
Guia de ajuste do médico e do paciente para as máscaras
ComfortGel Blue, ComfortGel, ComfortFusion e ComfortSelect

Medição da almofada

Pontos de referência faciais

1. Lados das narinas
2. Área da ponte do nariz
3. Abaixo da ponta do nariz, 
   acima do lábio

Afrouxe as tiras no fixador da máscara

ajustando as abas de Velcro.

Preparando a máscara para o ajuste

Fazendo os ajustes iniciais

Aperte suavemente as laterais do seletor

de estabilidade e deslize o braço para

cima colocando o apoio de testa em sua

posição mais alta.

Coloque o medidor sobre o nariz. O medidor está disponível tanto como uma peça de

plástico separada quanto na embalagem da máscara.

Escolha o menor tamanho que seja largo o suficiente e se estenda além das narinas mas que

não obstrua a respiração normal pelo nariz.

Desconecte um lado do fixador da

máscara soltando o clip de fixação

esférico da presilha da estrutura facial.

Fixe clip de fixação esférico no lado

desconectado. Para fixar o clip facilmente,

use o dedo indicador como guia para

encontrar a posição e pressione o clip para

dentro da cavidade.

Faça os ajustes iniciais sentado.

Coloque a almofada contra a face.

Puxe o fixador da máscara sobre a cabeça.



Ajuste as duas tiras superiores do

fixador da máscara usando as abas.

Certifique-se de elas estejam apertadas

por igual e de que a almofada de testa

esteja levemente encostada na testa.

Fazendo os ajustes finais

Conecte o tubo ao cotovelo articulado

e ative o fluxo de ar.

Identificando fugas

Deitado na cama, aumente a pressão até o nível indicado e gire a cabeça de um lado

para outro.

Identifique as áreas de fuga que possam impedir o sono.

Faça os ajustes finais deitado.

Se a almofada de testa não repousar contra

a testa suavemente, ajuste a tira superior

do fixador da máscara.

Fazendo os ajustes iniciais (continuação)

Se necessário, ajuste a tira inferior do fixador

da máscara para que a máscara fique firme,

porém confortável, contra o rosto. Não
aperte demais o fixador da máscara.

Certifique-se de que as tiras do fixador

da máscara estejam paralelas e de que

o fixador da máscara esteja estendido

e nivelado completamente por trás

da cabeça.

Ajuste as tiras da parte inferior do fixador

da máscara usando as abas. Certifique-se

de que elas estejam apertadas por igual

e de que a máscara esteja suavemente
encostada no rosto. Não aperte demais

o fixador da máscara.



Ajustes em caso de fugas

Em caso de fugas, siga estes métodos recomendados para obter uma vedação melhor:

1. Recoloque a máscara. Puxe a máscara para longe do rosto diretamente e recoloque-a no

lugar suavemente. Isto permite que a almofada crie uma nova vedação no rosto.

Problema: Fugas abaixo do nariz ou próximos aos lábios.

Solução: Ajuste o braço de apoio de testa para uma posição mais alta apertando

levemente os braços do seletor de estabilidade e deslizando-o para cima

para uma posição mais alta. Isso aproximará a parte de baixo da almo-

fada do rosto. Se necessário, recoloque a máscara mais uma vez.

2. Ajuste o braço de apoio de testa do seletor de estabilidade para corrigir vazamentos.

Este é um passo importante no processo de ajuste.

Problema: Fugas ao redor da ponte do nariz ou em direção aos olhos.

Solução: Ajuste o braço de apoio de testa para uma posição mais baixa

apertando levemente os braços do seletor de estabilidade e deslizando-

o para baixo para uma posição mais baixa. Isso aproximará a parte de

cima da almofada do rosto. Se necessário, recoloque a máscara mais

uma vez.

3. Aperte o fixador da máscara. Se ainda houver

fugas, pressione com os dedos diretamente

na máscara e no local da fuga. Se isso eliminar

a fuga, aperte as tiras do fixador da máscara

mais próximas da fuga para acomodar

a vedação. Não aperte demais o fixador

da máscara.

Observação: Apertar o fixador da máscara

excessivamente pode causar um desconforto

desnecessário e fugas. Lembre-se de que nem

todos as fugas precisam ser corrigidas.



Fixação da almofada da ComfortFusion e ComfortSelect

Todas as três peças—a estrutura facial, a almofada

e o anel de retenção —têm marcas de alinhamento

pretas para simplificar o alinhamento e fixação

da almofada.

Removendo a máscara

Para retirar a máscara, desconecte um ou os dois

clips esféricos. Segure a parte de baixo do fixador da

máscara na parte de trás da cabeça e puxe a máscara

para cima e por sobre a cabeça suavemente.

Use os clips de fixação esféricos para retirar

a máscara e para manter os ajustes da máscara

e do fixador da máscara no dia-a-dia.

abas

almofada

estrutura 
facial

marcas de 
alinhamento

anel de 
retenção

1.  Coloque a almofada no lado de fora

da estrutura facial, alinhando as mar-

cas de alinhamento pretas e ajustando

os recortes na almofada por sobre

os chanfros na estrutura facial.

2.  Posicione o anel de retenção na

 almofada com as abas viradas para

baixo usando as marcas de ali -

nhamento pretas.

3.  Deslize o anel de retenção com as

abas viradas para baixo por volta da

almofada e pressione firmemente até

que todos os três lados se encaixem

no lugar.

4.  Puxe suavemente a almofada e o anel

para se assegurar de que todas as partes

estejam firmemente presas no lugar.

Se o fixador da máscara for comprido demais

desde a parte de cima da cabeça até a parte de

cima do pescoço, enrole a fita da parte de baixo

do fixador da máscara por cima ou por baixo

para conseguir um ajuste melhor. O clip de

fixação esférico girará para se ajustar ao

novo comprimento.

Dicas de ajuste



Remoção da almofada da 
ComfortGel Blue e da ComfortGel 

Fixação da almofada da ComfortGel Blue e da ComfortGel

1. Coloque a almofada dentro da

 estrutura facial certificando-se

de que o chanfro para o nariz 

esteja para cima (mais próximo

da almofada de testa).

2. Posicione a aba de conforto com

o anel integrado na almofada –

mais uma vez com o chanfro para

o nariz em cima e o indicador de

tamanho embaixo.

3. Deslize a aba e o anel para baixo

por cima da almofada e pressione

firmemente até que os três lados

se encaixem no lugar.

4. Puxe suavemente a almofada

e o anel para se assegurar de

que todas as partes estejam

 firmemente presas no lugar.

Para retirar o anel de retenção da Comfort -

Fusion ou da ComfortSelect que mantém 

a almofada no lugar na estrutura facial:

1.  Levante sob a aba em cada um dos lados

do anel.

2.  Remova o anel e almofada.

3.  Separe a almofada do anel.

Para retirar a almofada e a aba de

conforto, levante sob a base em

cada lado do anel de retenção.

Remoção do anel de retenção e da almofada da ComfortFusion e da ComfortSelect
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