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Informações para o usuário

Swift FX – conforto por todos os lados

O conforto faz toda a diferença para o êxito da sua 
terapia do sono. E tudo começa pela máscara. 

Com seu ajuste flexível e ultra-delicado, a Swift FX 
traz um novo sentido para o que se entende por 
terapia confortável. Seu formato maleável se adapta 
aos contornos faciais e acompanha cada movimento 
que você faça.

Das almofadas nasais amortecidas ao arnês 
adaptável, a Swift FX o envolve com maciez para 
uma noite de sono tranqüila.

“Discreta, leve  
 ...  Eu até esqueço que  
  ela existe!” 
 
“A melhor máscara que já usei  
 ...  muito suave sobre  
  o rosto!”

 – C omentários de pessoas que usaram a Swift FX 
durante os testes com usuários* 

* Testes com usuários da Swift FX realizados pela ResMed, 2009

Menos máscara. 
Mais você.
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Menos máscara. Mais você.

A substituição de máscaras e acessórios da forma 
adequada garante que você está recebendo o 
melhor e mais confortável tratamento possível.
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Visite nossa página www.resmed.com para 
dicas de como ajustar sua máscara, lembretes de 
substituição personalizados e outras informações 
sobre a terapia.



Macia e simples, leve e suave 

• Confortavelmente macia – macia de todos os 
lados, com a vantagem adicional de ter envoltórios  
macios, a Swift FX aumenta seu conforto para 
uma experiência terapêutica relaxante.

• Sinta a leveza – o arnês inovador e o tubo leve e 
flexível deixam a máscara muito leve sobre o rosto. 

• Atraente desde o início – desde o momento 
em que é colocada, a Swift FX deixa claro 
que é realmente simples, o que facilita o seu 
tratamento.

Fácil uso e manutenção

• Fácil de ajustar e colocar – arnês flexível e 
almofadas nasais auto-guiadas, fáceis e intuitivas, 
para obtenção de um ajuste perfeito.

• Fácil de usar – montagem descomplicada e 
pouquíssimas peças permitem uma limpeza 
rápida e conveniente.

• Ajusta-se à sua vida – design discreto e 
desempenho silencioso se ajustam bem à sua 
rotina diária. 

Vedação estável, mesmo quando você 
se movimenta

• Mais posições para dormir – o tubo flexível, 
o arnês macio e as almofadas nasais permitem 
uma diversidade de posições de dormir naturais.

• Terapia sem interrupções – a Swift FX 
permanece no lugar com segurança por toda a 
noite, mesmo quando você se movimenta.

• Maior liberdade – a peça giratória precisa e o 
tubo leve e flexível giram com fluidez, permitindo 
maior liberdade de movimento.


