
Moderna, macia e
confortável
Máscara em gel TrueBlue com tecnologia Auto-Seal



Bonita, macia e confortável
Máscara em gel TrueBlue com tecnologia Auto-Seal

A máscara é um determinante crucial da
aceitação ao tratamento de Pressão positiva nas
vias aéreas (PAP). Motivos que dificultam a
aceitação incluem intolerância à pressão e
questões relativas à mascara, como desconforto
facial, lesões na pele e vazamentos significativos
de ar.1

A máscara TrueBlue combina o melhor material
de gel da categoria e a tecnologia Auto-Seal
para fornecer uma vedação imediata com menos
ajustes. 

O design de fole da moldura da máscara

acompanha o movimento do paciente

durante o sono fornecendo boa

estabilidade, por toda a noite.

Macia

Referência
1 Elliott. The interface: crucial for successful
noninvasive ventilation. Eur Resp J 2004

O fixador de cabeça TrueBlue original

possui faixas ajustáveis embutidas que

convergem em um único painel posterior

com uma faixa de cabeça para

estabilidade adicional, maior conforto e

liberdade de movimento.

Linguetas EZ Peel

permitem ajuste e

encaixe fácil e rápido. 

Um clipe de encaixar em

cada lado permite ajuste

simples, noite após noite,

sem ajustamentos

desnecessários.

Microportas de exalação em

ângulo tornam o funcionamento

mais silencioso e redirecionam o

ar para longe do(a) parceiro(a)

de cama.



O almofadado em gel da TrueBlue e a

membrana em silicone criam um sistema

que produz maior conforto.

O toque e a sensação da máscara
TrueBlue são extremamente macios
e agradáveis.

A estrutura da TrueBlue em
policarbonato transparente melhora
a linha de visão do paciente.

A máscara TrueBlue possui design
de perfil baixo que reduz o espaço
ocupado e a cobertura do rosto.

Nosso gel azul de alta

qualidade fornece

estabilidade extra e está

mais fino e mais leve do

que nunca.

O design tradicional de máscara é

conhecido por criar pontos de pressão

desconfortáveis.

A membrana em silicone de

suporte externo moldável e

extremamente fina cria uma

vedação eficaz, à prova de

vazamentos e autoajustável.

O gel da TrueBlue ajuda a evitar vazamentos,

ajustando-se melhor à estrutura óssea e aos

contornos da face.

Bonita

Confortável



Informações de pedido da TrueBlue

Dimensionamento
da TrueBlue
Para melhores resultados,
use o medidor de
tamanho projetado para
determinar o tamanho
ideal da máscara para
todos os seus pacientes. 
Escolha entre cinco
tamanhos:
P, S, M, MW, L.

Faça a leitura do código QR com seu smartphone
para ver o vídeo TrueBlue.

TrueBlue 
Máscara TrueBlue com                            Tamanho      Nº da peça
porto expiratório
Máscara TrueBlue                                         P                    1071838
Máscara TrueBlue                                         S                    1071839
Máscara TrueBlue                                         M                  1071840
Máscara TrueBlue                                         MW               1071841
Máscara TrueBlue                                         L                    1071842
Máscara TrueBlue sem porto expiratório
Máscara TrueBlue SE                                     P                    1071843
Máscara TrueBlue SE                                     S                    1071844
Máscara TrueBlue SE                                     M                  1071845
Máscara TrueBlue SE                                     MW               1071847
Máscara TrueBlue SE                                     L                    1071848
Peças de substituição TrueBlue
Kit de almofadado de substituição          Tamanho      Nº da peça
Almofadado nasal TrueBlue e aba                   P                    1071861
Almofadado nasal TrueBlue e aba                   S                    1071862
Almofadado nasal TrueBlue e aba                   M                  1071863
Almofadado nasal TrueBlue e aba                   MW               1071864
Almofadado nasal TrueBlue e aba                   L                    1071865
Apoio de testa em gel TrueBlue                     –                    1071888
Fixador de cabeça TrueBlue                          –                    1071874
(tamanho reduzido)
Fixador de cabeça TrueBlue                           –                    1071875
Clipes de fixador de cabeça TrueBlue            –                    1071877
(2/embalagem)
Medidor de tamanho TrueBlue                       –                    1071878
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