
Swift™ LT
SiStema de almofadaS NaSaiS

TOQUE SUAVE, AJUSTE FÁCIL

Produzida pela líder de mercado em almofadas nasais, 
a Swift™ LT representa uma revolução em tecnologia 
de almofadas nasais. De toque suave, fácil de ajustar 
e hipersilenciosa, a Swift LT oferece conforto, 
estabilidade e desempenho superiores para 
maximizar a adesão do paciente. 

•	 Toque	suave:	sem suporte para a testa e 
pesando apenas 67 g, a Swift LT veda de 
forma suave e segura para garantir uma 
confortável noite de sono.

•	 Ajuste	fácil:	o tambor giratório permite que 
o usuário personalize a vedação, e o design 
simples facilita o ajuste e a limpeza.

•	 Conforto	hipersilencioso:	o mais  
silencioso sistema de almofadas nasais  
do mercado, e 71% mais silencioso que  
a Mirage™ Swift II.*

•	 Compacta	e	estável:	ideal para dormir  
de lado, a largura da armação de máscara 
da Swift LT é 50% menor que a da  
Mirage Swift II. 

Design de respiradouro silencioso	
Dispersa o ar suavemente para  
longe do paciente e do parceiro

Braços de estabilidade do arnês 	
Expansível para acomodar rostos de várias 
larguras, inclusive estreitos ou largos

Arnês com fivela macia 	
Permite ajustes fáceis

Tubo leve e flexível	
Minimiza a tensão sobre a máscara,  
permitindo mais movimento enquanto  
mantém as almofadas no lugar

Tambor giratório patenteado  
Ajusta as almofadas no ângulo mais conveniente e  
permanece no lugar para garantir uma vedação confortável e segura

Retentor de tubo opcional  
Permite que o tubo seja usado 
sobre a cabeça ou de ambos os 
lados do rosto, sem impedir que 
o usuário durma de lado

Base flexível das almofadas 	
Permite que as almofadas nasais se movimentem 
em várias direções sem comprometer a vedação

Almofadas nasais de parede dupla 	
Vedação suave para maior estabilidade,  
conforto e menor fluxo de ar para o interior  
dos dutos nasais 



DESTAQUES TECnOLógICOS 
 
Tambor	giratório	com	almofadas	nasais	de	parede	dupla	

O Swift LT é o único sistema de almofadas nasais do mercado 
equipado com tambor giratório patenteado e almofadas de parede 
dupla que podem ser ajustados para acomodar vários ângulos nasais. 

As almofadas de parede dupla se apóiam sobre uma base flexível, 
permitindo movimento vertical e lateral sem comprometer a vedação, 
e são projetadas para reduzir sintomas de ressecamento através  
da limitação do ar que penetra pelas narinas. Além disso, a almofada 
externa se infla de ar enquanto a interna oferece apoio macio  
e estável. 
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Swift LT 

Sistema de almofadas nasais
(inclui 3 tamanhos de almofadas: Pequena, Média  
e Grande)
Código do produto:                                                    
EUA, Canadá e América Latina                         60560
 
Códigos de reembolso Medicare  
(somente EUA) 
Sistemas de Almofadas Nasais Swift LT
HCPCS   Descrição do código                                                              
A7034  Máscara nasal ou dispositivo de aplicação  

do tipo cânula, utilizado com dispositivo  
de pressão positiva das vias 
respiratórias (PAP), um por três meses                        

A7035  Arnês utilizado com dispositivo de 
pressão positiva das vias respiratórias, 
um por seis meses                                         

A7033 Almofadas de reposição para dispositivo 
de aplicação nasal, 2 pares por mês       

* 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 percentuais citadas são calculadas 
através da conversão dos valores de intensidade do 
som de uma escala logarítmica em uma escala linear

**Com base no banco de dados antropométricos da 
ResMed

BEnEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

Toque	suave

•	 Design	compacto	e	elegante
•	 Leve	sobre	o	rosto	sem	comprometer	

a vedação e a estabilidade
•	 Sem	necessidade	de	suporte	para	a	

testa

Ajuste	personalizado

•	 Tambor	giratório	garante	um	ajuste	
perfeito todas as vezes

•	 Opções	de	posição	para	dormir	(de	
lado e de costas) com retentor de 
tubo opcional

Fácil	de	usar

•	 Ajuste	de	primeira	com	almofadas	
flexíveis de parede dupla

•	 Fácil	de	limpar	e	montar

Conforto	discreto

•	 Design	do	respiradouro	dispersa	o	ar	
para longe do parceiro

•	 71%	mais	silenciosa	que	a	Mirage	
Swift II*

VAnTAgEnS PROFISSIOnAIS

Fácil	de	ajustar		

•	 Ajuste	de	primeira	para	a	maioria	
dos usuários

•	 Três	tamanhos	de	almofadas	se	
ajustam a mais de 95%  
dos usuários**

Eficiência	de	custo	e	tempo

•	 Menor	estoque	com	três	tamanhos	
incluídos em um código de produto

•	 Menos retorno do paciente ao 
consultório e menor tempo de 
ajuste/treinamento

Satisfação	e	adesão	do	paciente

•	 Menos	peças	para	facilitar	a	limpeza	 
e a montagem

•	 Menor	tempo	de	ajuste	e	
treinamento

•	 Resulta	em	maior	adesão	 
e satisfação do paciente

Comparação	acústica*

Com os novos respiradouros, o Swift LT é o sistema de almofadas nasais 
mais silencioso do mercado.
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Teste segundo ISO 3744:1994: determinação acústica de níveis de 
intensidade do som de fontes de ruído que utilizam pressão a 10 cm H2O.


