Philips Amara View
Heldekkende ansiktsmaske

Enkeltpakke
Stor pute
m/hodestropp

HH1223

Gled deg over visningen
Med den nyskapende utformingen som går under nesen, hindrer ikke Amara View
synsfeltet, og du unngår røde merker, ubehag og irritasjon over neseryggen
Nyskapende utforming som går under nesen
• Komfort og ytelse
Uhindret synsfelt, slik at du kan bruke briller og lese
• Bredest synsfelt blant de ledende heldekkende ansiktsmaskene
Det minste og letteste alternativet
• Dekker ansiktet i mindre grad enn noen andre ledende heldekkende ansiktsmasker

HH1223/00

Heldekkende ansiktsmaske

Enkeltpakke Stor pute, m/hodestropp

Spesifikasjoner
Nyskapende utforming

• Bredt synsfelt: Bruk briller, les eller se på TV

Utforming som går under nesen

• Komfort og ytelse: Forhindrer røde merker

Utforming

• Hodestropp: Enkel justering
• Stille ekshalasjon: Dreibart 360°-graders vinkelrør

Beskrivelser
•
•
•
•
•

Driftstrykk: 4–20 cmH2O
Lydtrykknivå: 24,2 DBA
Ant. deler: Fire
Putemateriale: Flytende silikongummi (LSR)
Bøyle-/vinkelrør-/svingfeste-materiale:
Polykarbonat
• Materiale i hodedelklemmer/rør: Termoplast
polyester elastomer

Høydepunkter
• Hodestroppmateriale: Polyuretan, nylon-Lycra
• Materiale i hurtigkoblingsfunksjonen:
Polyoksymetylen (acetal)
• Rengjøringsinstruksjoner: maske: Vaskes for hånd
med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig og
lufttørk
• Rengjøring: hodedel, rør: Vaskes for hånd med
mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig, heng til tørk

Minst og lettest alternativ

Kontraindikasjoner:

• Nylig øyeoperasjon, tørre øyne,: hiatal brokk,
kraftig refluks
• svekket hosterefleks: svekket kardial sfinkter

Service

• Garanti: 90 dager

Tiltenkt bruk

• For pasienter >30 kg: med foreskrevet CPAP

Amara View er mindre* og lettere** enn
tradisjonelle heldekkende ansiktsmasker. Den
dekker derfor mindre av ansiktet enn tilsvarende
masker, samtidig som du slipper den klumpete puten
og bøylen foran øynene. * Intern testing: data på fil **
Gjelder ikke Amara View-røret med hurtigkobling

•

Nyskapende utforming

Forhindrer røde merker, ubehag eller irritasjon på
neseryggen

Uhindret synsfelt

Den åpne utformingen gjør det enkelt å bruke briller,
lese, se på TV og bruke datamaskinen eller
nettbrettet på sengen.
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