
Às vezes uma solução simples é

a melhor. Não é surpresa que esta

máscara descomplicada continue

como favorita daqueles que procuram

por boa vedação, pouca complexidade

e grande economia.

A ComfortClassic estabelece um padrão

de conforto e conveniência para praticamente

todos os seus pacientes, homens ou mulheres.

Com uma almofada de silicone de duas camadas,

a camada almofadada externa cria uma vedação

confortável enquanto a camada almofadada

interna proporciona estabilidade. Um espaçador

de gel de duas posições permite o ajuste da

máscara ao perfil do paciente. Também se molda

à testa do usuário para maior conforto e

estabilidade. O pacote inclui nosso fixador de

máscara de luxo, oferecendo a você uma máscara

acessível, de alto desempenho, que o ajudará

a atender a 100% dos seus pacientes, 100% do

tempo … ao mesmo tempo ajudando a manter

os lucros.

Conforto clássico
A máscara nasal ComfortClassic proporciona 
desempenho de qualidade em um pacote simples 
e eficiente.
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O espaçador de gel dois-em-um

proporciona mais opções 

para encontrar um ajuste  preciso.

O adaptador com tira superior

assegura um ajuste seguro.

O perfil almofadado na parte

 superior reduz a pressão na

ponte do nariz.

A articulação de 360º permite

que a tubulação se mova 

livremente.

A válvula de expiração 

integrada significa uma 

operação silenciosa.

A camada almofadada interna proporciona

estabilidade e apoio.

A camada almofadada externa proporciona

vedação e mais conforto.

Presilhas para a tira na parte de baixo

 posicionam o fixador de máscara abaixo

das orelhas.

O espaçador de gel se estende para

 acomodar uma ponte nasal proeminente.

A ComfortClassic apresenta nosso fixador da máscara de luxo, de tamanho único, para 

maior  estabilidade e melhor vedação. Com quatro pontos de ajuste, ele distribui a tensão mais

 uniformemente para máximo conforto. O fixador da máscara pode ser usado com a maioria 

das nossas máscaras.
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Item

Máscara ComfortClassic Pequeno Médio

Com fixador de máscara 1007967 1007968

Peças e acessórios Número da peça

Fixador de máscara Deluxe 1002801

Kit de espaçador de testa de gel (padrão e curto) 1002464

Kit do lavador split (5 por kit) 1002720

Kit do cotovelo de expiração 1004395

Espaçador de testa de espuma (5 por embalagem) 1008651

Articulação 7041
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