Wisp CPAP-nesemaske
med hodestropp

Pakke
3 puter (S/M, L, XL)
HH1023

Ytelse har fått en ny stil
Den smarte rilleforseglingsteknologien fra Wisp tilpasser seg alle bevegelsene dine. Slik oppnår du førsteklasses
forsegling og god nattesøvn.
Magnetiske klemmer
Hodestroppklemmene og maskeputen inneholder magneter
Uhindret synsfelt
Les, se på TV eller bruk briller
Kompakt design
Wisp passer komfortabelt til over 98 % av brukerne*
God ytelse og komfort
Rask og enkel montering og justering.

Wisp CPAP-nesemaske med hodestropp

HH1023/00

Høydepunkter

Spesiﬁkasjoner

Kompakt utforming, naturlig passform

Minimalt design, optimal forsegling

Advarsel: Magnetisk interferens
Beware with pacemekers: Read IFU's before
use.
Service
Garanti: 90-days

Nesetipp-puten er designet til å ligge under
neseryggen, noe som gjør at kontakten med
ansiktet er minimal, samtidig som det gir
førsteklasses forsegling. * Bekreftes via den
antropometiske databasen
Større frihet

Designet og hodedelklemmene gjør den
enklere å bruke og rengjøre.
Magnetiske klemmer
Ta kontakt med helsepersonell før du bruker
denne masken. Enkelte medisinske apparater
kan bli påvirket av magnetiske felt. De
magnetiske klemmene i denne masken må
holdes minst 50 mm (2 tommer) unna alle
aktive medisinske apparater, spesielt
implanterte enheter som pacemakere,
deﬁbrillatorer og cochleaimplantater. Les
brukerhåndbøkene i pakken for mer
informasjon.

Wisp har et stilrent design som fjerner behovet
for pannepute, noe som gir deg bedre synsfelt.

Utforming
Compact: Easy ﬁtting and adjustment
Komfort: Elastisk hodestropp
Patentert design: Utforming med nesetipppute
Stille ekshalasjon: 360 graders roterende
vinkelrør
Design
Silikonkonstruksjon: Klar, diskret konstruksjon
Speciﬁcations
Sound pressure level: 19 DBA
Rørmateriale: Termoplast polyester elastomer
Materiale i svingfeste: silikon/polykarbonat
Driftstrykk: 4–20 cmH2O
Beskrivelser
N° of parts: seks
Cushion material: silikon/polykarbonat
Headgear material:
UBL/uretanskum/nylon/spandex/nylontermoplast
Frame material: silikon/polykarbonat
Cleaning instructions: mask: Hand wash with
mild detergent, Rinse thorougly, air dry
Cleaning: headgear, tubing: Hand wash with
mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry
Materiale i vinkelrør/svingfeste::
Polykarbonat
Materiale i hodeklemmer: Acetalkopolymer
Tiltenkt bruk
To be used on patients <gt/>30kg: with CPAP
prescription
Compact
Enkel montering og justering: Stille
ekshalasjon
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* Bekreftes via den antropometriske databasen

