
maakt meerdere slaaphoudingen mogelijk

ResMed logo
is een handig hulpmiddel om het masker goed op te zetten
Maataanduiding
is goed leesbaar voor nabestellingen
Draaibare kussentjeskoker
maakt het mogelijk de comfortabelste hoek van de
neuskussentjes ten opzichte van de neusgaten te kiezen
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NIEUWSTE TECHNOLOGIE

WARE GROOTTE

Unieke luchtafvoer voor een stille
therapie
• De luchtafvoer bevindt zich op het
frame, niet op het kussentje, zodat de
lucht beter wordt verspreid
32 mm

• Dankzij het unieke ontwerp van de
ontluchtingsopening wordt de lucht
zachtjes en stil van patiënt en partner
weggeblazen

90 mm

VOORDELEN VOOR DE PATIËNT

VOORDELEN VOOR DE ARTS

• Stille therapie – voor patiënten en hun
partners

• Past snel – het systeem is zodanig
ontworpen dat het makkelijk en snel kan
worden aangebracht en passend
gemaakt, met minimale aanpassingen

• Comfortabele pasvorm en doelmatige
afsluiting – dankzij de draaibare
kussentjeskoker kunnen gebruikers de
stand voor de neuskussentjes kiezen die
zij het prettigste vinden
• Past zich aan het gezicht van de
gebruiker aan en maakt beweging van
neus of gezicht mogelijk – zowel de
neuskussentjes als de koker waarop zij
zich bevinden als het verbindingsstuk zijn
soepel en flexibel
• Snel en makkelijk thuis op te zetten – als
het masker eenmaal is ingesteld (indien
nodig), kan de Mirage Swift II zonder
klemmen of klittenband worden opgezet
• In bed lezen of TV kijken met masker en
bril op is geen probleem – licht en
compact systeem
• Allerlei slaaphoudingen mogelijk – de
slang kan aan weerszijden worden
bevestigd en naar boven of beneden
worden gericht

• Het ontwerp is geschikt voor gezichten
en neuzen in allerlei vormen, van diverse
etnische afkomsten – de vormgeving is
gebaseerd op uitgebreide
antropometrische onderzoeken
• Minder voorraad nodig – elk systeem
wordt geleverd met kussentjes in drie
maten, zodat er altijd eentje bij de
patiënt past
• Meer keus voor uw patiënten – een
doelmatig alternatief voor neusmaskers
• Uitgebreid ondersteuningspakket voor de
patiënt – de Mirage Swift II wordt
geleverd met tas, handleiding voor het
opzetten en instellen, uitgebreide
gebruikersinstructies en een
gebruikersvriendelijke DVD met
informatie voor de patiënt over
aanpassen en onderhouden
• Aan te bevelen voor nieuwe gebruikers
en oudere of jongere patiënten, of
minder behendige mensen –
ergonomisch ontwerp met weinig
onderdelen en met zichtbare richtpunten;
makkelijk in elkaar te zetten en, uit elkaar
te halen en te reinigen

PRODUCTCODES
Mirage Swift II Neuskussentjessysteem
(inclusief kussentjes in drie maten: S, M, L)
Europa

60513

Verenigd Koninkrijk

60516

Frankrijk

60518

ANZ

60514

Pacifisch Azië

60515

Small

Medium

Large

ResMed Corp Poway, CA, VS +1 858 746 2400 of 1 800 424 0737 (toll free), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australië +61 (2) 8884 1000 of 1 800 658 189 (toll free). Kantoren in Brazilië, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Hongkong, Japan, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland (zie website voor verdere informatie). Beschermd door octrooien:
AU 724360, US 6561191. Overige octrooien aangevraagd. Beschermd door ontwerpregistraties: 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. Overige ontwerpregistraties aangevraagd. Velcro is een handelsmerk van Velcro Industries B.V. Mirage en Mirage Swift zijn handelsmerken van ResMed Ltd en Mirage en Mirage
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