
 

 

Philips DreamWear
Maske

3 pudestørrelser
Mellemstor ramme
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Me
om ikke at have noget på*
d friheden og komforten ved DreamWear Gel Pillows, kan du sove, som du ønsker.

Innovativt design
• Tilslutning af luftslange øverst på hovedet
• Gel Pillows-pude
• Understøtter din søvnbehandling
• Moduldesign

Behageligt design
• Nem at tilpasse
• Bløde stofstropper
• Slankt hovedtøj
• Blød, fleksibel ramme

Frit synsfelt
• Det åbne design giver et ekstremt bredt synsfelt



 Nem at tilpasse

Vælg pude således, at Pillows-pudens blå 
gelbunde sidder behageligt under næsen uden 
noget mellemrum. Det er kun den bløde 
silikonespids, der skal være inde i næseborene. 
Du må ikke skubbe nogen del af den blå 
gelbund ind i næsen.

Sov, som du vil

Ved at flytte slangens placering til toppen af 
hovedet giver DreamWear Gel Pillows større 
bevægelsesfrihed i løbet af natten. Brugere 
udtalte, at de ikke behøvede at vælge én 
sovestilling, når de bar DreamWear Gel 
Pillows.

Gel Pillows-pude

Mindre ubehag i ansigtet, på næsen og i 
næseborene. Brugere bedømte DreamWear 

Gelpuder til at være mere behagelig end deres 
ordinerede maske.

Moduldesign

Modulært design til hurtig samling og 
rengøring, med udskiftelige puder og 
næsepuder.

Slankt hovedtøj

DreamWear kombinerer komfort med 
æstetik. Brugere har udtalt, at DreamWear 
Gel Pillows kom tættest på at få dem til at føle, 
at de intet havde på ansigtet, i forhold til deres 
ordinerede maske.

Bløde stofstropper

Giver en blød grænseflade mod kinderne.

Blød, fleksibel ramme

Det fleksible materiale, luften strømmer 
igennem, anbringes forsigtigt på huden og er 
behagelig at have på.

Frit udsyn

Det åbne design gør det nemt at bære briller, 
læse, se TV eller bruge en computer eller 
tablet, før du falder i søvn.

Understøtter din søvnbehandling

DreamWear giver dig frihed til at vælge den 
pude, der passer bedst til dine behov og giver 
dig bevægelsesfrihed og bedre søvnkvalitet.
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Produktoplysninger
• Antal dele: 5
• Materialer: Nylon, Polyuretanskum, Polykarbonat, 

Polyester, Polyuretangel, Silikone, Spandex
• Driftstryk: 4 til 20 cmH2O
• Lydniveau: 18 dBA
• Garanti: 90 dage

Pakkens indhold
• Omfatter: Lille pude, Mellemstor pude, Stor pude, 

Mellemstor ramme

Rengøring: maske
• Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel: Skyl 

grundigt, lad lufttørre¹

Rengøring: Hovedtøj, slanger
• Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel: Skyl 

grundigt, hæng til tørre¹

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

Udskiftning
• Undersøg dagligt for slitage: Skift ud ved første tegn 

på slitage
•
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Specifikationer
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3 pudestørrelser Mellemstor ramme

* *2017 Philips spørgeskema om brugerpræferencer
* Pakken indeholder en standard maskeramme (størrelse M) og tre 

puder til alle størrelser (S, M, L). Søvnbehandlingsenheden medfølger 
ikke.

* Udgifterne til DreamWear er private og refunderes sædvanligvis ikke 
af sygesikringen.

http://www.philips.com

