
Marca superior em desempenho,  
sem marca na pirâmide nasal

*dados internos em arquivo.

Fácil de 
utilizar

com uma estrutura 
modular adaptável a 
todos os tamanhos 

de almofada

Desconexão rápida

Medidor da máscara

Correias em tecido  
confortável e macio

Clips de 
desencaixe 

rápido 
para facilitar 
o encaixe e 
desencaixe

O design   
subnasal  
inovador

evita as marcas vermelhas na  
pirâmide nasal e proporciona ao 

seu paciente o mais amplo  
campo de visão de todas  

as máscaras oronasais 
existentes no mercado*

Arnês grande 1090696

Arnês normal 1090697

Almofada pequena 1090692

Almofada média 1090693

Almofada grande 1090694

Tubo de desencaixe 
rápido

1090689

1090699 

Clips do arnês x 2 1090698

Máscara com arnês Internacional (2) Global (1)

Pequena 1090662 1090602

Média 1090663 1090603

Grande 1090664 1090604

Amara View
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Sugestões úteis
Seguem-se algumas 
sugestões a ter em conta 
aquando da colocação 
e utilização da máscara 
Amara View para o 
tratamento dos distúrbios 
respiratórios do sono.

Ao contrário da maioria das máscaras oronasais, o 
tamanho de almofada da Amara View é determinado 
através da medição da profundidade do nariz utilizando 
um simples medidor.

Basta colocar o medidor sob o seu nariz sem pressionar 
contra a face e a extremidade nasal indicará se 
necessita de um tamanho de almofada pequeno, médio 
ou grande. Se a medida estiver entre 2 tamanhos, 
selecione sempre o tamanho mais pequeno.

Pressione os clips do 
arnês para os encaixar no 
devido lugar.

Instruções de colocação

Para obter mais sugestões relativas à colocação, descobrir como deve efetuar um ajuste em caso de fugas ou 
obter as instruções de limpeza, assista aos nossos guias em vídeo, visite: www.sleepapnea.com/products/masks/

Desaperte o arnês 
rodando os clips para os 
desencaixar.

Selecione um tamanho 
de almofada que abranja 
a boca e que assente na 
base do nariz.

Segurando a máscara 
contra o rosto, puxe 
o arnês por cima da 
cabeça.

Certifique-se de que o 
nariz fica posicionado por 
cima (não no interior) da 
abertura da almofada.
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Puxe as patilhas do 
arnês para trás, para 
ajustar uniformemente 
as respetivas correias 
superiores e inferiores.
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Ajuste a correia superior 
de modo a que o arnês 
assente de forma 
confortável, sem apertar.
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Ligue a um aparelho de 
CPAP operacional para 
efetuar os ajustes finais.
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Sugestões úteis

(1) Global: Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Holandês, Português do Brasil.

(2) Internacional: Alemão, Árabe, Búlgaro, Cazaque, Checo, Croata, Dinamarquês, Eslovaco, Esloveno, Espanhol, 
Estónio, Finlandês, Francês, Grego, Hebreu, Húngaro, Inglês, Italiano, Letão, Lituano, Macedónio, Holandês, 
Norueguês, Polaco, Português, Romeno, Russo, Servo, Sueco, Turco, Ucraniano.


