
 

 

Philips
Wisp CPAP-näsmask med 
huvudband, Tygram

Förpackning
3 kuddar (S/M, L, XL)
med huvudband

HH1024
Prestanda har ett nytt utseende.

Wisps finurliga teknik för automatisk tätning följer dina rörelser och ger en överlägsen 
tätning och en utmärkt nattsömn.

Magnetiska knäppen
• Det sitter magneter i knäppena till huvudbandet och på maskkudden

Öppet synfält
• Läs, titta på TV eller bär glasögon

Kompakt design
• Wisp sitter bekvämt på fler än 98 % av användarna*

Prestanda och komfort
• Ger snabb och enkel montering och justering.



 Större frihet

Wisp har en tunn design som eliminerar behovet av 
vaddering i pannan, vilket ger dig ett bättre synfält.

Kompakt design, naturlig passform

Kudden på nästippen är utformad för att ligga 
nedantill på näsryggen så att kontakten med ansiktet 
blir så liten som möjligt men samtidigt ger överlägsen 
tätning. * Bekräftelse via den antropometriska 
databasen

Minimal design, överlägsen tätning

Designen och huvudbandets knäppen gör 
användningen och rengöringen enklare.

Magnetiska knäppen
Kontakta din läkare innan du använder denna mask. 
Vissa medicintekniska produkter kan påverkas av 
magnetiska fält. De magnetiska knäppena i masken 
ska sitta minst 50 mm från alla aktiva medicinska 
enheter, med särskild hänsyn till implantat, såsom 
pacemakers, defibrillatorer och cochleaimplantat. 
Läs bruksanvisningen till respektive enhet för mer 
information.
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Funktioner

* Bekräftelse via den antropometriska databasen
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Varning: magnetiska störningar
• Var försiktig med pacemakers: Läs 

bruksanvisningen före användning.

Kompakt
• Enkel att ta på och justera: Tyst utandning

Specifikationer
• Ljudtrycksnivå: 19 dBA
• Antal delar: Sex
• Kudde, material: Silikon/polykarbonat
• Huvudbandsmaterial: Termoplastisk UBL/

uretanskum/nylon/lycra/nylon
• Ram-material: Nylon/spandex/uretanskum
• Swivel, material: Silikon/polykarbonat
• Slangmaterial: Termoplastisk polyesterelastomer
• Rengöringsinstruktioner: mask: Handtvätta med 

ett milt rengöringsmedel, Skölj noga och låt 
lufttorka

• Rengöring: huvudband och slang: Handtvätta med 
ett milt rengöringsmedel, Skölj noggrant, häng upp 
för att torka

• Knärör/swivel, material:: Polykarbonat
• Knäppen för huvudband, material: 

Acetalkopolymer
• Drifttryck: 4–20 cmH2O

Service
• Garanti: 90 dagar

Avsedd användning
• För patienter över 30 kg: med CPAP-ordination

Design
• Komfort: Elastiskt huvudband
• Kompakt: Enkel att ta på och justera
• Patenterad design: Design med kudde på nästippen
• Tyst utandning: Knärör vridbart i 360 grader
•

Specifikationer
Wisp CPAP-näsmask med huvudband, Tygram
Förpackning 3 kuddar (S/M, L, XL), med huvudband
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