
 Experiência e inovação
  ComfortGel Blue – a próxima geração de conforto e 
tecnologia, trazendo tudo que você espera e muito mais. 

 Um nível ainda maior de conforto 

faz da ComfortGel Blue uma opção 

de máscara que mais pacientes 

adotarão.

  Permanecendo fi éis às nossas máscaras de gel 

aprovadas ao longo dos anos, mantivemos as 

características de conforto e fl exibilidade que se 

espera enquanto melhoramos o conforto do 

paciente ainda mais. Incorporamos uma almofada 

de testa aperfeiçoada que foi projetada para 

auxiliar na redução de pontos de pressão e 

desenvolvemos uma porta de exalação com perfi l 

mais baixo com uma articulação integrada que 

direciona o fl uxo de ar para cima e para longe do 

parceiro de cama silenciosamente. Também 

adotamos uma nova formulação de gel. Tudo 

projetado com uma experiência melhorada para o 

paciente – e melhor aderência – em mente. E com 

o uso da ComfortGel Blue com o Controle de 

Resistência Philips Respironics System One você 

terá uma terapia PAP e um conforto terapêutico 

ideal. A ComfortGel Blue e a nossa linha completa 

de máscaras vão além para auxiliá-lo a fazer com 

que 100% dos seus pacientes tenham aderência, 

100% das vezes. 
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 A almofada de testa Premium melhora 

o conforto e o ajuste.

  O seletor de estabilidade sobe e desce para 

angulação, vedação e ajuste da máscara 

apropriados.

  Microportas de exalação anguladas asseguram 

uma operação silenciosa e redirecionam o ar 

para longe do parceiro de cama.

  Duas articulações de 360º permitem que 

os tubos fiquem mais livres.

  Fixador da máscara Premium de tamanho 

único com abas EZ Peel que se ajustam 

facilmente em quatro lugares para um 

ajuste seguro e personalizado.

  A aba de conforto de silicone melhora a 

vedação e pode ser retirada para facilitar 

a limpeza.

  A almofada de gel de nova geração é 

macia e se adapta ao rosto do paciente 

para um conforto extra.

  Os clips de fixação esféricos Quickclips 

permitem movimento livre e fácil remoção 

da máscara. 

 Favor acessar www.philips.com/comfortgelblue 

 O nome do produto e o número da peça estão 

inclusos na moldura facial para facilitar a 

identif icação para você e para o seu paciente. 

 Tamanhos e configurações do controle de resistência 

System One estão impressos na parte de baixo da almofada. 

 Informações para pedidos 

 Máscara ComfortGel Blue P (Extra Pequeno) S (Pequeno) M (Médio) L (Grande)

 Máscara com fi xador  1070067  1070066  1070065  1070064 

 Máscara com fi xador da máscara, sem porta 
de exalação  1070071  1070070  1070069  1070068 

 DuoPack (inclui fi xador da máscara e
duas almofadas do mesmo tamanho)  1070075  1070074  1070073  1070072 

 FitPack: inclui o fi xador da máscara e 
almofadas pequenas e médias  N/D  1070053  N/D 

 Almofadas de reposição P (Extra Pequeno) S (Pequeno) M (Médio) L (Grande)

 Almofada e aba da ComfortGel Blue  1070108  1070107  1070106  1070105 

 Almofada ComfortGel Blue  1070104  1070103  1070102  1070101 

 Peças de reposição  Número da peça 

 Almofada de testa Premium  1040114 

Fixador  da máscara Premium  1033678 

 Clips de fi xação esféricos Quick Clips, 2 por 
embalagem  1009723 

 Medidor ComfortGel Blue  1012040 


