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Informações para pedidos
Descrição

Tamanho

Referência

Contato
A Philips Healthcare é parte
integrante da Royal Philips

Máscara Amara com porto expiratório
xador de cabeça
de tamanho reduzido
xador de cabeça
de tamanho reduzido
xador de cabeça
de tamanho normal
xador de cabeça
de tamanho normal

P

1090220

S

1090221

M

1090225

L

1090228

Máscara Amara sem porto expiratório
xador de cabeça
de tamanho reduzido
xador de cabeça
de tamanho reduzido
xador de cabeça
de tamanho normal
xador de cabeça
de tamanho normal
Descrição

P

1090230

S

1090231

M

1090235

L

1090236

Tamanho

Referência

Máscara Amara Gel com porto expiratório
xador
de cabeça em tamanho reduzido

P

1090420

xador
de cabeça em tamanho reduzido

S

1090421

xador
de cabeça em tamanho normal

M

1090425

xador
de cabeça em tamanho normal

L

1090426

Máscara Amara Gel sem porto expiratório
xador
de cabeça em tamanho reduzido

P

1090430

xador
de cabeça em tamanho reduzido

S

1090431

xador
de cabeça em tamanho normal

M

1090435

xador
e cabeça em tamanho normal

L

1090436

Para falar conosco
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com
Ásia
+49 7031 463 2254
Europa, Oriente Médio e África
+49 7031 463 2254
América Latina
+55 11 2125 0744
América do Norte
+1 425 487 7000
800 285 5585 (toll free, US only)
Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 EUA
Apoio ao Cliente
+1 724 387 4000
Philips Respironics Sede Internacional
+33 1 47 28 30 82
Philips Respironics Ásia Pacífico
+65 6882 5282
Philips Respironics Brasil
0800 701 7789
www.philips.com/respironics
www.philips.com.br/respironics
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Um único clique
e pronto!
Máscara facial Amara Philips Respironics
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Amara

Desempenho, design e simplicidade
na sua melhor forma.
Dizem que quando as coisas estão bem,
elas simplesmente encaixam!
Desta forma, a revolucionária máscara
facial Amara da Philips Respironics vai
certamente agradar tanto os profissionais
de saúde quanto os pacientes.
Seu design inovador e modular é menor
e mais leve. Ela possui um número
significativamente menor de peças quando
comparada à máscaras faciais tradicionais
líderes no mercado.

AMARA GEL
Mais uma opção
para o
seu conforto.

Com apenas um clique você monta e desmonta o almofadado e a estrutura
da máscara para rápida limpeza e substituição de peças!

Elevamos nossos padrões de
desempenho, design e simplicidade.
Para os médicos...

Para o paciente...

Desempenho
• Com apenas quatro tamanhos,
concebidos para adaptarem-se a mais
de 95% dos rostos dos pacientes,
a Amara facilita a busca pelo tamanho
de máscara ideal.

Desempenho
• Amara é nossa máscara facil, mais
confortável e de melhor vedação.
Personalize e ajuste a vedação de sua
máscara utilizando o novo sistema
de ajuste para a testa..

• O almofadado de silicone flexível
foi criado para reduzir os pontos de
pressão, ajudando a manter
os pacientes confortáveis e aumentar
a adesão ao tratamento.

Design
• A Amara foi criada pensando em você!
É a menor e mais leve máscara facial
do mercado, garantindo conforto
durante sua noite de sono.

Design
• Amara é menor e mais leve do que
as outras máscaras faciais tradicionais
líderes de mercado. Seu acabamento
transparente aumenta a aceitação da
terapia pelos pacientes.

Simplicidade
• O encaixe do almofadado da Amara
é feito com apenas um clique,
garantindo que sua máscara está
corretamente colocada.
Amara tem apenas quatro peças,
garantindo que você perca menos
tempo com montagem e limpeza
da máscara.

Simplicidade
• Com apenas quatro peças, incluindo
um inovador sistema de ajuste para
a testa, a Amara facilita seu trabalho
na preparação de seus pacientes.

Montagem do almofadado
com um só clique
Um design de almofadado
que reduz os pontos
de pressão.

Clipes de fixação rápida
Reduzem a necessidade
de ajuste contínuo
do fixador de cabeça

Design modular de quatro peças
Design modular para rápida montagem e limpeza,
com almofadados intercambiáveis disponíveis
em quatro tamanhos.

Sistema de ajuste com
deslizamento perfeito
para a testa
Dez posições selecionáveis
para ajustar a vedação
e o encaixe

Estrutura leve
com mínimo impacto
Menor e mais leve do que qualquer
outra máscara facial tradicional

Cotovelo giratório
de 360°
Micro portas de
expiração silenciosas.
Movimento giratório
de desencaixe rápido.

