Swift™ LT
SISTEMA DE ALMOFADAS NASAIS

MENOS É MAIS
Contacto mínimo, óptima estabilidade
Liberdade de movimentos e
possibilidade de dormir deitado de lado
Desempenho super-silencioso
Ajuste flexível e
conforto personalizado
Primeiras almofadas nasais
com tecnologia de dupla parede

Único retentor amovível
do tubo na fivela superior
oferece três posições de
bloqueio para ajustar a
direcção do tubo com um
simples gesto de torção

Almofadas nasais de dupla parede
permitem uma vedação confortável
e suave em contacto com a pele;
a membrana fina exterior melhora
o conforto, enquanto que a membrana
espessa interior oferece estabilidade

Base almofadada flexível
permite deslocar as almofadas nasais
em várias direcções sem comprometer
a vedação

Cotovelo rotativo a 360 graus
oferece flexibilidade à posição do tubo

Orifícios de ventilação silenciosos
difundem e direccionam o fluxo
de ar de forma silenciosa, afastando-o
do utilizador e do respectivo parceiro

Tubo flexível e leve
reduz a pressão provocada pelo peso
na máscara, aumentando a estabilidade
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Correia posterior
com fivela flexível
oferece um fecho flexível,
fácil de ajustar e discreto

Elementos de estabilização
flexíveis e ajustáveis ao rosto
do paciente, ao mesmo tempo
que mantêm a Swift LT
suavemente posicionada

Sistema de ajuste por encaixe
ajuda a seleccionar o ângulo
mais confortável das almofadas
nasais no rosto, mantendo-as fixas

Armação de
silicone estreita e macia
permite dormir de lado
de uma forma mais confortável
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PONTOS FORTES DA TECNOLOGIA
Contacto mínimo, óptima estabilidade
Como funciona
Swift LT — combinação única:
• Almofadas nasais de dupla parede numa base almofadada
flexível para minimizar o contacto com o rosto do utilizador
• Sistema de ajuste por encaixe e elementos de estabilização
para fixação da base almofadada e das almofadas numa posição
confortável e estável
• As almofadas nasais podem mover-se vertical e lateralmente
sem comprometer a vedação
•A
 s almofadas de dupla parede possuem uma membrana
exterior fina e macia para maior conforto e uma membrana
interior mais espessa para maior estabilidade

Vantagens
• Mantém a vedação com um contacto facial mínimo
• Adapta-se rapidamente aos movimentos
•O
 ferece estabilidade — com o utilizador parado ou em movimento
•A
 máscara não necessita de estar demasiado apertada para
obter uma vedação eficaz — funciona melhor quando as
almofadas nasais e a base almofada estão apenas em ligeiro
contacto com o rosto

VANTAGENS PARA O UTILIZADOR
Liberdade de movimentos com estabilidade

VANTAGENS PROFISSIONAIS
Colocação rápida

• As almofadas de dupla parede e a base
almofadada flexível permitem manter a
vedação, ao mesmo tempo que se adaptam
aos movimentos.

• A Swift LT coloca-se rápida e facilmente,
permitindo aos médicos e aos profissionais
do sono economizar tempo.

• A tubagem flexível e leve reduz a pressão
provocada pelo peso na máscara, aumentando
a estabilidade.
• Sensação de liberdade reforçada pelo
minimalismo — procura-se não só o conforto
do utilizador, mas também o aspecto estético
da máscara no seu rosto.

CÓDIGOS DOS PRODUTOS
Sistema de almofadas nasais Swift LT
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Europa

Redução do stock, gama de ajustes a 95%**
• O sistema é fornecido embalado com três
tamanhos de almofadas para adequação à
maioria dos utilizadores, permitindo reduzir
os stocks.

Manuseamento fácil do produto

Ajuste personalizado

• Composta por um número reduzido de peças,
a Swift LT é fácil de limpar e de montar.

• O sistema de ajuste por encaixe permite ao
utilizador seleccionar o ângulo das almofadas
nasais que mais se adequa ao seu tipo de rosto.

Recomendação ou prescrição prática

Escolha das posições para dormir
• Os utilizadores da Swift LT podem deitarse de lado ou de costas, podendo utilizar
o retentor do tubo para posicionar o tubo
conforme desejarem.

Aceitação pelo paciente

Desempenho silencioso para um sono calmo
• O desenho inovador dos orifícios de ventilação
permite um desempenho super-silencioso da
máscara — apenas 25 decibéis.*
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• O manual do utilizador e o apoio on-line
simplificam a formação dos utilizadores e
dos profissionais.
• Concebida tendo em vista a satisfação e o
conforto do paciente e a facilidade de utilização
para uma melhor aceitação.
* Testes realizados em conformidade com
a ISO 3744:1994 a 10 cm H20
** Com base nos estudos antropométricos da ResMed
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Líderes globais na medicina respiratória e do sono
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