Swift™ LT
NEUSKUSSENSYSTEEM

MINDER IS MEER
Minimaal contact, optimale stabiliteit
Bewegingsvrijheid en op uw zij slapen
Superstille werking
Flexibele pasvorm, persoonlijk comfort
Neuskussentjes met
dubbelwandige technologie

Unieke verwijderbare
slangklem op gesp boven
levert drie bevestigingsposities om met
een draaibeweging de
gewenste slangrichting
in te stellen

Dubbelwandige neuskussentjes
sluiten bij contact af voor een zachte,
comfortabele afdichting; de dunne
buitenlaag verhoogt het comfort,
de dikke binnenlaag zorgt voor stabiliteit

Flexibele kussenbasis
zorgt ervoor dat de
neuskussentjes in meerdere
richtingen kunnen bewegen
zonder afdichting te verliezen

360 graden draaibare bocht
zorgt voor een
flexibele slangpositie

Stille luchtafvoeropeningen
verspreiden en richten de
luchtstroom weg van gebruiker
en partner

Flexibele lichte slang
voorkomt het ‘trekken’ aan
het masker, vergroot de stabiliteit

Hoofdband met zachte gesp
maakt dat het systeem
onopvallend is, flexibel vastzit
en makkelijk is in te stellen

Stabiliserende elementen
zijn flexibel en passen
zich aan de gezichtsbreedte
aan, maar houden de
Swift LT op een zachte
manier op zijn plaats

Klik-instelling
helpt bij het kiezen van
de comfortabelste hoek
voor de neuskussentjes
op het gezicht en houdt
ze op hun plaats

Smal zacht silicone frame
maakt het slapen op uw zij
comfortabeler

TECHNOLOGISCHE STERKE PUNTEN
Minimaal contact, optimale stabiliteit
Zo werkt het
Swift LT – de unieke combinatie:
• Dubbelwandige neuskussentjes op een flexibele
kussenbasis in minimaal contact met het gezicht
van de gebruiker.
• Klik-instelling en stabiliserende elementen die het
luchtkussen en de neuskussentjes in een comfortabele,
stabiele positie houden.
• De neuskussentjes kunnen verticaal en opzij bewegen
zonder afdichting te verliezen.
• Dubbelwandige neuskussentjes hebben een zachte
dunne buitenlaag voor het comfort en een dikkere
binnenlaag voor de stabiliteit.
De voordelen
• Dicht af bij minmaal contact met het gezicht.
• Past zich bij bewegingen snel aan.
• Zorgt voor stabiliteit – ongeacht of de gebruiker stil ligt
of beweegt.
• Het masker hoeft niet strak aan te voelen om doeltreffend
af te dichten – het werkt het best als de neuskussentjes
en de kussenbasis licht contact maken met het gezicht.

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

PROFESSIONELE VOORDELEN

PRODUCTCODES

Bewegingsvrijheid én stabiliteit

Snel aan te passen

Swift LT neuskussensysteem

• Dubbelwandige neuskussentjes en flexibele
kussenbasis dichten af, maar passen zich
aan bewegingen aan.

• Swift LT is snel en gemakkelijk aan
te passen, waardoor zorgpersoneel
en slaapdeskundigen tijd sparen.

• De flexibele, lichte slang trekt zo weinig
mogelijk aan het masker en verhoogt
de stabiliteit.

Minder voorraad, passend
voor 95% van gebruikers**

• Het minimalisme vergroot het gevoel
van vrijheid – zowel voor het gevoel dat
de gebruiker heeft als hoe het er op het
gezicht uit ziet.
Persoonlijke pasvorm
• Met de klik-instelling kunnen gebruikers
de hoek voor de neuskussentjes kiezen
die zo prettig mogelijk is voor hun gezicht.
Kiezen van slaaphoudingen
• Gebruikers van de Swift LT kunnen op hun
zij of op hun rug slapen, met de mogelijkheid
de slangklem te gebruiken om de slang naar
wens te positioneren.
Stille werking voor een rustige slaap
• Het innovatieve ontwerp van de luchtafvoeropeningen zorgt voor superstille werking
van het masker – slechts 25 decibel.*
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• Het systeem wordt geleverd met drie
kussenmaten, die de meeste gebruikers
passen, waardoor er minder voorraad nodig is.
Gemakkelijke omgang met het product
• Dankzij het klein aantal onderdelen is Swift LT
gemakkelijk te reinigen en in elkaar te zetten.
Gemakkelijk aan te
bevelen of voor te schrijven
• De handleiding en online ondersteuning
vergemakkelijken de scholing voor gebruikers
en personeel.
Therapietrouw van patiënten
• Ontworpen voor tevredenheid, comfort
en gebruiksgemak om therapietrouw
te verbeteren.
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* Tests uitgevoerd conform ISO 3744:1994 op 10 cm H2O
** Gebaseerd op antropometrische onderzoekingen van ResMed
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