
Escolha a 
simplicidade.Nosso foco em fazer o melhor para 

o paciente é o que nos leva a criar 
soluções confortáveis e simples que 
melhoram a qualidade de vida. 

Na Fisher & Paykel Healthcare, propiciar um 
bom sono aos pacientes é o nosso principal 
objetivo. É o que nos impulsiona. Essa é a 
nossa filosofia Care by design™.

Equipamento  
de CPAP

 Mais informações em 
www.fphcare.com/sleepstyle

Apenas com prescrição. Utilize como indicado. 
Sempre siga as instruções de utilização. O 
seu profissional de saúde informará se este 
produto é indicado para você/sua condição 
clínica.

Apple e sua respectiva logo são marcas 
registradas da Apple Inc. nos Estados Unidos 
e outros países.

Google Play e sua respectiva logo são marcas 
registradas da Google Inc.

A marca nominativa e logo Bluetooth® são 
marcas registradas pertencentes à Bluetooth 
SIG Inc. e qualquer uso de tais marcas 
pela Fisher & Paykel Healthcare está sob 
licença. Outras marcas registradas e marcas 
comerciais são aquelas de seus respectivos 
proprietários.

AirPillow, Brevida, CapFit, Care by design, 
Eson, Evora, F&P, RollFit, SleepStyle e Vitera 
são marcas registradas da Fisher & Paykel 
Healthcare Limited.
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Você provavelmente já lida com muitas 
preocupações devido à apneia do sono.

Os produtos da Fisher & Paykel 
Healthcare tem como foco a 
simplicidade, para que você possa 
dormir com tranquilidade e ter 
confiança para

começar 
o dia.

Este produto pode não ser apropriado para você.  
Leia as advertências e instruções de utilização antes da compra.



Silenciosa e compacta 

F&P Evora™ 
é a nossa nova máscara nasal 
compacta para CPAP, que 
vem com a touca de fixação 
CapFit™, desenvolvida para 
ser colocada como um boné. 

F&P Eson™ 2 
é uma máscara nasal com 
a tecnologia RollFit™ que 
oferece ajuste preciso. 

F&P Brevida™  
é uma máscara nasal direta 
com vedação de silicone 
AirPillow™ para maior 
conforto.

F&P Vitera™ 
é nossa máscara facial com 
a tecnologia RollFit XT de 
última geração, que desliza 
93% a mais do que o RollFit.  
Essa característica aumenta 
o alívio de pressão na ponte 
do nariz.

Respiradores nasais

Respiradores nasais e bucais

Respire melhor com 
a máscara certa.
Confiança é a chave para o sucesso da terapia de 
CPAP, e ela começa com uma máscara confortável, 
com um bom ajuste e de fácil utilização.

Basta configurar e  
começar a usar.
O início de algo novo às vezes é difícil; e pode levar algum tempo para você se adaptar. Com a terapia de CPAP não 
é diferente. Com o F&P SleepStyle™, trabalhamos para entender as interações diárias que você terá com seu novo 
equipamento e simplificá-las ao máximo para que você possa facilmente configurar e iniciar a terapia.

Simples e confiável.
O site e o aplicativo do SleepStyle da F&P exibem 
os resultados da sua terapia de CPAP, permitindo 
que você acompanhe seu progresso diário.

Visualize 
instantaneamente os 
dados da sua terapia no 
aplicativo, disponíveis 
após cada sessão.

Acompanhe seu 
progresso na terapia 
com dados diários, 
semanais ou mensais.

Receba alertas para 
problemas comuns da 
terapia e obtenha 
orientações sobre como 
resolvê-los. 

Câmara de água com acesso simples 
que facilita o preenchimento 

Uma gama completa de opções para 
conforto respiratório

A umidificação de nível internacional 
é projetada para oferecer uma terapia 

confortável
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Para obter mais informações, contate o seu distribuidor de equipamentos médicos ou acesse  
www.fphcare.com/sleepstyle

O menu simplificado permite ajustes 
fáceis em sua terapia

www.fpsleepstyle.com


