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Com as ResMed Air Solutions, você 
descobrirá que nunca foi tão fácil ter 
uma boa noite de sono. Nossa nova série 
de máscaras, dispositivos e tecnologias 
interagem perfeitamente, para que 
você possa ter o conforto e apoio de 
que precisa em todos os estágios de 
sua jornada na terapia do sono.



Conforto direto da caixa
Os dispositivos AirSense™ 10 e AirCurve™ 10 
foram projetados para facilitar a terapia. 
Sem configurações ou menus complicados, 
basta pressionar Iniciar e pronto. Todos 
os dispositivos incluem o umidificador 
aquecido HumidAir™ integrado, para que 
você possa aproveitar os benefícios da 
umidificação em um sistema fácil de usar. 
E quando é usado com o tubo aquecido 
ClimateLineAir™ opcional, seu dispositivo foi 
projetado para entregar automaticamente a 
temperatura e a umidade ótimas para uma 
experiência de conforto máximo. 

Em conjunto com a nova série de máscaras 
ResMed AirFit™, você sempre encontrará a 
combinação perfeita para você.

Escolha entre a máscara com almofadas 
nasais AirFit P10, a máscara nasal AirFit N10 
ou a máscara facial AirFit F10 para uma 
solução leve e confortável, projetada para 
que a terapia seja fácil—não importando a 
opção que você escolher.

Um início confortável
O novo recurso AutoRamp™ com detecção 
de início do sono* ajuda a tornar a terapia 
confortável a partir do momento em 
que você liga o dispositivo. O AutoRamp 
fornece uma pressão baixa, para ajudar 
você a adormecer facilmente. Depois 
que detecta que você dormiu, aumenta 
confortavelmente a pressão, para garantir 
que o nível prescrito seja fornecido quando 
você precisar.

*Disponível apenas em dispositivos AirSense 10



Uma noite tranquila
Todos os dispositivos têm um sensor de 
luz ambiente, que ajusta o brilho da tela 
de acordo com a quantidade de luz no 
quarto. Portanto, se você se levantar à 
noite e precisar pausar a terapia, a tela 
permanecerá com luz tênue, para não 
incomodar seu parceiro. A luz de fundo 
da tela também desliga automaticamente 
para ajudar você a dormir de novo sem 
incômodo. Além disso, com o motor 
Easy-Breathe da ResMed integrado 
em todos os dispositivos, você e o 
seu parceiro podem desfrutar de um 
sono silencioso todas as noites.  
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Suporte personalizado
É como ter um técnico de sono personalizado: 
o myAir™, nosso novo programa online, 
fornece apoio durante todos os estágios de 
sua jornada de tratamento. Ao habilitar o 
acesso aos seus dados de terapia, permite 
que você monitore continuamente o seu 
progresso. Emails ou mensagens de texto 
também podem fornecer informações 
úteis e estímulo para apoiar você ao longo 
do caminho. À medida que conquista suas 
vitórias e comemora seus marcos com 
prêmios e distintivos, você mantém sua 
motivação para continuar progredindo. 
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