
A mais nova geração de máscara nasal da ResMed oferece
ajuste, vedação e conforto personalizados a mais usuários. 

Combinado com a comprovada tecnologia de almofadas Mirage™

da ResMed, o exclusivo botão MicroFit da Mirage Micro permite
um ajuste fino que atende às características de cada usuário. De
uso intuitivo tanto para profissionais do sono quanto usuários, a

Mirage Micro™

MÁSCARA NASAL

A MICRO SE AJUSTA A VOCÊ

Rotação de 360o do cotovelo
Várias posições do tubo para

máximo conforto

Botão MicroFit
Oferece 24 posições para melhor

ajuste, vedação e conforto

Suporte para a testa mais eficiente
Agora com um design mais elegante,

oferece um campo de visão mais claro

Design de respiradouro silencioso
Reduz a produção de ruído; inclui

presilha removível para fácil limpeza

Peça giratória
Permite conectar e desconectar o

tubo de ar de forma conveniente

Presilhas do arnês de
ajuste simplificado
Preserva as configurações

ideais do arnês; fácil de

prender e soltar

Almofada de parede dupla Mirage
Reduz a pressão sobre a ponte nasal e

veda com eficiência; sem presilha, para

fácil montagem e limpeza

Laço da almofada
Para fácil remoção da almofada

Cotovelo seccionado
Auxilia na eliminação do

CO2 e reduz a produção

de ruído

Mirage Micro inclui dois tamanhos de almofada na embalagem
(exceto o pequeno) para reduzir a quantidade de códigos de 
produtos e o estoque. Com aperfeiçoamentos no conforto e uma
faixa de ajuste superior a 95%*, a Mirage Micro é a nova referên-
cia em termos de máscaras nasais.



BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

Ajuste e conforto personalizados

• O botão MicroFit faz um ajuste fino
para adaptar a máscara ao perfil de
cada usuário

• A almofada de parede dupla está
disponível em cinco tamanhos,
incluindo o novo tamanho pequeno,
para atender a mais usuários

• O design de armação de máscara
profundo acomoda uma maior 
variedade de estruturas nasais

Silenciosa e elegante

• Design delgado para um maior
campo de visão

• O design do respiradouro dispersa o
ar silenciosamente

Intuitivamente fácil

• O botão MicroFit é facilmente
ajustável com uma das mãos,
mesmo com o paciente deitado

• A menor quantidade de peças
facilita a limpeza e montagem

• O abrangente pacote de suporte ao
usuário inclui bolsa de transporte e
guia do usuário com instruções de
ajuste da máscara e manutenção

VANTAGENS PROFISSIONAIS

Ajuste de primeira para mais
usuários

• A combinação do botão MicroFit
com a almofada de parede dupla
gera um ajuste perfeito para diver-
sas estruturas faciais – de primeira 
e sempre

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

Satisfação e adesão do cliente

• Maior aceitação da terapia devido 
ao ajuste de primeira

• Menor quantidade de peças para
uma montagem e desmontagem
intuitivas

Eficiência de custo e tempo

• Menor estoque: três códigos de 
produto para cinco tamanhos de
almofadas

• Menor tempo de ajuste e treina-
mento

• Menos retorno do paciente ao 
consultório: facilidade de uso e
ajuste

CÓDIGOS DOS PRODUTOS

Mirage Micro Mascara Nasal

Américas

Pequena 16333

Média e Grande             16334

Grande larga e super grande  16335

Líderes globais em medicina respiratória e do sono    www.resmed.com

DESTAQUE TECNOLÓGICO

Botão MicroFit

Vinte e quatro opções de posição na ponta dos dedos –
proporciona ajuste confortável e eficaz para mais usuários

• Ajustável: pode ser facilmente ajustado com a máscara
sobre o rosto do usuário

• Preciso: cada volta do botão ajusta o suporte para a testa
em pequenos incrementos

• Progressivo: movimenta-se na direção do rosto, permitindo
que o usuário sinta qual é o ajuste mais confortável

• Trabalha em conjunto com a almofada: conforme o botão
ajusta o ângulo da máscara com o rosto, a almofada de
parede dupla se adapta para aprimorar a vedação sem que 
o arnês seja apertado em demasia
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*Com base no banco de dados antropométricos da ResMed




