
A sensação que a máscara FX 
proporciona não tem paralelo.  
Seu	ajuste	não	tem	igual.	Nenhuma	
outra máscara facilita tanto a adesão 
à terapia para seus pacientes. A 
família de máscaras FX, da ResMed, 
tem a solução perfeita para todos.

Não	há	nada como uma máscara FX.

ResMed.com

Menos máscara. Mais você.

Série FX
MÁSCARAS

Mirage™ FXSwift™ FXQuattro™ FX



O encontro do design 
sofisticado com a simplicidade
As máscaras da série FX foram 
projetadas de acordo com uma filosofia 
segundo a qual as máscaras devem 
oferecer desempenho superior com 
o mínimo esforço possível. Todas as 
máscaras FX oferecem leveza, design 
discreto e a mais avançada tecnologia 
de almofadas do mercado. Além disso, 
têm menos peças, o que facilita o uso 
e os cuidados com a máscara. 

Ajuste adequado para todos
Reconhecendo que cada rosto é 
diferente, projetamos cada uma das 
máscaras da família FX para atender às 
necessidades específicas de todos os 
seus pacientes.

Máscaras da série FX. Menores. Mais inteligentes. 
Mais simples.

Uma máscara facial não precisa 
bloquear a visão. A Quattro FX 
oferece a cobertura e estabilidade de 
uma máscara facial tradicional, com 
campo de visão livre. Com isso, os 
seus pacientes podem centrar o foco 
em coisas melhores... como dormir 
confortavelmente a noite inteira.

•	 	A	almofada	Spring	Air™ macia 
distribui a pressão igualmente e 
mantém a vedação quando você 
se move durante o sono 

•	 	O	arnês	e	o	design	da	armação	
exclusivos não obstruem a visão 

•	Compacta,	leve	e	silenciosa

Com ajuste super suave e design 
minimalista,	com	a	Swift	FX	é	fácil	se	
esquecer da máscara e pensar só no 
que é ter uma ótima noite de sono.

•	 	O	design	minimalista	aumenta	a	
sensação de liberdade

•	 	Maciez,	simplicidade	e	
estabilidade sem precedentes

•	 	Formas	flexíveis	e	elásticas	
adaptam-se aos contornos faciais 
e movimentos do usuário

•	 	Ajuste	intuitivo,	praticamente	
instantâneo

O	equilíbrio	perfeito	entre	leveza	
para maior conforto, desempenho 
de primeira linha e simplicidade, 
a Mirage FX transformará a sua 
experiência de uso de máscaras 
nasais. Para pacientes que 
precisarem de almofada mais  
larga, está disponível a  
Mirage FX tamanho largo.

•	 	Design	leve	e	não	obstrutivo
•	 	A	máscara	tem	só	quatro	partes,	

o ajuste e a manutenção são 
muito fáceis

•	 	O	novo	arnês	anatômico	SoftEdge™ 
assegura conforto no rosto e vem 
pronto para ajustar e usar

•	 	O	suporte	para	a	testa	flexível	tipo	
“borboleta” possibilita toda uma 
gama de colocações e ajustes, e 
nenhum material plástico entra 
em contato com a pele

Quattro FX 
Quattro FX para Ela

Mirage FX 
Mirage FX para Ela

Swift FX 
Swift FX para Ela



•	 Conecte	uma	das	extremidades	do	
tubo de ar à peça giratória e a outra  
ao dispositivo respiratório.

•	 Ligue	o	ventilador.

6

Nota: Antes de colocar a máscara Quattro FX, remova o suporte laranja da estrutura Spring do arnês e descarte.

Para obter detalhes, consulte o Manual do usuário das máscaras Quattro FX e Quattro FX para Ela.

CÓDIGOS DE PRODUTO 
Máscara facial Quattro FX

Sistema completo

Tamanho         Código do produto 

Quattro FX (P) 61700
Quattro FX (M) 61701
Quattro FX (G) 61702
Quattro FX para Ela (P) 62501
Quattro FX para Ela (M) 62502 
Arnês médio incluído em todos os tamanhos de máscaras

Arnês 

61734 (P) azul-marinho 
61733 (M) azul-marinho 
61738 (G) azul-marinho 

Arnês 
Para Ela 
 
62506 (P) cor rosa 
62507 (M) cor rosa

•	 	Com	as	duas	presilhas	no	arnês	soltas,	
posicione a almofada em ângulo na  
ponte nasal.

1

•	 Passe	as	correias	inferiores	por	baixo	 
das orelhas e fixe o arnês na parte  
inferior da estrutura flexível.

4

•	 Mantendo	a	parte	superior	da	máscara	
no local, ajuste a parte inferior da 
máscara, apertando contra o rosto.

2

•	 Segure	a	máscara	firmemente	contra	o	
rosto e puxe o arnês para trás da cabeça.

3

•	 Solte	as	pontas	de	Velcro®, 
puxe uniformemente as correias 
superiores do arnês até encontrar 
um posicionamento confortável e 
volte	a	prender	o	Velcro.	

•	 Repita	com	as	correias	inferiores.

5

Sistema  
da armação 
Para Ela (sem arnês)

62513 (P)  cor rosa
62514 (M) cor rosa

Almofada 

61721 (P) 
61722 (M) 
61723 (G)

Sistema  
da armação 
(sem arnês)

61724  (P) azul-marinho
61725  (M) azul-marinho 
61726  (G) azul-marinho

Dica: 

Componentes da Quattro FX Quattro™ FX
MÁSCARA FACIAL

Ajuste

•	 Inicie	o	ajuste	usando	a	ferramenta	 
de ajuste personalizado da  
Quattro FX (61773).

A

JU S T E



CÓDIGOS DE PRODUTO 
Máscara	com	almofadas	nasais	Swift	FX

Sistema completo 

Tamanho        Código do produto 

Swift FX 61500 1   
Swift FX para Ela   61540 2  
1  Inclui: Almofadas pequena (P), média (M) e grande (L) e  

correia azul. Almofadas no tamanho extrapequeno (PP)  
podem ser obtidas em separado.

2  Inclui almofadas nos tamanhos extrapequeno (PP),  
pequeno (P) e médio (M), correia traseira na cor rosa e 
envoltórios macios na cor rosa. Almofadas de tamanho  
grande (G) podem ser obtidas em separado.

Para obter detalhes, consulte o Manual do usuário das máscaras com almofadas nasais Swift FX e Swift FX para Ela.

Almofadas
61520 (PP) 
61521 (P) 
61522 (M) 
61523 (G)

Conjunto do arnês 
(arnês, correia traseira,  
envoltórios macios)

61529 azul-marinho 
61543 Para ela, cor rosa

Sistema da armação 
(sem arnês)

61510 (PP)
61511 (P) 
61512 (M) 
61513 (G)

Conjunto  
da armação 
(tubo curto, cotovelo 
e peça giratória)

61528 (1)

Envoltórios macios
61544 (quant.: 2) Para Ela, cor rosa
61530 (quant.: 2) cinza

•	 Segure	as	almofadas	sobre	o	nariz	e	
puxe o arnês por cima da cabeça.

•	 O	arnês	deve	ficar	a	meio	caminho	 
entre as orelhas e os olhos.

1

•	 As	almofadas	Swift	FX	são	projetadas	
para a colocação fácil e natural.

•	 Pequenos	ajustes	podem	ajudar	no	
posicionamento das almofadas no  
nariz	com	a	angulação	mais	cômoda.

•	 Conecte	o	tubo	de	ar.
•	 Ligue	o	ventilador.

4

•	 Ajuste	primeiro	a	correia	superior.
•	 Puxe	a	correia	pela	fivela,	um	entalhe	 

por vez.
•	 Não	aperte	excessivamente.

2

•	 Use	a	correia	traseira	para	ajuste	fino,	 
se necessário.

•	 Não	aperte	excessivamente.
•	 A	correia	traseira	pode	ser	posicionada	

sobre ou sob os cabelos.

3

•	 Com	o	dispositivo	ligado,	verifique	se	
as almofadas nasais estão devidamente 
infladas. Para fazer isso, retire as 
almofadas nasais do rosto e das 
bochechas, certifique-se de que estejam 
infladas e recoloque-as no nariz.

Dica: 

Componentes da Swift FX Swift™ FX
MÁSCARA COM ALMOFADAS NASAIS

Ajuste



•	 Conecte	o	conjunto	do	cotovelo	e	o	
tubo de ar à máscara pressionando os 
encaixes de apertar e empurrando-os 
em direção à armação da máscara.

•	 Ligue	o	ventilador.

6

•	 Solte	as	correias,	puxe	uniformemente	
as correias superiores do arnês 
até encontrar um posicionamento 
confortável e volte a prender as correias.

•	 Repita com as correias inferiores.

5

•	 Antes	de	colocar	a	máscara,	remova	
o cotovelo da máscara, pressionando 
os encaixes de apertar. 

1

•	 Posicionando	as	correias	inferiores	
abaixo das orelhas, passe o 
arnês pelos ganchos inferiores da 
armação da máscara.

4

•	 Conecte	o	cotovelo	ao	tubo	de	ar	do	
ventilador.

2

•	 Com	as	duas	correias	inferiores	do	
arnês soltas, segure a máscara contra 
o rosto e puxe o arnês sobre a cabeça.

3

CÓDIGOS DE PRODUTO 
Máscara nasal Mirage FX

Sistema completo

Tamanho Código do produto 

Mirage FX    62103 
Mirage FX tamanho largo 62118  
Mirage FX para Ela   62128 
Mirage FX para Ela (P) 62109 

Para obter detalhes, consulte o Manual do usuário da máscara nasal Mirage FX.

Almofada 

62111 (padrão) 
62125 (tamanho largo) 
62136 (P)

Arnês 

62110 cinza 
62138 tamanho pequeno, cinza 
62129 Para ela, cor rosa

Sistema da armação 
(sem arnês)

62112 Mirage FX 
62126 Mirage FX tamanho largo
62112 Mirage FX para Ela 
62137 Mirage FX para Ela tamanho pequeno 

Componentes da Mirage FX Mirage™ FX
MÁSCARA NASAL

Ajuste
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A ResMed oferece uma linha 
completa de máscaras FX

A leveza, o design discreto e a mais 
avançada tecnologia de almofadas, 
que proporciona vedação e ajuste 
superiores, são as marcas  
registradas da série FX. 

Combinadas com os premiados 
dispositivos	S9™, da ResMed, as 
máscaras FX são a solução completa 
para pacientes com os mais variados 
estilos de vida.

Menos máscara. Mais você.

Série FX
MÁSCARAS

Quattro FX

“Essa é a melhor máscara que eu já tive. Adoro seu tamanho pequeno, sua praticidade, 
seu conforto e conveniência.” – Paciente

“A QFX é atraente para os pacientes porque, não cobrindo a testa, deixa o rosto bem mais 
livre. Gosto dela porque, quando mostro para os pacientes, não passa a impressão de que 
poderia sufocá-los.” – Médico

Swift FX

“ Eu adoro essa máscara! Com ela, não me sinto tentado a desistir. O sistema de almofadas é 
muito melhor que os outros. E a vedação da Swift FX é simplesmente excepcional.” – Paciente

“ Finalmente me decidi a substituir a minha querida [máscara] pela Swift FX. Uau! Ela 
é excelente. E achei tudo muito simples. Os cuidados de manutenção da máscara são 
simples e, o que é mais importante, ela funciona maravilhosamente sob pressões mais 
elevadas.” – Técnico de laboratório do sono

Mirage FX

“ Essa máscara funciona bem sem que você note que está com ela na cabeça. Não há 
problemas para vedar fugas durante a noite, e o paciente não acorda. Usá-la é muito 
confortável.” – Paciente

“ Usei a Mirage FX para Ela na noite passada...  
Eu me senti muito confortável e não houve fugas.”  
– Diretora de laboratório do sono

Leia depoimentos de outros usuários que adoraram  
suas máscaras FX:


