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Vernieuwd hoofdbandontwerp met steun

De DreamWear-hoofdband met steun is de nieuwste innovatie van Philips Respironics. Het ontwerp voorkomt

dat het masker afglijdt en gebruikers1,2 geven aan dat de stabiliteit, pasvorm en aansluiting zijn verbeterd.

Innovatief ontwerp

Ervaar een hoofdband die blijft zitten

Comfort binnen bereik

Uitzonderlijke pasvorm en aansluiting

De hele nacht stabiel

Slaap op de manier waar u van droomt



hoofdband met steun (zonder masker, enkel hoofdband) HH1119/01

Kenmerken Specificaties

Antislipontwerp

Het unieke antislipontwerp van de hoofdband

zorgt ervoor dat het masker de hele nacht blijft

zitten. In een recente studie verklaarden 98%

van de gebruikers van gelkussentjes1 en 94%

van de gebruikers met een neusmasker2 dat de

hoofdband van de DreamWear-maskers tijdens

gebruik blijft zitten.

Comfortabele therapie

Geniet iedere nacht van comfortabele therapie.

De DreamWear-hoofdband met steun is

ontworpen om onze DreamWear-maskers met

gelkussentjes en DreamWear-neusmaskers

nog comfortabeler te maken. 96% van de

ondervraagde gebruikers met een DreamWear-

masker met gelkussentjes1 en 94% van de

gebruikers met een DreamWear-neusmasker2

zegt comfortabeler te slapen met de

vernieuwde hoofdband.

Uitzonderlijke pasvorm en aansluiting

De vernieuwde DreamWear-hoofdband geeft

steun en is ontworpen om lekken te voorkomen

en goede prestaties te leveren. Gebruikers van

het DreamWear-masker met gelkussentjes1 en

het DreamWear-neusmasker2 gaven aan dat

ze de pasvorm en de aansluiting** van het

vernieuwde DreamWear-masker beter vinden

dan dat van hun voorgeschreven masker.

Stabiliteit en comfort

Het innovatieve ontwerp van de DreamWear-

hoofdband voorkomt afglijden door extra

stabiliteit te bieden tijdens het slapen. De

steunen van de hoofdband werken als

brillenpootjes en verminderen beweging van

het masker en de hoofdband tijdens gebruik.

Dit wordt bevestigd door 85% van de

gebruikers met een DreamWear-masker met

gelkussentjes1 en 88% van de gebruikers met

een DreamWear-neusmaker2. Zij gaven aan

dat de vernieuwde hoofdband stabieler is dan

de oorspronkelijke hoofdband.

Slaap op de manier waar u van droomt

De DreamWear-hoofdband met steun is

ontworpen om de slaapkwaliteit te verbeteren.

De meerderheid van de ondervraagde

gebruikers met een DreamWear-masker met

gelkussentjes1 en gebruikers met een

DreamWear-neusmaker2 geeft aan dat ze

beter slapen met het DreamWear-masker met

vernieuwde hoofdband.

Reiniging

Hand wash with mild detergent: Spoel

grondig, hang op om te drogen of laat aan de

lucht drogen

Productgegevens

Materials: Polyurethaanschuim, nylon,

elastaan, thermoplastisch elastomeer

Package contents: DreamWear-hoofdband

met steun

Part Number: 1116751

Reimbursement information: HCPS A7035

* 1. Voorkeursstudie met DreamWear-gelkussentjes bij

patiënten met de oorspronkelijke hoofdband; n=47,

jan/maart 2019, gedurende 30 dagen. Oorspronkelijke

hoofdband verwijst naar het opengewerkte ontwerp

van het DreamWear-masker met gelkussentjes.

* 2. Voorkeursstudie met het DreamWear-neusmasker bij

patiënten met de oorspronkelijke hoofdband; (n=140),

jan/maart 2019, gedurende 30 dagen. Oorspronkelijke

hoofdband verwijst naar het opengewerkte ontwerp

van het DreamWear-UTN-neusmasker.

* **De pasvorm en de aansluiting zijn onafhankelijk van

elkaar onderzocht.
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