
• Coloque o arnês na cabeça, como
se fosse um boné, e puxe a
máscara para a frente, na direção
do rosto. 

• Certifique-se de encaixar o arnês
uniformemente sobre a cabeça.
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• Insira os estofos nasais de modo
que fiquem posicionados
delicadamente à entrada das
narinas.

• Coloque a máscara sobre a boca.

• Prenda as presilhas inferiores do
arnês, certificando-se de encaixá-
las bem.

• Solte as pontas de Velcro™ e puxe
uniformemente as tiras superiores 
do arnês.

• Não aperte as tiras em demasia.

• Solte as pontas de Velcro e puxe
uniformemente as tiras inferiores do
arnês.

• Alterne o posicionamento das tiras
superiores e inferiores até obter um
ajuste confortável e uniforme.

• Não aperte as tiras em demasia.

• Conecte o cotovelo do tubo de
entrada à armação, certificando-se
de encaixá-lo bem.

• Gire o(a) cotovelo/peça giratória para
garantir uma movimentação livre
sobre a armação.

• Ligue o gerador de fluxo.

• Se sentir alguma fuga de ar, reajuste
os estofos nasais (Figura 5) e/ou o
arnês.
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Para obter detalhes, consulte o 
Manual do Usuário da Mirage Liberty.
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• Se os estofos nasais estiverem
posicionados incorretamente à
entrada das narinas, reajuste-os.
Pressione-os para baixo junto à base
e depois solte-os lentamente
orientando o correto posicionamento.




