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Sov bekvämt oavsett sovställning
DreamWisp har utformats för att hjälpa dig att sova bekvämt oavsett sovställning. Om du kombinerar

DreamWear-designen med slangen ovanpå huvudet med Wisp-näskudden med minimal kontakt får du

DreamWisp som ger dig friheten att sova i vilken ställning som helst hela natten.

Få delar

Rätt passform med få delar

Enkel att fästa och justera

Magnetiska knäppen

Det sitter magneter i knäppena till huvudbandet och på maskkudden

Öppet synfält

Läs, titta på TV eller bär glasögon

Vapaus liikkua

Sov i vilken ställning du vill

Bekväm och lättanvänd

Kudde med komfort och trygghet



Näsmask HH1144/04

Funktioner Specifikationer

Sov i vilken ställning du vill

Tack vare den revolutionerande DreamWisp-

designen där masken är placerad ovanpå

huvudet får du större rörelsefrihet. Du kan

ändra sovställning som du vill under natten:

från att ligga på sidan till att ligga på mage.

Användarna sa att de var mycket nöjda med

hur bra masken satt kvar på natten när de sov.

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.

Utformad med få delar

DreamWisp-huvudbandet är utformat för att ge

dig utmärkt komfort. Fyrpunktshuvudbandet är

utformat för stabilitet med få delar och den

mjuka och lätta ramen fungerar även som

luftflödeskanal för DreamWisp. Det innebär att

färre komponenter kommer i kontakt med dig

när du sover så att du kan njuta av din

bekväma terapi - hela natten, varje natt.

Magnetiska knäppen

För att du ska kunna fortsätta med din

sömnterapi måste det vara enkelt att göra det.

DreamWisp har magnetiska knäppen som går

snabbt och enkelt att sätta fast och ta loss. Det

gör det enkelt att ta av och sätta på dig

masken, när du vill. Användarna sa att de var

mycket nöjda med hur enkelt det var att

använda DreamWisp-masken.

Wisp-kudden

DreamWisp kombinerar prestanda hos en

näsmask med en minimalt invasiv design,

utmärkt tätning och den bekväma Wisp-

kuddtekniken. Patienter är mycket nöjda med

hur bra masken håller tätt vid användning.

Fritt synfält

Den unika designen där slangen är placerad

ovanpå huvudet ger dig fritt synfält. Med

DreamWisp kan du läsa, surfa på internet eller

titta på TV när du ska somna.

Produktdetaljer

Material: Silikon

Material: Polykarbonat

Material: Polyuretanskum

Material: Nylon

Material: Spandex

Material: Polyester

Material: Magnet (acetal)

Garanti: 90 dagar

Drifttryck: 4–30 cmH2O

Ljudnivå: 18,7 dBA

Byte

Kontrollera om det förekommer dagligt

slitage: Byt ut vid första tecken på slitage

Varning: magnetiska störningar

Var försiktig med pacemakers: Läs

bruksanvisningen före användning.

Avsedd användning

För patienter (<gt/>66 lbs/30 kg): som

CPAP-behandling har förskrivits för

Kalibreringsdata

Handtvätta med ett milt rengöringsmedel:

Skölj noggrant, häng upp eller lufttorka

* 1. Användarundersökning. Kombinerad population för

PRI Wisp- och ResMed Air Fit N20-användare.

Patientpreferensstudie, n = 52. Mars/april 2018 vid

både 10 och 30 dagar.
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