Næsemaske
DreamWisp
Slangetilslutning ovenpå
hovedet
Pude med automatisk
forsegling
Hovedtøj, der er nemt at
montere
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Sov komfortabelt og vend dig, som du ønsker
DreamWisp er designet til at hjælpe dig med at sove komfortabelt og sikre, at du kan vende dig, som du ønsker.
Ved at kombinere DreamWears design, hvor slangen sidder oppe på hovedet, og Wisps næsepude med
minimal kontakt giver DreamWisp dig frihed til at sove i en hvilken som helst stilling hele natten.
Minimalt antal dele
Den ønskede pasform med minimalt antal dele
Nem at montere, enkel at justere
Magnetiske klemmer
Klemmerne og maskepuden til hovedtøjet indeholder magneter
Frit synsfelt
Læs, se TV, eller brug briller
Bevægelsesfrihed
Giver dig mulighed for at sove i en hvilken som helst stilling
Behagelig og nem at anvende
Pude som giver komfort og tillid

Næsemaske
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Vigtigste nyheder

Speciﬁkationer

Sov i en hvilken som helst stilling
Med sit revolutionerende maskedesign, hvor
slangen sidder oppe på hovedet, giver
DreamWisp bedre bevægelsesfrihed ved at
holde slangen af vejen. Du kan frit ændre
sovestilling hele natten - fra at ligge på siden
til på ryggen til på maven. Brugerne sagde, at
de var tilfredse med, hvor godt masken blev
siddende på plads, mens de sov.

Produktoplysninger
Materialer: Silikone
Materialer: Polykarbonat
Materialer: Polyuretanskum
Materialer: Nylon
Materialer: Spandex
Materialer: Polyester
Materialer: Magnet (acetal)
Garanti: 90 dage
Driftstryk: 4 - 30 cmH2O
Lydniveau: 18,7 dBA

Magnetiske klemmer

Kontakt din sundhedsfaglige ekspert før du
bruger denne maske. Nogle medicinske
anordninger kan påvirkes af magnetfelter. De
magnetiske klemmer i denne maske skal
holdes mindst 50 mm væk fra enhver aktiv
medicinsk anordning. Vær særligt opmærksom
på implanterede anordninger som f.eks.
pacemakere, deﬁbrillatorer og cochlearimplantater. Læs brugervejledningen i pakken
for at få ﬂere oplysninger.

mens den bløde letvægtsramme også fungerer
som DreamWisp's luftstrømskanal. Det betyder
færre komponenter, der kommer i kontakt med
dig, mens du sover, så du kan nyde en
behagelig behandling - hele natten, hver nat.
Magnetiske klemmer
At hjælpe dig med at holde fokus på din
søvnbehandling betyder at gøre den så
bekvem som muligt. DreamWisp er forsynet
med magnetklemmer, som er hurtige og
nemme at tilslutte eller frakoble. Det gør det
nemt at tage masken på eller af, når som helst
du ønsker det. Brugerne sagde, at de er meget
tilfredse med, hvor nemt det er at bruge
DreamWisp-masken.
Wisp-puden
DreamWisp kombinerer ydeevnen fra en
næsemaske med et minimalt invasivt design,
fremragende forsegling og komforten ved
Wisp-pude-teknologien. Patienterne er mere
tilfredse med, hvor godt masken bevarer
forseglingen under brug.
Frit udsyn
Det unikke design med slangerne oppe på
hovedet giver dig mulighed for at få et frit
synsfelt. Med DreamWisp kan du læse, surfe
på nettet eller se TV, mens du slapper af for at
falde i søvn.

Udskiftning
Kontrollér for daglig slitage: Skift ud ved
første tegn på slitage
Brugsformål
Skal bruges på patienter (<gt/>66 lbs/30 kg):
som CPAP-behandlingen er blevet ordineret
til
Advarsel: Magnetisk interferens
Vær opmærksom på pacemakere: Læs
brugervejledningen før brug
Kalibreringsdata
Vask i hånden med et mildt
rengøringsmiddel: Skyl grundigt, hæng til
tørre eller lad lufttørre

Udviklet med minimalt antal dele
DreamWisps hovedtøj er designet til at fungere
med enestående komfort. Firepunktshovedtøjet
er udformet til at give stabilitet med færre dele,
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* 1. Brugerundersøgelse; Samlet population af PRI Wispog ResMed Air Fit N20-brugere;
patientpræferenceundersøgelse, n=52, marts/april
2018 ved både 10 og 30 dage.

