
Lämmittävä kostutin

DreamStation Go

 
Ohuin matkakostutin¹

Käytä pullo- tai vesijohtovettä³

Vettä säästävä tekniikka

Toimii kaikkien maskien kanssa²

 
HH1531/03

Älykästä kosteutusta koko yön.
Lämminvesikostuttimen mukavuudesta ei tarvitse luopua matkoilla ollessa. Vettä säästävä tekniikka,

vesijohtoveden käyttömahdollisuus ja laitteen pienikokoisuus pitävät siitä huolen.

Heated Humidifier

Käytä mitä maskia tahansa

Voit käyttää vesijohtovettä³

Vettä kuluu tasaisesti koko yön, joten olosi pysyy mukavana

Älykästä kosteutusta koko yön.

Pieni, kevyt laite kulkee helposti mukanasi



Lämmittävä kostutin HH1531/03

Kohokohdat Tekniset tiedot

Kevyt muotoilu

Lämmittävä DreamStation Go -kostutin tekee

pakkaamisesta helppoa, sillä se on johtavien

PAP-tuotemerkkien⁵ ohuin mukana kulkeva

kostutin. Se on siksi helppo ottaa mukaan sekä

maalle, merelle että ilmaan.

Voit käyttää vesijohtovettä³

Koska lämmittävässä DreamStation Go -

kostuttimessa voi käyttää vesijohto-, pullo- tai

tislattua vettä³, sinun ei tarvitse kuljettaa

mukana suuria, hankalia säiliöitä tai etsiskellä

tislattua vettä. Voit matkustaa kevyesti ja silti

nauttia lämmitetyn ja kostutetun hengitysilman

mukavuudesta samalla tavalla kuin kotonasi.

Tarkkailee ja säätelee hoitoa

DreamStation Go käyttää vettä säästävää

tekniikkaa, joka lämmittää ja kostuttaa ilmaa

koko yön⁴. Laite tarkkailee

ympäristöolosuhteita ja hoitoasetuksia ja

säätää kostutustehoa automaattisesti, kun

kostuttimen tavoiteaika on otettu käyttöön. Jos

lisäät vahingossa liian vähän vettä tai unohdat

koko asian, kuumennuslaatta sammuu, jotta et

joudu hengittämään loppuyön ajan kuivaa,

epämiellyttävältä tuntuvaa ilmaa.

Vettä säästävä tekniikka

Lämmittävän DreamStation Go -kostuttimen

vettä säästävä tekniikka mukautuu

monenlaisiin ympäristöolosuhteisiin ja

kostuttaa tasaisesti koko yön.⁴ Voit nukkua yösi

aina yhtä mukavasti myös matkoilla ollessasi.

Toimii kaikkien maskien kanssa

Kun olet löytänyt itsellesi sopivan maskin, et

todellakaan halua luopua siitä matkan ajaksi.

Lämmittävä DreamStation Go soveltuu kaikille

maskeille, joten voit matkallakin nauttia

lämmitetystä ja kostutetusta ilmasta oman

maskisi kanssa.²

Kostuttimen tiedot

Koko: 14,7 x 5,9 x 15,1 cm

Paino: 344,7 g

Kostuttimen kapasiteetti: 240 ml

Letkujen yhteensopivuus: Joustavat 12, 15 ja

22 mm:n perusletkut

Veden sopivuus: Tislattu, pullotettu,

vesijohtovesi*

Kostuttimen käyttö akkuvirralla: ei

Takuu: 2 vuotta

* 1. Verrattuna seuraaviin laitteisiin: Transcend, HDM Z1,

AirMini (lämmittävää kostutinta ei ole), Devilbiss

* 2. DreamStation Go -laitteessa on yleissovitin, joka

sopii kaikkiin tavanomaisiin, ulkohalkaisijaltaan 22 mm:n

liitäntöihin.

* 3. Jos vesijohtovesi on erittäin kovaa, on suositeltavaa

käyttää joko tislattua tai pullotettua vettä.

* 4. Säätää kostutustehoa, kun vedensäästön tavoiteaika

on otettu käyttöön. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

* 5. Verrattuna seuraaviin laitteisiin: ResMed AirSense,

AirStart; Devilbiss IntelliPAP 1 ja IntelliPAP 2; Fisher ja

Paykel – SleepStyle, Icon
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