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Elementy maski

Część Opis Numer części

1 Część nagłowna prawa —

2 Sprzączka górna —

3 Pasek tylny —

4 Część nagłowna lewa —

5 Miękkie nakładki 61530

6 Wkładki 61521 (S)
61522 (M)
61523 (L)

7 Krótka rurka —

8 Króciec —

9 Otwór odprowadzający powietrze —

10 Kolanko —

11 Pierścień króćca —

A Cały system 61501 (EUR 1)
61502 (EUR 2)

B System wkładek 61510 (XS)
61511 (S)
61512 (M)
61513 (L)

C Zestaw części nagłownej 61529 

D Zespół krótkiej rurki 61528 (1)
61527 (10)

Dostępne są także

Wkładki 61520 (XS)

XS bardzo małe, S małe, M średnie, L duże
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Polski

Swift™ FX
SYSTEM WKŁADEK NOSOWYCH
Dziękujemy za wybranie Swift FX.

Przeznaczenie
System Swift FX nieinwazyjnie kieruje powietrze do dróg oddechowych 
pacjenta z urządzenia wytwarzającego dodatnie ciśnienie (PAP),  
np. systemu wentylacji ciągłym ciśnieniem dodatnim (CPAP) lub 
systemu do leczenia dwupoziomowego. 
Swift FX:
 • jest przeznaczony do stosowania przez dorosłych pacjentów  

(> 30 kg), którym zalecono stosowanie dodatniego ciśnienia  
w drogach oddechowych;

 • jest przeznaczona do wielokrotnego użytku przez jednego pacjenta 
w warunkach domowych i do wielokrotnego użytku przez wielu 
pacjentów w warunkach szpitalnych i zakładach opieki zdrowotnej.

Stosowanie maski
Jeśli maska jest używana z systemami CPAP lub urządzeniami do 
leczenia dwupoziomowego firmy ResMed, w których dostępne są 
opcje ustawień maski, należy zapoznać się z rozdziałem Parametry 
techniczne niniejszego podręcznika, w którym opisano sposób doboru 
maski.
Pełną listę zgodnych z maską urządzeń zawiera lista masek i urządzeń 
kompatybilnych w witrynie www.resmed.com, na stronie Products 
(Produkty), w sekcji Service & Support (Usługi i wsparcie).  
W przypadku braku dostępu do Internetu prosimy o skontaktowanie  
się z przedstawicielem firmy ResMed.
Uwagi:
 • Ta maska nie jest kompatybilna z urządzeniami AutoSet CS™ 2 

i VPAP™ Adapt SV firmy ResMed.
 • Funkcja SmartStop może nie działać skutecznie, gdy ta maska 

używana będzie z niektórymi urządzeniami CPAP lub urządzeniami 
do leczenia dwupoziomowego wyposażonymi w tę funkcję.

 • Jeśli podczas korzystania z maski pojawia się wrażenie suchości  
w nosie lub podrażnienia, zalecane jest stosowanie nawilżacza. 
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 OSTRZEŻENIE
 • Nie należy zasłaniać ani blokować otworów  

odprowadzających powietrze.
 • Jeśli używany jest tlen dodatkowy, należy stosować wszelkie 

środki ostrożności.
 • W czasie, gdy system CPAP lub urządzenie do leczenia 

dwupoziomowego jest wyłączone, należy wyłączyć dopływ 
tlenu, aby nie dopuścić do gromadzenia się niezużytego tlenu 
pod obudową urządzenia CPAP lub urządzenia do leczenia 
dwupoziomowego. Gromadzenie się tlenu może grozić pożarem.

 • Tlen podtrzymuje spalanie. Nie wolno stosować tlenu podczas 
palenia tytoniu lub w obecności otwartego płomienia.  
Tlen może być stosowany wyłącznie w pomieszczeniach  
z odpowiednią wentylacją.

 • W przypadku stosowania stałego przepływu wzbogacającego 
powietrze tlenem, stężenie wdychanego tlenu jest uzależnione 
od ustawionego ciśnienia, rytmu i głębokości oddechu 
pacjenta, samej maski, miejsca jej przyłożenia i stopnia 
nieszczelności. To ostrzeżenie dotyczy większości modeli 
urządzeń CPAP lub urządzeń do leczenia dwupoziomowego.

 • Nie należy używać maski, jeśli urządzenie nie zostało włączone. 
Po dopasowaniu maski upewnić się, że wydmuchuje ona 
powietrze.  
Wyjaśnienie: Urządzenia CPAP i urządzenia do leczenia 
dwupoziomowego są przeznaczone do użytku razem ze 
specjalnymi maskami (lub złączkami), które są wyposażone 
w otwory odprowadzające powietrze umożliwiające ciągły 
przepływ powietrza przez maskę. Kiedy urządzenie jest 
włączone i działa poprawnie, świeża porcja powietrza 
z urządzenia wypycha wydychane powietrze przez otwory 
wentylacyjne w masce. Jeśli jednak urządzenie nie działa, 
maska nie będzie podawać dostatecznej ilości świeżego 
powietrza, a wydychane powietrze może być ponownie 
wdychane. Ponowne oddychanie wydychanym powietrzem 
przez dłużej niż kilka minut może w pewnych okolicznościach 
doprowadzić do uduszenia. Dotyczy to większości modeli 
urządzeń CPAP lub urządzeń do leczenia dwupoziomowego.
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 • Parametry techniczne maski przeznaczone są przede 
wszystkim dla lekarza, który może sprawdzić, czy maska 
jest zgodna z systemem CPAP lub urządzeniem do terapii 
dwupoziomowej. W przypadku użycia niezgodnego 
ze specyfikacją lub w połączeniu z niekompatybilnymi 
urządzeniami szczelność i wygoda noszenia maski mogą 
ulec pogorszeniu, terapia może nie być w pełni efektywna, 
a nieszczelność lub zmiany stopnia nieszczelności mogą mieć 
wpływ na funkcjonowanie systemu CPAP lub urządzenia do 
leczenia dwupoziomowego.

 • W przypadku wystąpienia JAKICHKOLWIEK niepożądanych 
reakcji na korzystanie z maski należy zaprzestać jej używania 
i skontaktować się z lekarzem lub specjalistą w zakresie 
terapii snu.

 • Ta maska powinna być używana wyłącznie z urządzeniami 
CPAP lub urządzeniami do leczenia dwupoziomowego 
zaleconymi przez lekarza lub terapeutę oddechowego.

 • Stosowanie maski może spowodować bolesność zębów, 
dziąseł lub żuchwy bądź pogorszyć istniejące schorzenia 
stomatologiczne. Jeśli wystąpią objawy, należy zasięgnąć 
porady lekarza lub dentysty.

 • Podobnie jak w przypadku wszystkich innych masek, 
przy niskich ciśnieniach CPAP może dojść do ponownego 
wdychania wydychanego powietrza.

 • Właściwe ustawienia i zasady użytkowania urządzenia 
CPAP lub urządzenia do leczenia dwupoziomowego zostały 
przedstawione w instrukcji dołączonej do urządzenia.

 • Przed użyciem maski zdjąć całe opakowanie.
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Czyszczenie maski w domu
Maskę i część nagłowną należy myć wyłącznie ręcznie, delikatnie 
pocierając w ciepłej (około 30°C) wodzie z dodatkiem łagodnego 
mydła. Wszystkie elementy należy starannie płukać w wodzie o jakości 
wody pitnej i pozostawić do wyschnięcia w miejscu nienarażonym na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Codziennie/po każdym użyciu:
 • Aby zapewnić optymalną szczelność, należy po użyciu maski 

usunąć z powierzchni uszczelki tłuszcz z naskórka. 
 • Oddzielone elementy maski (z wyjątkiem części nagłownej)  

umyć ręcznie.
 • Zabrudzony otwór odprowadzający powietrze można czyścić 

szczoteczką o miękkim włosiu.

Co tydzień:
 • Umyć ręcznie część nagłowną. Nie trzeba jej demontować  

przed myciem.

 OSTRZEŻENIE
Do czyszczenia maski i jej elementów nie wolno używać 
roztworów substancji aromatycznych ani olejków 
zapachowych (np. eukaliptusowy, olejki eteryczne), 
wybielaczy, alkoholu ani produktów o silnym zapachu (np. 
cytrusowym). Opary tych substancji mogą nie zostać do końca 
wypłukane i przedostać się do płuc pacjenta. Mogą również 
uszkodzić maskę, powodując pęknięcia. 

 PRZESTROGA
 • W przypadku stwierdzenia widocznych oznak zużycia 

elementów systemu, takich jak pęknięcia, rozdarcia, 
uszkodzenia uszczelki itp., uszkodzoną część należy wyrzucić  
i wymienić na nową.

 • Unikać podłączania giętkich produktów z PCW (np. 
przewodów z PCW) bezpośrednio do jakiejkolwiek części 
maski. Plastyfikowany polichlorek winylu zawiera składniki, 
które mogą mieć negatywny wpływ na materiały, z których 
wykonana jest maska, i mogą spowodować pęknięcia lub 
złamanie elementów maski.
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Przygotowanie maski do użycia przez  
kolejnego pacjenta
Zanim zostanie użyta przez następnego pacjenta, maskę należy oczyścić.
Instrukcje na temat czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji znaleźć  
można na stronie internetowej firmy ResMed pod adresem  
www.resmed.com/masks/sterilization.
W przypadku braku dostępu do Internetu prosimy o skontaktowanie  
się z przedstawicielem firmy ResMed.

Rozwiązywanie problemów
Problem / możliwa przyczyna Rozwiązanie

Wkładki nosowe nie są prawidłowo dopasowane, są niewygodne  
lub zostawiają czerwone odciski

Być może wkładki są 
nieprawidłowo założone lub 
dopasowane bądź część 
nagłowna jest zbyt mocno 
zaciśnięta.

Sprawdzić, czy logo firmy ResMed na 
górnej części wkładek jest zwrócone 
na zewnątrz. Dokładnie przestrzegać 
instrukcji zakładania. Ponownie 
wyregulować część nagłowną,  
aby upewnić się, że nie jest zbyt  
mocno zaciśnięta.

Pozycja wewnętrznej 
przegrody jednej lub obu 
wkładek jest nieprawidłowa.

Ścisnąć boki wkładki, aby zwolnić 
wewnętrzną przegrodę. Prawidłowa 
pozycja jest pokazana w instrukcji 
ponownego montażu.

Rozmiar wkładek jest 
nieprawidłowy.

Należy zwrócić się do lekarza.

Możliwe, że wkładki są 
zanieczyszczone.

Wyczyścić wkładki zgodnie z instrukcją.

Maska jest zbyt hałaśliwa 

System jest nieprawidłowo 
zmontowany.

Zdemontować maskę, a następnie 
zmontować ją ponownie zgodnie  
z instrukcjami.

Maska jest nieszczelna —  
w niekontrolowany sposób 
wydobywa się z niej powietrze.

Ponownie dopasować lub zmienić 
położenie maski.
Wyregulować część nagłowną.
Sprawdzić, czy maska jest  
prawidłowo zmontowana.

Otwór odprowadzający 
powietrze jest całkowicie lub 
częściowo niedrożny.

Zabrudzony otwór odprowadzający 
powietrze można czyścić szczoteczką  
o miękkim włosiu.
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Parametry techniczne
Krzywa zależności 
ciśnienia 
i przepływu

Maska jest wyposażona w układ pasywnego 
odprowadzania powietrza, co zapobiega ponownemu 
wdychaniu wydychanego powietrza. Z uwagi na 
różnice w produkcji wartości przepływu przez otwór 
odprowadzający powietrze mogą się różnić od podanych.

Informacje 
dotyczące 
objętości martwej

Objętość martwa to pusta objętość maski 
do końca króćca. Przy stosowaniu dużych 
uszczelek wynosi 106 ml.

Ciśnienie 
terapeutyczne

Od 4 do 20 cm H2O

Opór Zmierzony spadek ciśnienia (znamionowy)
przy 50 l/min: 0,4 cm H2O 
przy 100 l/min: 1,4 cm H2O

Dźwięk DEKLAROWANE PODWÓJNE WARTOŚCI 
EMISJI HAŁASU ZGODNE Z NORMĄ ISO 4871
Poziom mocy akustycznej maski (ważony wg krzywej A) 
wynosi 25 dBA, przy niepewności wynoszącej 3 dBA.
Poziom ciśnienia akustycznego maski (ważony wg 
krzywej A) w odległości 1 m wynosi 17 dBA, przy 
niepewności wynoszącej 3 dBA.

Warunki 
środowiskowe

Temperatura robocza: od +5°C do +40°C
Wilgotność robocza: od 15% do 95% wilgotności 
względnej, bez kondensacji  
Temperatura przechowywania i transportu: od -20°C 
do +60°C  
Wilgotność względna podczas przechowywania 
i transportu: do 95%, bez kondensacji

Wymiary brutto Duża: 415 mm (W) x 94 mm (S) x 45 mm (G)
Maska całkowicie złożona wraz z krótką rurką – bez 
części nagłownej.
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Parametry techniczne
Opcje ustawień 
maski

Dla S9: Wybrać „Pillows” (Wkładki)
W przypadku innych urządzeń: Wybrać „SWIFT”  
(o ile jest dostępna); w przeciwnym wypadku wybrać 
„MIRAGE” jako opcję maski.

Uwagi: 
 • System maski nie zawiera PCW, DEHP ani ftalanów.
 • Ten produkt nie zawiera lateksu z kauczuku naturalnego.
 • Producent zastrzega sobie prawo zmiany tych danych technicznych 

bez powiadomienia.

Przechowywanie
Jeśli maska będzie przechowywana przez pewien czas, należy upewnić 
się, że jest czysta i sucha. Przechowywać maskę w suchym miejscu, 
nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Utylizacja
Ta maska nie zawiera żadnych substancji niebezpiecznych i można  
ją wyrzucić razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Symbole
 Przestroga, patrz dołączona dokumentacja; LOT  Numer serii; 

REF  Numer części;  Autoryzowany przedstawiciel na Europę; 
 Ograniczenie zakresu temperatur;  Ograniczenie zakresu 

wilgotności;  Nie zawiera lateksu z kauczuku naturalnego;
  Producent;  Ten znak oznacza ostrzeżenie lub przestrogę i 
zwraca uwagę użytkownika na możliwość odniesienia obrażeń lub 
opisuje specjalne środki, których podjęcie ma na celu bezpieczne i 
skuteczne użytkowanie urządzenia;  Chronić przed deszczem; 

 Tą stroną do góry;  Kruche, obchodzić się ostrożnie.

Gwarancja dla użytkownika (Europa)
Firma ResMed uznaje wszystkie prawa klientów określone przez 
dyrektywę Unii Europejskiej 1999/44/WE oraz odpowiednie prawa 
krajów Unii Europejskiej dotyczące produktów sprzedawanych na 
obszarze Unii Europejskiej.



Adresy innych filii firmy ResMed na całym świecie można znaleźć  
na stronie www.resmed.com.

Informacje dotyczące patentów można znaleźć na stronie  
www.resmed.com/ip 

Swift jest znakiem towarowym firmy ResMed, zarejestrowanym w 
Biurze Patentów i Znaków Towarowych USA. 

© 2022 ResMed. 

Producent:
ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia
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