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As almofadas nasais de parede dupla 
vedam-se mediante o contato, têm 
vedação confortável, oferecem uma 
ampla faixa de ajuste e dispersam o 
ar delicadamente para o nariz.

As presilhas macias e estreitas, 
com câmara flexível integrada, 
proporcionam conforto para 
dormir de lado e ajudam a 
manter a vedação em diversas 
posições corporais.

Cotovelo giratório 
de 360° ultrassuave 
com movimentos 
fáceis e elásticos, 
dando flexibilidade ao 
posicionamento do tubo.

Respiradouros silenciosos 
difundem e direcionam o 
fluxo de ar para longe da 
paciente e de seu parceiro.

O tubo leve Spring-flex 
estende-se e inclina-se 
de maneira exclusiva, 
aumentando a estabilidade 
sem precisar de retentor 
de tubo.

Menos máscara. Mais você.

O	Swift™	FX	para	Ela	combina	design	
delicado	e	leve	com	uma	faixa	de	ajuste	
específica	para	mulheres,	para	atender	
às	necessidades	únicas	das	mulheres.

•	 Opções	de	correia	traseira	em	rosa	
ou	azul	claro	e	cinza	permitem-lhe	
personalizar	sua	máscara,	para	
adequá-la	ao	seu	estilo.

•	 O	design	minimalista	aumenta	a	
sensação	de	liberdade.

•		Maciez,	simplicidade	e	estabilidade	
sem	precedentes.

•	 Formas	flexíveis	e	elásticas	adaptam-se	
aos	contornos	faciais	e	movimentos	
da	usuária.

•	 Promove	adaptação	à	terapia	desde	
o	início.	

•	 Intuitivo,	com	ajuste	praticamente	
instantâneo.

•	 Desempenho	estável,	mesmo	
com	pressões	mais	altas.

Indicadores de tamanho e nome 
facilitam a identificação do tamanho 
e da correta orientação da máscara.

Presilhas que facilitam o 
acoplamento e desacoplamento 
das correias laterais.

Almofadas flexíveis, com ação trampolim, 
mantêm a vedação ao mesmo tempo em que 
acomodam movimentos em diversas direções. 
Almofadas em tamanhos femininos (PP, P e M) 
são embaladas com a máscara, assegurando 
adequação para a maioria das mulheres.

Fivela superior simples, com entalhes 
bem marcados, para mais facilidade de 
ajuste. Um maior número de entalhes 
na fivela possibilita personalização do 
tamanho, para atender ás necessidades 
de ajuste específicas das mulheres.

O arnês de silicone macio 
circunda a face com delicadeza, 
requerendo ajuste mínimo.
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Discreta, a correia traseira 
com fechos de Velcro
 está disponível em tamanhos 
pequenos, em tons femininos 
de rosa ou azul claro e cinza.

Envoltórios macios aumentam o nível de 
conforto nas bochechas. Envoltórios macios 
em cinza e rosa, para assegurar coordenação 
de cores com a correia traseira.

•	 Use	a	correia	traseira	para	ajuste	fino,	
se	necessário.

•	 Não	aperte	em	demasia.

•	 A	correia	traseira	pode	ser	posicionada	
sobre	ou	sob	os	cabelos.
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Guia de Colocação e Ajuste

•	 Segure	as	almofadas	sobre	o	nariz	
e	puxe	o	arnês	sobre	a	cabeça.

•	 O	arnês	deve	ficar	a	meio	caminho	
entre	as	orelhas	e	os	olhos.

•	 Ajuste	primeiro	a	correia	superior.

•	 Puxe	a	correia	pela	fivela,	
um	entalhe	por	vez.

•	 Não	aperte	em	demasia.

•	 As	almofadas	Swift™	FX	para	Ela	são	
projetadas	para	oferecer	colocação	
fácil	e	natural.

•	 Pequenos	ajustes	podem	ajudar	no	
posicionamento	das	almofadas	no	
nariz	com	a	angulação	mais	cômoda.

•	 Com	o	dispositivo	ligado,	verifique	
se	as	almofadas	nasais	estão	
devidamente	infladas.	Para	fazer	isso,	
retire	as	almofadas	nasais	do	rosto	e	
das	bochechas,	certifique-se	de	que	
estejam	infladas	e	recoloque-as	
no	nariz.

•	 Conecte	o	tubo	curto	do	Swift	FX	
para	Ela	ao	tubo	de	ar	do	dispositivo.

•	 O	Swift	FX	para	Ela	já	está	ajustado	
e	pronto	para	uso.
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•	 Envolva	cada	um	dos	
envoltórios	macios	nos	dois	
lados	do	arnês,	dobrando	
o	fecho	superior	sobre	
o	inferior.

•	 Os	envoltórios	macios	devem	
ser	posicionados	sobre	as	
bochechas,	com	os	fechos	
voltados	para	fora.

ENVOLTÓRIOS MACIOS OPCIONAIS



Fatos sobre mulheres e AOS

•	 Evidências	casuais	sugerem	que	
30%	a	50%	dos	novos	pacientes	
com	AOS	são	mulheres1.

•	 O	risco	de	apneia	do	sono	em	
mulheres	após	a	menopausa	é	igual	
ao	dos	homens2.

•	 A	menopausa	pode	ter	influência	
sobre	a	gravidade	da	apneia	do	sono3.

•	 O	ronco	durante	a	gravidez	pode	ser	
um	indício	de	desenvolvimento	da	
apneia	do	sono4.

•	 Insônia	e	dores	de	cabeça	matinais	
são,	em	geral,	os	principais	
indicadores	de	apneia	do	sono		
em	mulheres5,6.

•	 Mulheres	que	roncam	têm	quase	
duas	vezes	mais	chances	de	ter	
pressão	arterial	alta7.

•	 A	apneia	do	sono	está	relacionada		
a	um	maior	risco	de	depressão		
em	mulheres8.

Swift FX para Ela  
Sistema de almofadas nasais

(3 tamanhos de almofada: Extrapequeno,  
Pequeno e Médio)

Código do produto: 
Américas  61540

1	Estimativa	da	ResMed,	com	base	em	dados	internos.
2	Pickett	et	al.	J Appl Physiol,	1989.
3	Resta	et	al.	Eur J Clin Investig,	2003.
4	Charbonneau	et	al.	Am Rev Respir Dis,	1998.
5	Shepertycky	et	al.	Am Rev Respir Dis,	2005.
6	Ambrogetti	et	al.	Aust New Zeal J Med, 1991.
7	Hu	et	al.	Am J Epidemiol,	1999.
8	Smith	et	al.	Chest,	2002.

ESTILO E DESIGN COM ENFOQUE NELA

*	Teste	segundo	ISO	3744:1994:	determinação	acústica	
de	níveis	de	intensidade	do	som	de	fontes	de	ruído	
que	utilizam	pressão	a	10	cm	H2O.	As	comparações	
de	percentual	citadas	são	calculadas	convertendo-se	
os	valores	de	potência	acústica	de	uma	escala		
logarítmica	para	uma	escala	linear.

Envoltórios macios 
Mais	maciez	nas	bochechas	aumenta		
o	conforto	e	minimiza	a	pressão.

Mais facilidade nos cuidados  
com os cabelos  
A	correia	traseira	ajustável	pode	ser	usada	
sobre	ou	sob	os	cabelos,	adaptando-se	a	
uma	ampla	gama	de	cortes	e	estilos.

O toque feminino	
O	material	do	arnês	Breathe-O-Prene	
afasta	a	umidade	da	pele,	proporcionando	
conforto	máximo.	Duas	correias	traseiras,	
em	rosa	e	azul	claro	e	cinza,	são	incluídas	
na	embalagem.

Conjunto	de	tubo	curto	/		
conjunto	de	armação
(inclui	tubo	curto,	cotovelo		
e	peça	giratória)
61528 (1) 

Conjunto	do	arnês
(inclui	arnês,	correias	
traseiras	em	rosa	e	azul	
claro	e	envoltórios	macios	
em	rosa	e	cinza)
61543 

Cartão de componentes  
Sistema completo
61540 
(inclui	almofadas	PP,	P	e	M,*	
com	correias	traseiras	em		
rosa	e	azul	claro	e	envoltórios	
macios	em	rosa	e	cinza)

Sistema de armação
(sem	arnês)

PP   61510 
P	 		61511
M   61512 
G	 		61513

Almofadas
PP 61520
P 61521
M 61522
G* 61523

Envoltórios		
macios
Rosa 61544 (2)
Cinzento 61530 (2)

PP	Extrapequeno	 P	Pequeno	 M	Médio	 G	Grande

*Almofadas	de	tamanho	grande	(G)	podem	ser	obtidas	em	separado.
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Conjunto da armação
(sem	arnês	e		
sem	almofada)

61528


