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O sucesso com sua 
terapia com CPAP 
começa aqui
A ResMed AirFit N30 foi projetada para atender 
você e seu estilo de vida, ajudando-o(a) a se adaptar 
facilmente à terapia com CPAP. Com o aplicativo 
myAir™da ResMed é fácil acompanhar o seu 
progresso com acesso diário aos dados da usa noite 
de sono, receber dicas úteis e personalizadas para 
tornar sua jornada mais confortável.

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
Baixe o aplicativo ou registre-se através de qualquer 
dispositivo acessível na web em ResMed.com/myAir

Disponível na



Design simples para um 
ajuste fácil
A AirFit N30 vem acompanhada por nosso arnês 
elástico QuickFit™, que foi projetado para um 
encaixe perfeito desde o primeiro contato e 
desliza facilmente como um par de óculos de 
natação. Uma pequena presilha na lateral do arnês 
está disponível para fazer pequenos ajustes, se 
necessário. Portanto, manter o conforto é simples.

Encaixa de forma 
confortável no nariz
A almofada curva da AirFit N30 é compacta e 
incrivelmente macia. Ela se encaixa sob o nariz 
para um ajuste confortável e foi projetada para 
ajudar a evitar dores nas narinas, desconforto na 
ponte nasal e marcas avermelhadas. Seu perfil 
estreito fornece um ajuste uniforme, projetado 
para proporcionar uma ótima vedação, de forma 
que fica perfeito se você gosta de dormir de lado.

Parabéns por dar um 
passo importante na 
direção de um sono 
tranquilo
A ResMed é a marca n° 1 na preferência 
dos pacientes,1 e estamos entusiasmados 
em apresentar nossa máscara nasal mais 
leve até o momento.*

A ResMed AirFit™ N30 é a máscara nasal 
anatômica com um design minimalista 
que se ajusta discretamente no seu 
estilo de vida. Ela inclui nossa tecnologia 
de ventilação QuietAir™, projetada 
para minimizar o ruído, dispersando o 
ar expirado, para que ele se propague 
suavemente. 


