MÁSCARA NASAL
DIRETA
Projetada para Promover
Confiança. Construída
para Oferecer Conforto.
Ganhar a confiança do paciente é fundamental para o sucesso
da terapia com CPAP, e a confiança do paciente começa com
uma máscara que se ajusta perfeitamente e é confortável.

www.fphcare.com.br

NASAL
DIRETA

NOVA

Principais características
e benefícios

Touca de Fixação
Ajustável
Touca de fixação ajustável
projetada para se manter
estável durante o sono.

Vedação
AirPillow™

O inovador AirPillow™ se
infla para proporcionar uma
vedação suave e eficaz.

Destaques azuis
incorporados
aos principais
componentes da
máscara auxiliam os
pacientes no uso diário
da máscara.

Difusor
Lavável
O difusor, que reduz o
ruído e a corrente de ar,
é lavável e durável.

A inovadora Vedação
AirPillow™ da F&P Brevida™

Dois tamanhos de vedação
Extra pequena-pequena e média-grande

Vedação extra fina e suave
Área de vedação fabricada em silicone extra-fino
(0,25 mm) para proporcionar uma vedação suave.

Prongs versáteis
Prong com formato versátil para se ajustar à
vários tamanhos de narina.

Suportes laterais estabilizadores
Suportes laterais projetados para reduzir a
probabilidade de deslocamento da vedação
durante o sono.

Uma vedação suave e delicada
A vedação AirPillow™ se infla para formar uma suave 'almofada' de ar e vedar o nariz
interna e externamente.

Vedação Nasal Direta
F&P AirPillow™
Veda o nariz interna
e externamente

Vedação Nasal
Direta Tradicional
Veda diretamente as
narinas

Como Adaptar Sua F&P Brevida™
01

02

Etapa 1.
Segure a vedação de
silicone afastada do nariz

Etapa 2.
Segure a estrutura da
máscara com uma das
mãos e puxe a touca de

e utilize os dedos para abrir
cuidadosamente as bordas
laterais da vedação de silicone
e depois posicione as duas
aberturas dentro das narinas.

fixação sobre a sua cabeça
com a outra mão, posicionando
as tiras acima das orelhas, de
acordo com as imagens.

CÓDIGOS PARA PEDIDOS NA AMÉRICA DO NORTE / ÁSIA-PACÍFICO
MÁSCARAS

400BRE114

03

Vedação Brevida Média-Grande
(pacote com 50 unidades)

Etapa 3.
Aperte ou solte
suavemente as tiras
das laterais da touca
de fixação até obter

uma vedação confortável.

CÓDIGOS PARA PEDIDOS NA EUROPA / ÁFRICA / AMÉRICA DO SUL
MÁSCARAS

400BRE114

Vedação Brevida média-grande
(pacote com 50 unidades)

BRE1SA

Brevida extra pequena-pequena
(uma vedação extra pequena-pequena)

400BRE120

Touca de Fixação Brevida

BRE1SU

Brevida extra pequena-pequena
(uma vedação extra pequena-pequena)

400BRE120

Touca de Fixação Brevida

BRE1MA

Brevida média-grande (uma vedação
média-grande)

400BRE151

Presilhas da Touca de Fixação
Brevida (pacote com 10 unidades)

BRE1MU

Brevida média-grande (uma vedação
média-grande)

400BRE151

Presilhas da Touca de Fixação Brevida
(pacote com 10 unidades)

BRE1SMA

Brevida extra pequena-pequena
e média-grande (duas vedações)

400BRE161

Difusor Brevida
(pacote com 10 unidades)

BRE1SMU

Brevida extra pequena-pequena e
média-grande (duas vedações)

400BRE161

Difusor Brevida (pacote com 10 unidades)

400BRE171

Cotovelo Brevida

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

400FPH241

Engate giratório F&P 2

400BRE111

Vedação Brevida extra pequena-pequena

400BRE131

400BRE112

Vedação Brevida média-grande

400BRE132

400BRE113

Vedação Brevida extra pequena-pequena
(pacote com 50 unidades)

Máscara Brevida sem touca de fixação
extra pequena-pequena
Máscara Brevida sem touca de fixação
média-grande
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO
400BRE111

Vedação Brevida extra pequena-pequena

400BRE112

Vedação Brevida média-grande

400BRE113

Vedação Brevida extra pequena-pequena
(pacote com 50 unidades)

400BRE171

Cotovelo Brevida

400FPH241

Engate giratório F&P 2

