
Repleta de opções
A ComfortFull 2 traz inúmeros benefícios para os seus
pacientes que respiram pela boca.

Esta máscara facial total, leve

e resistente, faz com que a adesão

à terapia e o prazer de uma boa noite

de sono se tornem mais fáceis.

A ComfortFull 2 proporciona conforto e vedação

para muitos pacientes cuja terapia é comprometida

pela respiração através da boca. Este desempenho

é alcançado pela sua almofada de aba dupla, pelo

StabilitySelector com tecnologia de vedação

segura exclusiva, por uma válvula de descarga

de segurança montada dentro do cotovelo

de articulação e pelo nosso fixador da máscara

Premium, totalmente ajustável. Com uma extensa

gama de opções, a ComfortFull 2 auxilia na

melhoria da aderência do paciente e permite

que você adapte mais pacientes – tanto homens

quanto mulheres – com uma menor quantidade

de tamanhos e um estoque menor. A ComfortFull 2

é apenas uma das maneiras com a qual estamos lhe

ajudando a adaptar 100% dos seus pacientes, em

100% dos casos.
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A ComfortFull 2 usa o nosso fixador

da máscara Premium com abas EZPeel

e é projetado especificamente para criar

uma base de máscara resistente e estável,

mas que seja também confortável. Pode ser

usada com a maioria das nossas máscaras.

O StabilitySelector levanta e abaixa para

oferecer ângulo, vedação e encaixe ideais

para a máscara.

A almofada de camada dupla melhora

a vedação e o conforto, e é mais tolerante

com narizes mais largos.

A porta de O2 permite a medição

de pressão ou enriquecimento de O2.

A almofada e a estrutura facial são uma peça

única e leve.

O suporte do fixador de testa removível

e a almofada se ajustam à testa

do usuário.

Anel de vedação que melhora

a articulação e prende a conexão.

O difusor deixa a expiração mais

silenciosa.

A válvula de descarga desencadeia

o acesso ao ar atmosférico se

a pressão ficar abaixo de 3cm de H2O.

As armações do fixador

da máscara com presilhas

esferoidais de encaixe rápido

(Quick Clips) permitem movimentos

livres e a fácil remoção da máscara.

As abas de liberação rápida

desconectam a mangueira para uma

melhor mobilidade durante a noite.

O indicador de dimensões

é permanente.
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Item

Máscara ComfortFull 2 Pequena Média Grande

Com fixador da máscara 1004881 1004873 1004951

Peças e acessórios Número da peça

Máscara com fixador 1014333

Fixador da máscara Comfort 1014334

Fixador da máscara Premium 1033678

Suporte do fixador de testa e almofada 1018401

Almofadas do fixador de testa de silicone (4 por embalagem) 1009722

Articulação da válvula de descarga 1004871

Tampa da porta (5 por embalagem) 1010872

Presilhas de encaixe rápido (Quick Clips) esferoidal (2 por embalagem) 1009723

Medição 1012155

Visite www.philips.com/
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