
 
Kétfalú orrpárnák  
 az érintkezési pontban a gyengéd,  
kényelmes szigetelést biztosítják;  
a vékony külső réteg megnöveli  
a kényelmet, a vastag belső réteg  
stabilitást ad

Flexibilis párnázott alap  
lehetővé teszi az orrpárnák  
több irányba történő mozgását  
a szigetelés befolyásolása nélkül

a 360 fokos forgókönyök  
a cső pozíciójának beállításánál  
flexibilitást biztosít

Halk szellőzőnyílások  
a használó és partnere  
közeléből eltávolítják  
a légáramlatot 

Flexibilis könnyű cső  
csökkenti a maszk “feszülését”, 
 növelve a stabilitását

Swift™ LT 
ORRPÁRNA RENDSZER

A KEVESEBB AZ TÖBB
Minimális érintkezés, optimális stabilitás

Mozgásszabadság és  
oldalra fekvés lehetősége

Nagyon halk működés 

Flexibilis illeszkedés,  
személyre szabott kényelem 

Az első orrpárnák  
kétfalú technológiával

A hátsó pánt a lágy csattal  
könnyen használható és 

állítható, valamint flexibilis 
rögzítést biztosít

Stabilizáló elemek 
flexibilisek és alkalmazkodnak 

az egyén arcformájához, 
ugyanakkor a Swift LT-t 

gyengéden rögzítik 

Bekattanó szabályozó 
segít kiválasztani az 

orrpárnák legkényelmesebb 
elhelyezkedési szögét az arcon 

és rögzíti azokat 

Keskeny, lágy szilikon keret 
az oldalfekvésben történő alvást 

sokkal kényelmesebbé teszi

A felső csaton  
található egyedi,  

eltávolítható csőtartó  
három rögzített pozícióval  

lehetőséget ajánl a  
kívánt csőpozíció egy  
egyszerű mozdulattal  

történő beállítására
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ELŐNYÖK A HASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Stabilitással egybekötött 
mozgásszabadság

• A kétfalú párnák és a flexibilis párnázott 
alap biztosítják a szigetelést, miközben 
alkalmazkodnak a mozgáshoz.

• A flexibilis, könnyű csövek minimálisra 
csökkentik a maszk feszülését és megnövelik 
a stabilitást.

• A minimalista rendszer erősíti a 
szabadságérzetet – ez tükröződik a használó 
közérzetében és az arcon használt maszk 
külalakjában is.

Személyre szabott illeszkedés

• A bekattanó szabályozó lehetővé teszi a 
használó számára, hogy kiválassza az orrpárnát 
az archoz legjobban illő szögben helyezze el.

Alvási pozíciók kiválasztása

• A Swift LT használók alhatnak az oldalukon 
vagy a hátukon fekve, és a csőtartó 
segítségével a csövet a kívánt pozícióba 
állíthatják.

Halk működés a nyugodt alváshoz

• Az innovatív szellőzőnyílás tervezésnek 
köszönhetően a maszk nagyon halkan – 
csak 25 decibelen működik.*

SZAKMAI ELŐNYÖK

Gyorsan felhelyezhető

• A Swift LT gyorsan és könnyen felhelyezhető, 
ezzel időt takarítva meg a kórházi 
alkalmazottak és a szakemberek számára.

Kevesebb tartalékeszköz, 
95% illeszkedési arány**

• A rendszer három párna mérettel kerül 
forgalomba, amely a legtöbb használónak 
megfelel, ezzel csökkentve a szükséges 
tartalékeszközök számát.

Könnyen kezelhető

• A kevés alkatrésznek köszönhetően, a Swift LT 
könnyen tisztítható és összeszerelhető.

Biztonságosan javasolható és felírható

• A felhasználói utasítások és az online 
támogatás megkönnyítik a használók és az 
alkalmazottak kiképzését. 

Beteg megfelelőség

• A megfelelőség növelésére a terméket úgy 
tervezték, hogy a beteg megelégedettségét 
szolgálja, kényelmi igényeit kielégítse és 
könnyen használható legyen.

* A tesztelések az ISO 3744:1994 előírásai szerint lettek 
elvégezve, 10 cm H2O

** Méreten. A ResMed’s antropometriai tanulmányaira alapozva

TERMéKKÓd

Swift LT orrpárna rendszer

Európa3
 60563

3 Angol, Cseh, Holland (Belgium), Francia (Belgium), 
Néme (Belgium), Görög, Magyar, Olasz, Lengyel, Portugál, 
Orosz, Szlovák, Spanyol, Török

TECHNOLÓGIAI RéSZLETEK

Minimális érintkezés, optimális stabilitás

Hogyan működik 

A Swift LT – az egyedi kombináció: 
• Kétfalú orrpárnák egy flexibilis, párnázott alapon, amely 

minimális mértékben érintkezik a használó arcával.
• Bekattanó szabályozó és stabilizáló elemek, amelyek a párnát 

és az alapot kényelmes és stabil pozícióban rögzítik.
• Az orrpárnák függőleges és vízszintes irányba mozognak 

anélkül, hogy ez befolyásolná a szigetelést.
• A kétfalú párnák el vannak látva egy lágy, vékony külső 

réteggel a kényelem fokozására és egy vastag belső réteggel a 
stabilitás biztosítására.

Az előnyök

• Biztosítja a tökéletes szigetelést minimális mértékű érintkezéssel

• Gyorsan alkalmazkodik a mozgáshoz

• Stabilitást biztosít – akár mozog akár mozdulatlan a használó

• A maszknak nem kell szorosnak lennie ahhoz, hogy hatékonyan 
szigeteljen – akkor használható a legjobban, amikor az 
orrpárnák és a párnázott alap enyhén érintik az arcot
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