Philips Nuance
Maske

Standard
Pakke
3 puder (S, M, L)

En ny valgmulighed
for bedre søvn
Nuances næsepudeteknologi giver enestående komfort og forsegling og hjælper dig med
at understøtte en bedre søvn.
Nem at anvende
• Fleksible letvægtsslanger, som giver mindre træk i masken.
Tiltalende, minimalistisk design
• Det simple design er nemmere at bruge og tilpasse.
Gelpuder
• Puderne passer til forskellige størrelser af næsebor.

HH1100

Større stabilitet
• Forbliver på plads hele natten.

HH1100/00

Maske

Standard Pakke, 3 puder (S, M, L)

Specifikationer
Design

• Nem at anvende: Nem at samle og skille ad
• Komfort: Stoframme

Brugsformål

• Skal bruges på patienter > 30 kg: med CPAP-recept

Service

Vigtigste nyheder
•
•
•
•
•

• Garanti: 90 dage

•

Specifikationer

•

• Driftstryk: 4 - 20 cmH2O
• Lydtrykniveau: 19 dBA

•

Antal dele: Fire
Pudemateriale: Silikonegummi
Hovedtøjsmateriale: Nylon UBL/uretanskum/Lycra
Rammemateriale: Nylon, lycra, uretanskum og
Trico mesh
Rengøringsinstruktioner: maske: Vask i hånden
med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, lad
lufttørre
Rengøring: hovedtøj, slanger: Vask i hånden med et
mildt rengøringsmiddel
Drejeleds-/slange-/knæstykkemateriale:
Polypropylen
Pudemateriale: Uretangel

•

Lav vægt og enkel

Nemmere at samle, skille ad og bruge end de
førende pudemasker.

Giver komfort og forsegling

Nuance Gel Pillows-puden er anderledes udformet
for at kunne levere en mere behagelig oplevelse.
Pudernes gelbund skal passes behageligt ind under
næsen.

Innovativt, skridsikkert hovedtøj

Ideel til patienter, der ønsker at sove frit.

Patientoplevelse
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I løbet af vores patientpræferenceundersøge, blev
Nuance-platformen foretrukket frem for den
førende næsepudemaske med hensyn til forsegling,
komfort, brugervenlighed og mindre irritation af
næsen.

* Køb af dette medicinske udstyr medfører ikke ret til obligatorisk
refusion fra sygesikringen

