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Guia de ajuste da AirFit N10

•  Coloque a almofada sobre o nariz.

•  Segure a máscara contra o rosto.

•  Passe o arnês por cima da cabeça.

•  Passe as correias inferiores por baixo das 
orelhas e fixe as presilhas EasyClick na 
parte externa da estrutura.  
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•  Confira se o lado cinza do arnês, que inclui 
os logotipos ResMed e AirFit N10, está 
voltado para fora.

•  Desconecte as correias inferiores. Alinhe a 
base da almofada com a base do nariz.

DICA: As correias superiores são os  
ajustes principais para selagem e conforto.  
Certifique-se de que não estejam  
apertadas demais.

DICA: As correias inferiores só precisam  
de tensão mínima para que a máscara  
esteja confortável.

•  Solte os encaixes de fixação superiores.

•  Ajuste as correias uniformemente, até que a 
máscara esteja encaixada confortavelmente 
logo abaixo do nariz, depois recoloque os 
encaixes de fixação, para que se alinhem 
com as correias superiores.

•  Solte os encaixes de fixação das correias 
inferiores. Ajuste as duas correias 
uniformemente, até que a máscara esteja 
estável, e recoloque os encaixes de fixação.

•  Conecte o tubo da máscara no tubo de ar 
conectado ao dispositivo. 

• Ligue o dispositivo, para que sopre ar.

•  Ajuste a almofada e o arnês, até que a 
máscara esteja confortável no nariz, e não 
dobrada ou torcida.

• A máscara agora está pronta para uso.

Nota: Para instruções completas, consulte o Manual do Usuário.

Opções adicionais
•  O paciente pode posicionar a parte inferior 

do arnês por cima ou por baixo dos cabelos, 
de acordo com sua preferência.

•  Envoltórios macios opcionais podem ser 
montados para mais conforto  
nas bochechas.



Desempenho sem esforço
A máscara nasal compacta AirFit™ N10 da ResMed é parte da nova linha AirFit da ResMed — o 
ajuste perfeito para você. Seu desempenho excelente, combinado com a usabilidade otimizada, eleva 
o padrão na categoria nasal compacta. A AirFit N10 é simples e intuitiva para ajuste pelos pacientes, 
e confortável de usar, com uma estrutura sob os olhos que fornece uma linha de visão livre. 
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Simplicidade
Presilhas EasyClick com alinhamento 
automático fixam a estrutura ao arnês 
facilmente. Além disso, inclui uma 
almofada de presilha simples e um 
tubo curto integrado durável, mas 
altamente flexível.

Conforto
A almofada macia, o arnês SoftEdge™ 
e os envoltórios macios opcionais 
contribuem para a satisfação do 
paciente. E a ventilação silenciosa 
ajuda a criar um ambiente confortável.

Liberdade visual
Com design compacto e estrutura 
elegante posicionada sob os olhos, a 
AirFit N10 fornece aos pacientes visão 
sem restrições. 
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Em tudo, a primeira escolha1

 Recursos e benefícios da AirFit N10

A almofada de presilha 
é rápida e fácil de remover  
e reconectar.

O design do arnês SoftEdgeTM tem 
um tecido de alta qualidade  
e bordas arredondadas que é 
confortável de usar e  
reduz o risco de marcas  
no rosto.

A ventilação difusa circular 
direciona o ar para longe, para não 
perturbar o usuário e seu cônjuge. 

O tubo flexível leve e durável  
é integrado à estrutura. Foi 
projetado para alongar-se e dobrar-
se perfeitamente a 3600 para 
ajuste à movimentação do paciente 
durante o sono, sem comprometer 
a selagem da máscara. 

As presilhas 
EasyClick oferecem 

autoalinhamento com 
clique audível, para 

ajuste rápido e seguro. 

A  presilha da 
almofada é rápida  
e fácil de remover  

e reconectar.

A almofada Spring AirTM 

 com parede dupla modificada 
fornece uma selagem confortável 

de alto desempenho. 

Envoltórios macios opcionais 
aumentam o conforto  
nas bochechas.

A AirFit N10 foi projetada para fornecer o desempenho confiável que os pacientes 

experimentam com as máscaras ResMed, com usabilidade e conforto otimizados.  

Como é mostrado em dois estudos da ResMed, os pacientes classificaram a  

AirFit N10 como sua primeira escolha em geral, em comparação com máscaras nasais 

líderes no setor. Eleita a Nº 1 por facilidade de uso, estabilidade, conforto e discrição, 

você pode ter confiança de que a AirFit N10 é a máscara certa para os seus negócios.

1 Em comparação com máscaras nasais líderes no setor. Estudos internos da ResMed: D632-105 de agosto de 2013 e D632-124 de novembro de 2013.
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Nota: Para mais detalhes, consulte o Manual do Usuário.

Componentes da AirFit N10

3 partes 
de simplicidade 

torna a AirFit P10 50% 
mais leve do que a princi-
pal máscara de almofadas 
nasais do mercado.1  

Almofada

63241 (Pequena)  
63240 (Padrão) 

63242 (Larga)

O sistema de armação 
inclui estrutura, almofada, 
envoltórios macios e  
presilhas do arnês.

63231 (Pequena)  
63230 (Padrão) 
63232 (Larga)

O arnês da AirFit N10

63262 (Pequeno)  
63260 (Padrão)

Arnês AirFit N10 para Ela

63261 (Pequeno)
 

Códigos dos produtos
     

Sistema de máscara AirFit N10 para Ela Pequeno 63201 

Sistema de máscara AirFit N10 Padrão.  63200

Sistema de máscara AirFit N10 Largo  63202

Almofada

Armação

Número mínimo 
de peças
torna a máscara nasal 
compacta AirFit N10 fácil 
de ajustar, usar e limpar.

*  Respostas combinadas de pacientes que expressaram uma preferência  
em uma pesquisa independente em  EUA, Reino Unido, Alemanha, França  
e Austrália em setembro de 2012. Visite www.resmed.com/maskbrand.
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