Swift™ LT
ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ

Η ΑΠΛΟΤΗΤΑ
ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΧΕΙ
Ελάχιστη επαφή, βέλτιστη σταθερότητα
Ελευθερία κίνησης και ύπνος στο πλάι
Εξαιρετικά αθόρυβη απόδοση
Ευέλικτη εφαρμογή,
εξατομικευμένη άνεση
Το πρώτο σύστημα ρινικών
μαξιλαριών με τεχνολογία
διπλού τοιχώματος

Ο μοναδικός αφαιρούμενος
συγκρατητήρας σωλήνα
στο επάνω κούμπωμα
προσφέρει τρεις
θέσεις ασφάλισης
για τη ρύθμιση της
επιθυμητής
κατεύθυνσης του
σωλήνα με μια
απλή περιστροφική
κίνηση

Τα ρινικά μαξιλαράκια
διπλού τοιχώματος
παρέχουν άνετη σφράγιση
στα σημεία επαφής. Το εξωτερικό
στρώμα μικρού πάχους βελτιώνει
την άνεση και το εσωτερικό στρώμα
μεγάλου πάχους προσφέρει σταθερότητα

Το εύκαμπτο μαξιλαράκι βάσης
διευκολύνει την κίνηση των ρινικών
μαξιλαριών σε διάφορες κατευθύνσεις
χωρίς να μειώνεται η αποτελεσματικότητα
της σφράγισης

Η περιστρεφόμενη
γωνία 360 μοιρών
παρέχει ευελιξία στην
τοποθέτηση του σωλήνα

Τα ανοίγματα
αθόρυβου εξαερισμού
διαχέουν και κατευθύνουν
αθόρυβα τη ροή του αέρα μακριά
από το χρήστη και το σύντροφό του

Ο εύκαμπτος ελαφρύς σωλήνας
ελαχιστοποιεί το «τράβηγμα»
της μάσκας και αυξάνει τη σταθερότητα
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Ο πίσω ιμάντας με
μαλακό κούμπωμα
παρέχει έναν εύκολο
στη ρύθμιση, εύκαμπτο
συνδετήρα χαμηλού προφίλ

Τα στοιχεία σταθεροποίησης
είναι εύκαμπτα και μπορούν
να ρυθμιστούν ανάλογα με
το πλάτος του προσώπου,
συγκρατώντας στη μάσκα
Swift LT στη θέση της

Ο ρυθμιστής εύκολης
εφαρμογής με ένα απλό κλικ
διευκολύνει την επιλογή της
πιο άνετης γωνίας για τα ρινικά
μαξιλαράκια στο πρόσωπο,
διατηρώντας τα στη θέση τους

Το μαλακό και στενό
πλαίσιο από σιλικόνη
παρέχει μεγαλύτερη
άνεση για ύπνο στο πλάι
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ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ελάχιστη επαφή, βέλτιστη σταθερότητα
Τρόπος λειτουργίας
• Swift LT—ο μοναδικός συνδυασμός: Ρινικά μαξιλαράκια διπλού
τοιχώματος με εύκαμπτο μαξιλαράκι βάσης σε ελάχιστη επαφή
με το πρόσωπο του χρήστη.
• Ρυθμιστής εύκολης εφαρμογής με ένα απλό κλικ και στοιχεία
σταθεροποίησης που συγκρατούν το μαξιλαράκι και τα μαξιλάρια
σε άνετη και σταθερή θέση.
• Τα ρινικά μαξιλαράκια μπορούν να μετακινούνται κατακόρυφα και
πλευρικά, χωρίς να μειώνεται η αποτελεσματικότητα της σφράγισης.
• Τα μαξιλάρια διπλού τοιχώματος διαθέτουν μαλακό, εξωτερικό στρώμα
μικρού πάχους για άνεση και εσωτερικό στρώμα μεγαλύτερου πάχους
για σταθερότητα.

Οφέλη
• Διατήρηση της σφράγισης με ελάχιστη επαφή με το πρόσωπο.
• Γρήγορη προσαρμογή στην κίνηση.
•Σ
 ταθερότητα – είτε όταν ο χρήστης είναι ακίνητος είτε όταν κινείται.
• Δεν απαιτείται σφιχτή εφαρμογή της μάσκας για αποτελεσματική
σφράγιση – η μάσκα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά όταν η επαφή
ανάμεσα στα ρινικά μαξιλαράκια και το μαξιλαράκι αέρα με το
πρόσωπο είναι ελάχιστη.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ελευθερία κίνησης με σταθερότητα
• Τα μαξιλάρια διπλού τοιχώματος και το
εύκαμπτο μαξιλαράκι βάσης διατηρούν τη
σφράγιση και προσαρμόζονται σε κάθε κίνηση.
• Ο εύκαμπτος και ελαφρύς σωλήνας
ελαχιστοποιεί το «τράβηγμα» της μάσκας και
βελτιώνει τη σταθερότητα.
• Η απλότητα ενισχύει την αίσθηση της
ελευθερίας – δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς
νιώθει ο χρήστης αλλά και με το πώς φαίνεται
η μάσκα στο πρόσωπό του.

Γρήγορη εφαρμογή
• Η μάσκα Swift LT εφαρμόζεται γρήγορα
και εύκολα, εξοικονομώντας χρόνο για τους
κλινικούς ιατρούς και τους επαγγελματίες
διαταραχών ύπνου.

Σύστημα ρινικών μαξιλαριών Swift LT

Εξατομικευμένη εφαρμογή
• Ο ρυθμιστής εύκολης εφαρμογής με ένα απλό
κλικ παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα επιλογής
της πιο άνετης γωνίας για τα ρινικά μαξιλαράκια
ανάλογα με το προφίλ του προσώπου του.

Εύκολος χειρισμός προϊόντος
• Η μάσκα Swift LT αποτελείται από μικρό αριθμό
εξαρτημάτων, ώστε να καθαρίζεται και να
συναρμολογείται εύκολα.

Επιλογή θέσεων ύπνου
• Οι χρήστες της μάσκας Swift LT μπορούν να
κοιμούνται στο πλάι ή ανάσκελα, καθώς και να
χρησιμοποιούν το συγκρατητήρα του σωλήνα για
τοποθέτηση του σωλήνα στην επιθυμητή θέση.
Αθόρυβη απόδοση για έναν ήσυχο ύπνο
• Ο καινοτόμος σχεδιασμός του ανοίγματος
εξαερισμού διασφαλίζει την εξαιρετικά αθόρυβη
απόδοση της μάσκας – μόνο 25 decibel.*
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Μείωση αποθεμάτων,
φάσμα εφαρμογής 95%**
• Το σύστημα παρέχεται με τρία μεγέθη
μαξιλαριών που είναι κατάλληλα για τους
περισσότερους χρήστες, με αποτέλεσμα να
μειώνεται η ανάγκη αποθεμάτων.

Η κατάλληλη επιλογή για
σύσταση ή συνταγογράφηση
• Ο οδηγός χρήστη και η ηλεκτρονική υποστήριξη
διευκολύνουν την εκπαίδευση των χρηστών και
του προσωπικού.
Συμμόρφωση ασθενών
• Έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες
των ασθενών και να παρέχει άνεση και ευκολία
στη χρήση για βελτίωση της συμμόρφωσης.
* Το προϊόν υποβλήθηκε σε δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 3744:1994 σε πίεση 10 cm H2O
** Σύμφωνα με τις ανθρωπομετρικές μελέτες της ResMed
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