
1 Estudo interno da ResMed com 73 atuais usuários de máscara facial e 14 profissionais do sono realizado 
de 5 a 14 de novembro de 2018 em vários locais nos EUA que testaram a máscara facial AirFit F30i e a 
máscara DreamWear™Full Face da Philips™ Respironics. Os critérios de recrutamento dos profissionais 
do sono/terapeutas respiratórios incluíram: 1) Funcionário de um laboratório do sono ou HME, 2) Principal 
responsável ou às vezes responsável pela configuração de dispositivos CPAP em usuários de CPAP e 3) 
Executar três ou mais configurações de equipamentos PAP por semana.

2 Estudo clínico externo guiado da ResMed com 48 atuais usuários de máscara facial avaliáveis   realizado 
no período de 24 de outubro a 20 de novembro de 2018 em Sydney, AU e San Diego, CA, que testaram a 
máscara facial AirFit F30i e a DreamWear™Full Face da Philips™ Respironics em casa.

Distribuído pela ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, Califórnia, 92123 – EUA 
(858) 836 5000 ou (800) 424 0737 (ligação gratuita). Consulte o site ResMed.com para obter mais locais da 
ResMed em todo o mundo. AirFit é uma marca comercial e/ou marca comercial registrada da família de 
empresas ResMed. DreamWear e Phillips são marcas comerciais da Koninklijke Philips N.V, registradas nos 
Estados Unidos e em outros países. As especificações podem mudar sem comunicação prévia. Para obter 
informações sobre patentes e outras propriedades intelectuais, acesse ResMed.com/ip. © 2020 ResMed. 
10111782. 2020-11. REGISTRO ANVISA: 80047300715

ResMed.com ResMed.com/F30i

Conheça um importante 
aliado para a sua terapia
O myAirTM é um serviço de coaching virtual exclusivo 
para quem utiliza os equipamentos Air 10 da ResMed. 
Ele permite acompanhar seu progresso com acesso 
diário aos dados da sua noite de sono, receber dicas 
úteis e personalizadas para tornar sua jornada mais 
confortável. Baixe o aplicativo ou registre-se em 
ResMed.com/myAir.

Volte a se  
sentir bem  
Os benefícios do tratamento da 
apneia do sono são verdadeiramente 
notáveis. Uma boa noite de sono dá 
a você a energia de que precisa para 
voltar a fazer o que mais gosta. Mas 
uma das coisas mais inspiradoras 
que as pessoas dizem sobre a terapia 
com CPAP é que elas podem voltar a 
sonhar.

Baixe o aplicativo



A liberdade que você 
deseja, o desempenho que 
você precisa
O design inovador da AirFit F30i não apenas permite 
que você durma em posições diferentes, como 
também proporciona uma vedação confiável que 
perdura durante a noite toda2. Como a máscara fica 
posicionada mais baixo em seu rosto, você pode 
fazer coisas como ler confortavelmente na cama 
com seus óculos.

A almofada UltraCompact repousa sob o nariz, o 
que ajuda a evitar marcas faciais no dia seguinte, dor 
e irritação. Com um design de almofada que evita 
a parte superior do nariz, você acorda se sentindo 
melhor.

A nova cara da 
liberdade 
Apresentando a AirFit ™ F30i da ResMed, 
uma máscara facial com a conexão do tubo 
na parte superior da cabeça, permitindo 
que você se movimente livremente e 
durma como quiser.

A AirFit F30i também foi muito bem 
classificada pelos usuários de máscaras 
faciais em um estudo recente: 
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“ A sensação foi especialmente boa quando 
abracei meu travesseiro na lateral do meu 
rosto. Gosto do fato do tubo de ar não ficar 
enrolado, pois fica bem afastado do meu 
rosto.”2

 - Usuário que experimentou a AirFit F30i pela primeria vez 

participando de um estudo clínico


