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Nuku mukavasti kaikissa asennoissa

DreamWisp-maskin kanssa nukut yösi mukavasti. Se yhdistää päälaelta lähtevän DreamWear-letkumallin pienen

kosketuspinnan Wisp-nenäpehmusteeseen, joten sinä voit nukkua yösi rauhassa missä asennossa tahansa.

Vain vähän osia

Mukautuva malli ja vain vähän osia

Helppo kiinnittää ja säätää

Magneettiliittimet

Pääremmin liittimissä ja maskin pehmusteessa on magneetteja

Avoin näkökenttä

Lue, katso televisiota tai käytä silmälaseja

Liikkumisen vapautta

Antaa nukkua missä asennossa tahansa

Helppo ja mukava käyttää

Mukava ja luotettava pehmuste



Nenämaski HH1144/01

Kohokohdat Tekniset tiedot

Nuku missä asennossa tahansa

DreamWisp ei häiritse liikkeitäsi, sillä

päälaelta kulkeva letku pysyy poissa tieltäsi.

Voit vaihdella nukkuma-asentoasi yön aikana

vaikkapa kylkiasennosta selin- tai

päinmakuulle. Käyttäjät kertoivat olevansa

tyytyväisiä siihen, kuinka hyvin maski pysyi

paikoillaan nukkumisen aikana.

Magneettiliittimet

Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen

kanssa ennen maskin käyttöä, sillä

magneettikentät saattavat vaikuttaa joihinkin

lääkintälaitteisiin. Maskin magneettiliittimet on

pidettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman)

päässä toiminnassa olevista lääkintälaitteista,

erityisesti istutteista, kuten

sydämentahdistimista ja sisäkorvaistutteista.

Lisätietoja on mukana toimitettavassa

käyttöohjeessa.

Suunniteltu minimalistiseksi

DreamWisp-pääremmi on käytössä

äärimmäisen miellyttävä, sillä 4-pisteisellä

kiinnityksellä se pysyy vakaasti paikoillaan.

DreamWispin pehmeä ja kevyt kehys toimii

samalla ilmanvaihtokanavana. Koska

koskettavia osia on vain muutamia, hoito

tuntuu mukavalta eikä häiritse untasi

milloinkaan.

Magneettiliittimet

Apneahoidon on tunnuttava mahdollisimman

mukavalta, jotta potilaat sitoutuisivat siihen.

DreamWispissä on näppärästi kiinnitettävät ja

irrotettavat magneettiliittimet, joten maskin voi

pukea helposti milloin tahansa. Käyttäjät

kertoivat olevansa tyytyväisimpiä siihen,

kuinka helppoa DreamWisp-maskin käyttö on.

Wisp-pehmuste

DreamWisp yhdistää nenämaskin

tehokkuuden, erinomaiseen tiiviyteen ja Wisp-

pehmusteiden mukavuuteen. Potilaat ovat

tyytyväisiä siihen, kuinka tiiviinä maski pysyy

käytön aikana.

Esteetön näkökenttä

Koska maskin letku lähtee päälaelta,

näkökenttäsi on esteetön. DreamWispin kanssa

voit lueskella, selata Internetiä tai katsella

televisiota ennen nukkumaanmenoa.

Tuotteen tiedot

Materiaalit: Silikoni

Materiaalit: Polykarbonaatti

Materiaalit: Polyuretaanivaahto

Materiaalit: Nailon

Materiaalit: Elastaani

Materiaalit: Polyesteri

Materiaalit: Magneetti (asetaali)

Takuu: 90 päivää

Käyttöpaine: 4–30 cmH2O

Äänitaso: 18,7 dBA

Varaosat

Tarkista päivittäin kulumisen varalta: Vaihda

kuluneet osat heti

Käyttötarkoitus

<gt/> 30 kg painaville potilaille: Henkilöt,

joille on määrätty CPAP-hoitoa

Vakava varoitus: magneettinen häiriö

Ole varovainen sydämentahdistimien kanssa:

Lue käyttöohje ennen käyttöä

Kalibrointitiedot

Pese käsin miedolla puhdistusaineella:

Huuhtele huolellisesti, anna kuivua tai ripusta

kuivumaan

* 1. Käyttäjätutkimus; PRI Wisp- ja ResMed Air Fit N20 -

tuotteiden käyttäjiä yhteensä 20; potilastutkimus,

n = 52, maalis-/huhtikuu 2018, molempia tuotteita

käytettiin 10 ja 30 päivää.
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