Nesemaske
DreamWisp
Slanger for plassering øverst på
hodet
Pute for automatisk forsegling
Hodestopp som er enkel å feste
Medium-pute, Mediumrammeledd
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Sove komfortabelt i hver sving
DreamWisp ble utformet for å hjelpe deg med å sove komfortabelt med hver sving. Ved å kombinere
DreamWears rørdesign som skal sitte øverst på hodet, med Wisps nesepute med minimal kontakt, gir
DreamWisp deg frihet til å sove i enhver posisjon hele natten.
Minimalt antall deler
En ønsket tilpasning med minimalt antall deler
Enkel å feste, enkel å justere
Magnetiske klemmer
Hodestroppklemmene og maskeputen inneholder magneter
Uhindret synsfelt
Les, se på TV eller bruk briller
Bevegelsesfrihet
Sov i enhver posisjon
Behagelig og enkel å bruke
Puten med komfort og trygghet
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Høydepunkter

Spesiﬁkasjoner

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.
Sov i enhver posisjon
Med sin revolusjonerende maskedesign som
sitter øverst på hodet, gir DreamWisp større
bevegelsesfrihet ved å holde slangene unna.
Du kan endre sovestillinger gjennom hele
natten, enten du vil ligge på siden, på ryggen
eller på magen. Brukere uttalte at de var
fornøyd med hvor godt masken holdt seg på
plass mens de sov.
Utformet med minimalt antall deler
Hodestroppen til DreamWisp er utformet for å
fungere med eksepsjonell komfort. Den
ﬁrepunkts hodestroppen er utformet for å gi
stabilitet med færre deler, mens den myke,
lette rammen også fungerer som DreamWisps
luftstrømkanal. Dette betyr at færre

komponenter kommer i kontakt med deg mens
du sover, slik at du får behagelig terapi hver
natt og hele natten gjennom.
Magnetiske klemmer
Hjelper deg med å opprettholde
søvnbehandlingen ved å gjøre det så praktisk
som mulig. DreamWisp har magnetiske klips
som er raske og enkle å sette på eller ta av.
Dette gjør det enkelt å ta masken på eller av
når som helst. Brukere uttalte at de er mest
fornøyd med hvor lett det er å bruke
DreamWisp-masken.
Wisp-puten
DreamWisp kombinerer ytelsen til en
nesemaske med en minimalt invasiv design,
en eksepsjonell tetning og komforten til Wisps
puteteknologi. Pasienter er mer fornøyde med
hvor godt masken opprettholder en tetning
under bruk.
Uhindret synsfelt
Den unike slangeutformingen som sitter øverst
på hodet, gir deg et klart synsfelt. Med
DreamWisp kan du lese, surfe på Internett eller
se på TV mens du gjør deg klar til å sove.
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Produktdetaljer
Materials: Silikon
Materials: Polykarbonat
Materials: Polyuretanskum
Materials: Nylon
Materials: Spandex
Materials: Polyester
Materials: Magnet (Acetal)
Warranty: 90 dager
Operating pressure: 4–30 cmH2O
Sound level: 18,7 dbA
Erstatning
Inspect for daily wear: Bytt ved første tegn til
slitasje
Tiltenkt bruk
To be used on patients (<gt/>66 lbs/30kg):
som har fått foreskrevet CPAP-behandling
Advarsel: Magnetisk interferens
Beware with pacemakers: Les
brukerhåndbøkene før bruk
Kalibreringsdata
Hand wash with mild detergent: Skyll
grundig, heng til tørk eller lufttørk

* 1. Brukerstudie, kombinert brukerpopulasjon for PRI
Wisp og ResMed Air Fit N20, pasientpreferansestudie,
n = 52, mars/april 2018 på både 10 og 30 dager.

