Máscara Nasal
Direta

Durma livremente com prongs de ar

máscara nasal direta
F&P pilairo
Com o menor peso entre as máscaras nasais
diretas da F&P (52 gramas), a F&P Pilairo é leve
para o paciente e grande em desempenho.
O design inteligente combina uma nova
Vedação AirPillow™ autoinflável com touca de
fixação mínima. Como resultado, o paciente
experimenta liberdade de movimento aliada à
uma estabilidade confiável.
A revolucionária Vedação AirPillow e o conforto
de leveza da F&P Pilairo realmente a torna um
produto líder em sua categoria.
Conforto

Vedação

Fácil
Utilização

F&P pilairo | CARACTERÍSTICAS

Cada detalhe da F&P Pilairo foi pesquisado, desenvolvido
e projetado cuidadosamente para melhorar o SleepLife*
do paciente. A F&P Pilairo representa o melhor design
minimalista e altamente efetivo de máscara nasal direta e
lança novos padrões de conforto, vedação e fácil utilização.
Sinta a nova Vedação AirPillow.
•

•

 contorno super fino de silicone utilizado na Vedação AirPillow da
O
F&P Pilairo mede 0,12 mm em sua extremidade mais fina e somente
3 mm em sua extremidade mais espessa.
Macia, confortável e altamente eficiente, esta fina vedação foi ergonomicamente
projetada para se inflar automaticamente com o fluxo do CPAP (Pressão Positiva
Contínua nas Vias Aéreas), cobrindo levemente o nariz.

Experimente um conforto completo com prongs de ar.
•
•
•

 F&P Pilairo torna desnecessário ajustes adicionais e toucas de
A
fixação complicadas.
Seu design minimalista é estável, simples e discreto.
Não há necessidade de tiras e ajustes confusos, ou ocorrência de lesões
faciais.

Experimente uma terapia mais
simples.
•
•
•

Tamanho único.
Somente três peças simples
para higienizar.
Ajuste rápido e fácil.

Conforto

Um pequeno pássaro nos disse para
fazer uma máscara leve, pequena, rápida
e inteligente.
O design da F&P Pilairo foi inspirado no voo aerodinâmico do
menor pássaro do mundo: o beija-flor. O beija-flor consegue
girar suas finas asas em círculo; é o único pássaro capaz de voar
para frente, para trás, para cima, para baixo e para os lados, além
de pairar no ar. Isso influenciou o design da vedação da máscara
que se infla automaticamente ao redor das narinas de um “modo
pairante” enquanto oferece total liberdade de movimento.

* Nós dormimos durante um terço de nossas vidas. Durante o sono, nós crescemos, nos revigoramos, consolidamos a memória, nossos corpos e mentes se rejuvenescem.
O sono alimenta a nossa qualidade de vida.

Vedação

Fácil
Utilização

1. Vedação AirPillow
•

•
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 Vedação AirPillow é contornada tridimensionalmente
A
por um fino Variable Thickness Silicone (VTS™)
{Silicone de Espessura Variável}.
Ela utiliza a pressão do CPAP para se inflar
automaticamente e criar uma vedação eficaz, porém
suave, no nariz e ao redor dele. A Vedação AirPillow
pode ser movida e flexionada em qualquer direção
sem comprometer a vedação.

2. Estabilizadores
•

 s estabilizadores oferecem a estrutura de suporte
O
para a Vedação AirPillow e auxiliam na estabilidade.

3.

Touca de Fixação Stretchwise™

•

•
•

F eita de uma suave fibra de elástico, sem látex,
com propriedades inteligentes, a touca se adapta
automaticamente ao usuário.
Não é necessário qualquer ajuste manual.
Tamanho único.

4.

Tubo Flexível

•

 circuito da máscara é leve, bastante flexível e foi
O
projetado para minimizar a pressão sobre o rosto.
O cotovelo giratório oferece maior flexibilidade
para o posicionamento do circuito.

4

Esta é nossa
máscara
mais leve, a
F&P Pilairo que
pesa 52 gramas.

•

5. Difusor de Ar Silencioso
•

 ficientemente projetado para garantir que o fluxo seja
E
direcionado para longe do paciente e seu cônjuge
propiciando um sono tranquilo.

É fácil ajustar a F&P Pilairo. Siga a simples sequência abaixo para obter os melhores resultados:

1. Abra as Abas
Laterais

2. Posicione a Máscara 3. Posicione a Touca
de Fixação

4. Teste as Abas
Laterais

5. Ligue o Equipamento
de CPAP

Utilize os dedos
para abrir
os prongs.

Coloque os prongs
sobre o seu nariz
até sentir uma
vedação confortável.

Movimente um
pouco as abas
(prongs) para obter
conforto.

A Vedação AirPillow da
F&P Pilairo se inflará
automaticamente e
aparentemente paira
no nariz e ao seu redor.

Puxe a touca de
fixação autoajustável
de tamanho único.

Para obter mais informações, entre em contato com
seu representante local da Fisher & Paykel Healthcare
Fabricante
Fisher & Paykel Healthcare Ltd
15 Maurice Paykel Place
East Tamaki, Auckland 2013
PO Box 14 348 Panmure
Auckland 1741
Nova Zelândia
Tel.: +64 9 574 0100
Fax: +64 9 574 0158
E-mail:info@fphcare.co.nz
Web: www.fphcare.com

Austrália
Fisher & Paykel Healthcare Pty Limited
36–40 New Street, PO Box 167
Ringwood, Melbourne
Victoria 3134, Australia
Tel.: +61 3 9879 5022
Fax: +61 3 9879 5232
Áustria
Tel.: 0800 29 31 23
Fax: 0800 29 31 22
Benelux
Tel.: +31 40 216 3555
Fax: +31 40 216 3554
China
Tel.: +86 20 3205 3486
Fax: +86 20 3205 2132
França
Tel.: +33 1 6446 5201
Fax: +33 1 6446 5221
Alemanha
Tel.: +49 7181 98599 0
Fax: +49 7181 98599 66
Índia
Tel.: +91 80 4284 4000
Fax: +91 80 4123 6044
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República da Irlanda
Tel.: 1800 409 011
Itália
Tel.: +39 06 7839 2939
Fax: +39 06 7814 7709
Japão
Tel.: +81 3 3661 7205
Fax: +81 3 3661 7206

Conteúdo
• M
 áscara completa com touca de
fixação montada e pronta para
utilização
• Tamanho único
• Guia de fácil colocação e remoção

Código para novos pedidos
400420

F&P Pilairo

www.fphcare.com

Irlanda do Norte
Tel.: 0800 132 189
Espanha
Tel.: +34 902 013 346
Fax: +34 902 013 379
Suécia
Tel.: +46 8 564 76 680
Fax: +46 8 36 63 10
Suíça
Tel.: 0800 83 47 63
Fax: 0800 83 47 54
Taiwan
Tel.: +886 2 8751 1739
Fax: +886 2 8751 5625
Turquia
Tel.: +90 312 354 34 12
Fax: +90 312 354 31 01
Reino Unido
Fisher & Paykel Healthcare Ltd
Unit 16, Cordwallis Park
Clivemont Road, Maidenhead
Berkshire SL6 7BU, UK
Tel.: +44 1628 626 136
Fax: +44 1628 626 146
Estados Unidos/Canadá
Tel.: +1 800 446 3908
ou
+1 949 453 4000
Fax: +1 949 453 4001

