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Ajuste a faixa superior da cabeça de modo que o fixador de 
cabeça se ajuste logo acima das orelhas e não fique próximo 
demais dos olhos. O fixador de cabeça deve ficar folgado e 
confortável.

Importante: Não introduza a base de gel
das almofadas nas narinas.

Antes de colocar a máscara, 
coloque as hastes almofadadas 
de mínimo contato sob as 
narinas. Escolha o tamanho 
de almofadado que se ajuste 
confortavelmente sob o nariz 
sem nenhuma folga.

Ao colocar o fixador de cabeça, segure suavemente a almofada 
de mínimo contato sob o nariz. O fixador de cabeça deve estar 
totalmente encostado na parte de trás da cabeça.

Introduza as hastes 
almofadadas de mínimo 
contato nas narinas de 
modo que elas se ajustem 
confortavelmente sob o 
nariz sem nenhuma folga.

Ajuste as faixas laterais 
uniformemente puxando-as 
para cima, as almofadas de gel 
devem se ajustar sob os ossos 
da bochecha. A máscara deve 
dar uma sensação segura e 
confortável quando colocada 
no rosto. Não aperte demais.

Detalhes adicionais de colocação podem ser encontrados nas instruções que acompanham sua máscara.

Para mais informações, visite www.philips.com/respironics
MM 2/20/14 MCI 4106011

Guia de ajuste da máscara

Um novo padrão.  Uma nova opção.  
Máscara de mínimo contato em gel Philips Respironics Nuance Pro

Os ajustes finais de conforto e vedação devem ser feitos na posição 
deitada com a pressão do dispositivo aplicada.
 
Observação: se vazamentos excessivos persistirem, experimente outro 
tamanho de almofadado.
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Ajuste a faixa superior da cabeça de modo que o fixador de 
cabeça se ajuste logo acima das orelhas e não fique próximo 
demais dos olhos. O fixador de cabeça deve ficar folgado e 
confortável.

Importante: Não introduza a base de 
gel das almofadas nas narinas.

Antes de colocar a máscara, 
coloque as hastes almofadadas 
de mínimo contato sob as 
narinas. Escolha o tamanho 
de almofadado que se ajuste 
confortavelmente sob o nariz 
sem nenhuma folga.

Ao colocar o fixador de cabeça, segure suavemente a almofada 
de contato mínimo sob o nariz. O fixador de cabeça deve estar 
totalmente encostado na parte de trás da cabeça.

Introduza as hastes 
almofadadas de mínimo 
contato nas narinas de 
modo que elas se ajustem 
confortavelmente sob o 
nariz sem nenhuma folga.

Ajuste as faixas laterais 
uniformemente puxando-as 
para baixo; a máscara deve 
proporcionar uma sensação 
segura e confortável quando 
colocada no rosto. Não aperte 
demais.

Detalhes adicionais de colocação podem ser encontrados nas instruções que acompanham sua máscara. 
Uma estrutura menor de tecido também está disponível mediante solicitação.

Para mais informações, visite www.philips.com/respironics
MM 2/20/14 MCI 4106011

Guia de ajuste da máscara

Um novo padrão.  Uma nova opção.  
Máscaras de gel de mínimo contato Philips Respironics Nuance

Os ajustes finais de conforto e vedação devem ser feitos enquanto na 
posição deitada com a pressão do dispositivo aplicada.
 
Observação: se vazamentos excessivos persistirem, experimente outro 
tamanho de almofadado.




