
 Chegou o Auto Seal
  A EasyLife é tão extraordinária que praticamente 
se ajusta sozinha .

 Às vezes é normal esperar 

resultados imediatos. Por isso é que 

desenvolvemos a EasyLife com a 

revolucionária tecnologia Auto Seal. 

 Nós a chamamos de EasyLife. Você irá 

chamá-la de sua máscara favorita. Com 

sua tecnologia patenteada Auto Seal, 

a máscara nasal EasyLife praticamente 

elimina a necessidade de ajustes manuais. 

Seu projeto inovador e leve apresenta uma 

exclusiva composição com almofadado duplo: 

o almofadado interno cria uma vedação 

instantânea e autoajustável, enquanto que 

o almofadado externo proporciona um 

suporte confortável. Os únicos acertos 

manuais necessários são ajustes intuitivos 

do fi xador da máscara, o que facilita 

ao máximo o ajuste. Ajudá-lo a adaptar 

100% dos pacientes, 100% do tempo é, 

simplesmente, mais fácil com a EasyLife. 
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* Um conjunto de almofadados inclui um almofadado interno de vedação e um externo de sustentação.
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Informações para pedidos

Máscara EasyLife Pequeno Médio Médio-largo Grande

Máscara com fixador 1050021 1050022 1050023 1050024

Máscara com fixador, 

sem porta de expiração
1050031 1050032 1050033 1050034

DuoPack (almofadado extra) 

com fixador de máscara
1050026 1050027 1050028 1050029

FitPack: máscara com fixador, mais 

almofadados pequeno e médio
1050088 N/D N/D

FitPack: máscara com fixador, mais 

almofadados médio-largo e grande
N/D N/D 1050089

Peças de reposição Número da peça

Conjunto de almofadados nasais pequenos* 1050091

Conjunto de almofadados nasais médios* 1050092

Conjunto de almofadados nasais médio-largos* 1050093

Conjunto de almofadados nasais grandes* 1050094

Fixador da máscara EasyLife 1050095

Medição EasyLife 1050096

O almofadado externo de sustentação 

permite que a máscara repouse suave e 

confortavelmente no rosto do paciente, 

eliminando a necessidade de apertar 

excessivamente o fixador da máscara.

O almofadado interno de vedação cria 

uma vedação instantânea e autoajustável.

Apenas quatro peças: moldura 

da máscara, f ixador da 

máscara, almofadado externo 

de sustentação, almofadado 

interno de vedação.

Microportas de expiração 

anguladas tornam a operação 

mais silenciosa e redirecionam 

o ar para longe do(a) 

companheiro(a) de cama. 

A almofada de testa ajusta-se automaticamente, eliminando uma etapa 

de ajuste tradicional, e requer uma força mínima por parte do fixador 

da máscara.


