Swift™ LT
BURUN YASTIKLARI SİSTEMİ

DAHA AZ
DAHA FAZLADIR
En az temas, en iyi denge
Hareket özgürlüğü ve yan uyuma
Süper sessiz performans
Esnek uyum, kişiselleştirilmiş rahatlık
Çift duvar teknolojisine
sahip ilk burun yastıkları

Üst toka üzerindeki
benzersiz çıkarılabilir
tüp kilit mandalı
istenilen tüp yönünü
basit bir bükmeyle
ayarlamak için
üç kilitleme
konumu sağlar

Çift duvarlı burun yastıkları
yumuşak, rahat sızdırmazlık
için temas noktasını sarar;
ince dış katman rahatlığı artırır,
kalın iç katman denge sağlar

Esnek bant tabanı
burun yastıklarının
sızdırmazlıktan ödün
vermeden birçok yöne
hareket etmesini sağlar

360 derece dönebilen dirsek
tüp konumunda
esneklik sağlar

Sessiz hava delikleri
hava akışını sessiz bir şekilde
kullanıcı ve partnerden dağıtır
ve yönlendirir

Esnek hafif tüp
Dengeyi artırarak maskede
‘çekme’yi azaltır

Yumuşak tokalı arka kayış
düşük profilli kolay
ayarlanabilir esnek
bir bağlayıcı sağlar

Dengeleme elemanları
esnektir ve Swift LT’yi
yumuşak bir şekilde
yerinde tutarken bireysel
yüz genişliklerine ayarlanır

Yerleştir sabitle ayarlayıcısı
yüzde en rahat burun
yastığı açısını seçmeye
yardımcı olur ve
yerinde tutar

Dar yumuşak silikon çerçeve
yan olarak uyumayı
daha rahat hale getirir

1012480 Swift LT FS ROW TR.indd 1

24/4/2008 19:46:51

TEKNOLOJİ VURGUSU
En az temas, en iyi denge
Çalışma şekli
Swift LT—benzersiz bileşim:
• Esnek bant tabanındaki çift duvarlı burun yastıkları
kullanıcının yüzüne en az şekilde temas eder.
• Çabuk takılan ayarlayıcı ve dengeleme elemanları bant
ve yastıkları rahat ve dengeli bir konumda tutar.
• Burun yastıkları sızdırmazlıktan ödün vermeden dikey
ve yatay olarak hareket edebilir.
• Çift duvarlı yastıklar rahatlık için yumuşak ince bir dış
katmana ve denge için daha kalın iç katmana sahiptir.
Faydaları
• En az yüz temasıyla sızdırmazlık sağlar.
• Hızlı hareket etmeye uygun.
• K ullanıcı hareket etse bile denge sağlar.
• Etkin bir sızdırmazlık için maskenin sıkı olmasına gerek
yoktur—burun yastıkları ve bant tabanı yüzle hafif temas
ettiğinde en iyi şekilde çalışır.

KULLANICI FAYDALARI

PROFESYONEL FAYDALAR

ÜRÜN KODLARI

Dengeli hareket özgürlüğü

Hızlı bir şekilde uydurulur

Swift LT Burun Yastıkları Sistemi

• Çift duvarlı yastıklar ve esnek bant tabanı
harekete uyarken sızdırmazlık sağlar.

• Swift LT’yi ayarlamak hızlı ve kolaydır.
Klinisyenler ve uyku uzmanları için zaman
tasarrufu sağlar.

• Esnek, hafif tüp sistemi maskenin çekilmesini
azaltır ve dengeyi artırır.
• Azaltma özgürlük hissini güçlendirir—
kullanıcının maskenin yüzlerinde de nasıl
göründüğünü hissettiği kadar.
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Avrupa

60563

Azaltılmış envanter, %95 uyma aralığı**
• Sistem envanteri azaltarak çoğu kullanıcıya
uygun üç yastık boyutuyla paketli olarak gelir.

Kişiselleştirilmiş uyum

Kolay ürün kullanımı

• Çabuk takılan ayarlayıcı kullanıcının
yüz profiline uygun burun yastığı
açısını seçmesini sağlar.

• Parçaları az olduğundan Swift LT’yi
temizlemek ve monte etmek kolaydır.
Önermek ve reçeteye yazmak için uygun

Uyku konumları seçimi
• Swift LT kullanıcıları tüp kilitli mandalını
tüpü istenilen yerde tutmak için kullanma
seçeneğiyle yan veya sırt üstü uyuyabilir.
Sessiz uyku için sessiz performans
• Yenilikçi hava kanalı tasarımı süper
sessiz maske performansı sunar—yalnızca
25 desibel.*

• Kullanım kılavuzu ve çevrimiçi destek kullanıcı
ve personel eğitimini kolaylaştırır.
Hastaya uyum
• Uyumu artırmak amacıyla hasta memnuniyeti,
rahatlık ve kullanım kolaylığı sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır.
* Test 10 cm H2O’de ISO 3744:1994’e göre yapılmıştır
** ResMed’in antropometrik çalışmalarına göre
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İngilizce, Çekçe, Hollandaca (Belçika), Fransızca (Belçika), Almanca
(Belçika), Yunanca, Macarca, İtalyanca, Lehçe, Portekizce, Rusça,
Slovakça, İspanyolca, Türkçe
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