
Wisp CPAP -nenämaski
ja pääremmi

 
Pakkaus

3 nenätyynykokoa (S/M, L, XL)

mukana pääremmit

 
HH1024

Tehokkuuden uusi ilme.
Wisp-maskin innovatiivinen Auto-Seal-tekniikka mukautuu jokaiseen liikkeeseesi. Maski pysyy erittäin tiiviinä,

joten voit nukkua levollisesti.

Magneettiliittimet

Pääremmin liittimissä ja maskin pehmusteessa on magneetteja

Avoin näkökenttä

Voit lukea, katsoa televisiota tai käyttää silmälaseja

Pienikokoinen

Wisp sopii yli 98 prosentille käyttäjistä*

Tehokkuus ja mukavuus

Nopeuttaa ja helpottaa säätämistä.



Wisp CPAP -nenämaski ja pääremmi HH1024/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

Lisää itsenäisyyttä

Sulavalinjaisessa Wisp-maskissa

otsapehmustetta ei tarvita lainkaan, joten

näkökenttä on entistä vapaampi.

Pienikokoinen malli istuu luontevasti

Anatomisesti muotoiltu pehmustetyyny

asettuu nenänvarren alaosaan ja tiivistää

maskin tehokkaasti, vaikka koskettaakin ihoa

vain vähän.* Vahvistettu antropometrisen

tietokannan avulla

Yksinkertainen mutta tiivis maski

Muotoilu ja pääremmien liittimet helpottavat

käyttöä ja puhdistusta.

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.

Tekniset tiedot

Käyttöpaine: 4–30 cmH2O

Äänenpainetaso: 19 dBA

Osien määrä: Kuusi

Pehmusteen materiaali: Silikoni/polykarbonaatti

Pääremmin materiaali:

UBL/uretaanivaahto/nailon/elastaani/termoplastinen

nailon

Letkun materiaali: Termoplastinen

polyesterielastomeeri

Kehyksen materiaali:

Nailon/elastaani/uretaanivaahto

Kääntyvän liitännän materiaali:

Silikoni/polykarbonaatti

Puhdistusohjeet: maski: Hand wash with mild

detergent, Rinse thorougly, air dry

Puhdistaminen: pääremmi, letku: Hand wash with

mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Kulmakappaleen / kääntyvän liitännän materiaali::

Polykarbonaatti

Käyttöpaine: 4–20 cmH2O

Pääremmin liittimien materiaali: Asetaali-

kopolymeeri

Käyttötarkoitus

Yli 30 kg painaville potilaille: with CPAP prescription

Pienikokoinen

Helppo säätää: Quiet exhalation

Muotoilu

Pienikokoinen: Easy fitting and adjustment

Mukavuus: Elastic crown strap

Patentoitu muotoilu: Anatomisesti muotoiltu

nenätyyny

Hiljainen uloshengitysääni: 360 astetta kääntyvä

kulmakappale

Huolto

Takuu: 90-days

* Tämän lääkintälaitteen ostosta ei saa Kela-korvausta.

* Vahvistettu antropometrisen tietokannan avulla
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