Swift™ LT
Nasal pillows system

Småt er godt
Minimal kontakt, optimal stabilitet
Bevægelsesfrihed og mulighed
for at sove på siden
Ekstrem støjsvag
Fleksibel pasform og
personlig komfort

Unik aftagelig slangeholder
på topspændet,
hvor luftslange kan
sættes i ønsket position
med et lille vrid

Første dobbeltvæggede
næsepudesystem

Næsepuder med dobbeltvæg
slutter tæt og sidder skånsomt
og behageligt, tyndt udvendigt
lag forbedrer komforten, tykt
indvendigt lag giver stabilitet

Fleksibel pudebase
gør, at puden kan bevæges
i adskillige retninger, uden at
det påvirker tætheden af masken

360 graders roterende vinkelstykke
giver en fleksibel
slangeposition

Støjsvage udåndingshuller
fordeler luften sagte og
stilfærdigt væk fra patient
og samlever

Fleksibel letvægtsslange
minimerer trækket på masken
og forøger stabiliteten

Hovedbånd med
blødt nakkespænde
der let og fleksibelt kan
indstilles og fastgøres

Stabiliserende funktion
i hovedbånd, der er fleksibelt
og former sig efter patientens
ansigt samtidig med at Swift LT
holdes komfortabelt på plads

Klik-justering
hjælper med at vælge den
mest komfortable vinkel til
næsepuderne på ansigtet og
holder dem på plads

Smal blød silikoneramme
gør det mere komfortabelt
at sove på siden
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TEKNOLOGISK HØJDEPUNKT
Minimal kontakt, optimal stabilitet
Sådan virker det
Swift LT—den enestående kombination:
•N
 æsepuder med dobbeltvæg på en fleksibel pudebase,
der udsætter brugerens ansigt for minimalt tryk.
• Klik-justeringen og stabiliseringsfunktion holder
pudebasen og puderne i en stabil og komfortabel stilling.
•N
 æsepuderne kan bevæges lodret og til siden uden at
blive utætte.
•D
 e dobbeltvæggede puder har et blødt udvendigt lag
for komfort og et tykkere indvendigt lag for stabilitet.
Fordelene
• Slutter tæt med minimal ansigtskontakt.
• Tilpasser sig hurtigt til bevægelser.
•G
 iver stabilitet - hvad enten patienten ligger stille eller
bevæger sig.
•M
 asken skal ikke føles stram for at slutte helt tæt —
den arbejder bedst, når næsepuderne og pudebasen
er i let kontakt med ansigtet.

FORDELE FOR BRUGEREN

PROFESSIONELLE FORDELE

PRODUKTKODER

Bevægelsesfrihed med stabilitet

Hurtig tilpasning

Swift LT Næsepudesystem

• Dobbeltvæggede puder og en fleksibel
pudebase bevarer tætheden og tilpasser
sig bevægelser.

• Swift LT er hurtig og nem at tilpasse, sparer
tid for behandlere.

Europa

• Den fleksible letvægtsslange minimerer
trækket i masken og forbedrer stabiliteten.
• Minimalisme giver større følelse af frihed —
det har lige så meget at gøre med brugerens
velbefindende som med, hvordan masken ser
ud på ansigtet.
Personlig udformning
• Klikjusteringen gør, at brugeren kan
vælge den mest komfortable tilpasningsvinkel
af næsepuderne til ansigtsprofilen.
Valg af sovestillinger
• Swift LT brugere kan sove på siden eller
på ryggen. Med slangeholderen kan man
indstille luftslangens position efter ønske.
Ingen støj — rolig søvn
• Innovativt design af udåndingshuller giver en
støjsvag maskeydelse — kun 25 decibel.*
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Reduceret lager — passer til 95%
af alle ansigtsformer**
• Systemet leveres pakket med tre
pudestørrelser, der passer på de fleste
brugere, hvorved lageret reduceret.
Nem produkthåndtering
• Med meget få dele er Swift LT nem at
rengøre og samle.
Gunstig at anbefale eller ordinere
• Brugsanvisning og online-support gør det
nemt at instruere brugerne og medarbejderne.
Opfylder patientens behov
• Designet til større patienttilfredshed, komfort
og brugervenlighed for bedre at opfylde
patientens behov.
* Test udført ifølge ISO 3744:1994 ved 10 cm H2O
** Baseret på ResMed’s antoprometriske studier
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Globale ledere i sove- og respirationsmedicin
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