
Ajuste preciso para uma noite tranqüila

Projetada para se ajustar a todos os pacientes e garantir uma 
noite confortável e sem aborrecimentos, a máscara nasal 
Mirage Activa™ LT é a única que você vai precisar. Por contar 
com a tecnologia ActiveCell™ aperfeiçoada da ResMed, a 
almofada da Mirage Activa LT se expande e se contrai para 

Botão MicroFit 
oferece 24 posições para melhor 
ajuste, vedação e conforto

Presilha de almofada com guias
permite fácil remoção e fixação 
segura à armação; nova cor azul 
para fácil identificação

Cotovelo com rotação de 360°
permite várias posições do tubo, 
para máximo conforto

Suporte para a testa reestilizado
oferece um campo de visão livre 
com design mais elegante

Presilhas do arnês de ajuste simples
preservam os ajustes ideais do 
arnês; fáceis de prender e soltar

Design de ventilação difusa 
dispersa o ar de forma suave 
e silenciosa para longe do(a) 
parceiro(a); design em peça 
única para facilitar o uso

Mirage Activa™ LT
MÁSCARA NASAL

acomodar o movimento e as modificações de pressão do 
tratamento ao longo da noite. O resultado: uma máscara que 
cria uma vedação suave e segura e uma defesa dinâmica contra 
fugas, além de ser fácil de usar, tanto para médicos como 
pacientes.

Novo respiradouro circular
O ar difundido sai em 360° 
para maior conforto do 
paciente e do(a) parceiro(a)

Peça giratória
oferece uma maneira conveniente de 
conectar e desconectar o tubo de ar

ActiveCell de parede dupla e 
compacta
se ajusta automaticamente aos 
movimentos e às modificações de 
pressão por toda a noite, exigindo 
menos tensão do arnês para uma 
vedação ideal; o design menor cria 
um campo de visão maior

Mirage Activa™ LT
MÁSCARA NASAL

Guia de Colocação e Ajuste
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• Ligue o dispositivo respiratório.
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• Gire o botão MicroFit até a posição 
24, na qual o suporte para a testa fica 
totalmente estendido.

• Solte a presilha inferior do arnês, segure 
a máscara sobre o nariz e puxe o arnês 
por sobre a cabeça.

• Prenda novamente a presilha inferior do 
arnês, certificando-se de encaixá-la bem. 
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• Estando deitado, ajuste o botão para 
obter conforto e vedação.

• Se a máscara estiver encaixada 
corretamente, a almofada deve 
estar macia e completamente 
inflada.

• Se não estiver encaixada 
corretamente, a almofada ficará 
dobrada e não será inflada 
completamente.

✓ ✘

Para obter detalhes, consulte o Manual do 

Usuário da Máscara Nasal Mirage Activa LT.

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

• Mantenha as correias inferiores 
frouxas para permitir espaço para 
inflar a almofada. Use dois dedos 
como guia.

Líderes globais em medicina respiratória e do sono    www.resmed.com



CÓDIGOS DOS PRODUTOS

Máscara Nasal Mirage Activa LT

Américas
Pequena 60182
Média 60148
Grande 60149
Grande Larga 60150

1 Teste segundo a norma ISO 3744:1994 Determinação 
dos níveis de potência acústica do ruído usando 
pressão a 10 cm H2O. As comparações de percentual 
citadas são calculadas convertendo-se os valores 
de potência acústica de uma escala logarítmica para 
uma escala linear.

2 Com base no banco de dados antropométricos da 
ResMed

ENFOQUE NA TECNOLOGIA

Tecnologia ActiveCell compacta

Enquanto as máscaras tradicionais criam vedação principalmente através de 
tensão no arnês, a almofada ActiveCell aperfeiçoada da ResMed é constituída de 
uma câmara inflável que se expande e se contrai automaticamente para criar uma 
força de vedação suave. Não mais apenas para pacientes com sono agitado, a 
almofada de parede dupla da Mirage Activa LT ajuda a manter uma vedação eficaz 
e confortável para todos os pacientes e a níveis de pressão variados.
• Autovedação: a ActiveCell se infla automaticamente para proporcionar uma vedação 

rápida que ajuda a minimizar fugas durante toda a noite

• Força de vedação mínima: a almofada inflável produz vedação com o rosto exercendo 
pouca ou nenhuma tensão sobre o arnês, aumentando o conforto e a adesão

• Auto-ajuste: acomoda várias posições de sono e configurações de pressão para 
proporcionar uma noite sem aborrecimentos

• Auto-estabilização: a almofada desassocia o movimento da máscara em relação ao 
rosto, permitindo uma vedação contínua

A ActiveCell se expande ...

... e se contrai

VANTAGENS PARA O USUÁRIO
Ajuste e conforto personalizados

• A almofada de parede dupla da Mirage com 
a nova tecnologia de ActiveCell compacta 
proporciona uma vedação confortável e 
acomoda mais posições de sono e pressões 
variadas

• Ajusta-se automaticamente a modificações 
na tensão do arnês e reduz as marcas faciais

• O botão MicroFit permite adaptar a máscara 
ao perfil de cada usuário através de um 
ajuste fino fácil com apenas uma das mãos 

• O design de armação de máscara profundo 
acomoda uma maior variedade de estruturas 
nasais

Silenciosa e elegante

• O design exclusivo distribui o ar de forma 
silenciosa e suave, propiciando maior 
conforto ao usuário e seu parceiro

• 49% mais silenciosa que a Mirage Activa1

• Design de armação mais elegante e almofada 
compacta para um maior campo de visão

Intuitivamente fácil

• A ActiveCell veda e ajusta automaticamente, 
reduzindo o tempo de colocação 

• A menor quantidade de peças facilita a 
limpeza e montagem

VANTAGENS PROFISSIONAIS
Ajuste de primeira para mais usuários

• A combinação do botão MicroFit e da 
almofada de parede dupla com a nova 
tecnologia de ActiveCell compacta gera 
um ajuste perfeito para diversas estruturas 
faciais – de primeira e sempre

• Três tamanhos de almofadas se ajustam a 
mais de 91% dos usuários2

Satisfação e adesão do cliente

• Maior aceitação da terapia devido ao ajuste 
rápido e preciso de primeira

• A tensão mínima sobre o arnês promove 
conforto prolongado e adesão

• Menor quantidade de peças para uma 
montagem e desmontagem intuitivas

Eficiência de custo e tempo

• Menor tempo de ajuste e treinamento

• Menor necessidade do paciente de voltar ao 
consultório: facilidade de uso e ajuste

Arnês 
16118 (P)
16117 (M)
16119 (G)

Botão giratório
61289

Almofada do suporte 
para a testa
60123 (1)
60124 (10)

Cotovelo
16387

Tampa das portas
16570 (2)
16571 (10)

Peça giratória
16565

Suporte para a testa
16393

Armação da máscara
60180 (Pd)

60193 (P)
Almofada e presilha da 
máscara
60198 (P)
60177 (M)
60178 (G)
60179 (GL)

Presilha do arnês
16569 (2)
16734 (10)

Presilha
60176 (Pd)
60197 (P)

Cartão de componentes Português

Mirage Activa™ LT
MÁSCARA NASAL

Sistema da armação*
(sem arnês)
60195 (P)
60172 (M)
60173 (G)
60174 (GL)

Conjunto da armação* 
(sem arnês, sem almofada) 
60175 (Pd)
60196 (P)

Conjunto do cotovelo 
(cotovelo, peça giratória) 
16399

Sistema completo
P 60182 M 60148 G 60149 GL 60150

M Médio(a) G Grande GL Grande e Largo(a) P Pequeno(a)  Pd Padrão  * contém presilhas do arnês




