
A Mirage Micro™ para Crianças é a segunda máscara da 
ResMed projetada para pacientes pediátricos1 com apneia 
do sono aprovada pela FDA. Baseada no design dinamizado 
e nos recursos de conforto personalizáveis da Mirage Micro 
original, a máscara combina um pequeno arnês e uma 

Botão giratório MicroFit
Oferece 24 posições para 
ajuste personalizado,  
vedação e conforto

Rotação de cotovelo em 360°
Várias posições dos tubos  
para conforto máximo

Apoio de testa aprimorado
Oferece amplo campo de visão,  
tornando a terapia menos invasiva 
 

Arnês eficiente 
Fácil de prender e soltar com  
mãos pequenas; preserva os  
ajustes ideais do arnês 

Design de ventilação silencioso e difuso
Dispersa o ar suavemente,  
sem interromper o sono

Mirage Micro™ para Crianças 
MÁSCARA NASAL

almofada infantil para melhor se adequar às crianças e suas 
necessidades específicas. A Mirage Micro para Crianças 
não é só confortável e de fácil ajuste por crianças – os pais 
e profissionais de medicina do sono também encontrarão 
grande facilidade de uso.
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Peça giratória 
Tubo de ar de fácil conexão  
e desconexão

Ventilação circular 
Saídas de ar difuso a 360°, 
para maior conforto

Guia de Colocação e Ajuste

Para obter detalhes, consulte o Manual do Usuário da Máscara Nasal Mirage Micro para Crianças. 

•   Gire o botão MicroFit até a 
posição 24, na qual o suporte  
para a testa fica totalmente 
estendido.

•   Desconecte uma presilha do 
arnês, coloque a máscara no 
rosto e puxe o arnês para trás  
da cabeça.

•   Passe as correias inferiores por 
baixo das orelhas.

• Prenda a presilha inferior do 
arnês, certificando-se de  
encaixá-la bem.

•  Solte as pontas de Velcro™ dos 
separadores superiores, puxe 
uniformemente os separadores 
do arnês até que a posição seja 
confortável e volte a prender  
o Velcro.

• Não aperte excessivamente  
as correias.

•   Com o usuário deitado, gire 
o botão MicroFit até que a 
máscara fique posicionada 
uniforme e confortavelmente 
sobre o rosto.

• Se sentir alguma fuga de ar, 
reajuste o seletor e/ou o arnês.

• Repita a etapa 4 com as correias 
inferiores do arnês.

• Conecte uma das extremidades 
do tubo de ar à peça giratória 
e a outra ao dispositivo 
terapêutico.

• Ligue o dispositivo terapêutico.
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Almofada de parede dupla Mirage™

Reduz a pressão sobre a ponte 
nasal e veda com eficácia; sem 
prendedores para facilitar a 
montagem e a limpeza

Presilha da máscara 
Para remoção fácil  
da almofada

1 Autorizado pela FDA para crianças com 7 anos ou mais e peso superior. 18.2 kg.




