
Maska nosowa

DreamWisp

 
Przewód powietrza na szczycie
głowy

Poduszka z samoczynnym
uszczelnianiem

Łatwa do zamocowania uprząż

 
HH1144/04

Spokojny sen przez całą noc
Maska DreamWisp pomaga spać komfortowo każdej nocy. Dzięki połączeniu konstrukcji maski DreamWear

umożliwiającej podłączanie przewodu powietrza na szczycie głowy z poduszką nosową minimalnego kontaktu

maski Wisp, maska DreamWisp pozwala spać w ulubionej pozycji.

Minimalna liczba części

Oczekiwane dopasowanie przy minimalnej liczbie elementów

Łatwe mocowanie, prosta regulacja

Magnetyczne zaciski

Zaciski uprzęży i poduszka maski zawierają magnesy

Otwarte pole widzenia

Możliwość założenia okularów, czytania lub oglądania telewizji

Innowacyjna konstrukcja

Pozwala na sen w dowolnej pozycji

Komfort i łatwość użytkowania

Wygodna i sprawdzona poduszka



Maska nosowa HH1144/04

Zalety Dane techniczne

Magnetyczne zaciski

Przed użyciem tej maski należy skontaktować

się ze specjalistą. Niektóre urządzenia

medyczne mogą być narażone na działanie

pól magnetycznych. Zaciski magnetyczne w tej

masce powinny być przechowywane co

najmniej 50 mm od wszelkich aktywnych

urządzeń medycznych, ze szczególnym

uwzględnieniem urządzeń wszczepianych,

takich jak stymulatory serca, defibrylatorów i

implantów ślimakowych. Aby uzyskać więcej

informacji, należy zapoznać się z instrukcją

obsługi dołączoną do zestawu.

Sen w dowolnej pozycji

Dzięki rewolucyjnej konstrukcji umożliwiającej

podłączanie przewodu powietrza na szczycie

głowy z dala od ciała maska DreamWisp

umożliwia większą swobodę ruchu. Przez całą

noc można bezproblemowo zmieniać pozycję

spania – na boku, na plecach i na brzuchu.

Użytkownicy są zadowoleni, że podczas snu

maska pozostaje na swoim miejscu.

Minimalna liczba elementów

Czteropunktowa uprząż maski DreamWisp

zapewnia wyjątkowy komfort i stabilną pozycję

z zastosowaniem mniejszej liczby elementów.

Delikatna, lekka rama składająca się z dwóch

ramion pełni w masce DreamWisp rolę kanału

przepływu powietrza. Oznacza to, że podczas

snu mniej elementów styka się z ciałem

użytkownika, dzięki czemu może on korzystać

z komfortowej terapii przez całą noc, każdej

nocy.

Magnetyczne zaciski

Wygoda stosowania terapii zaburzeń

oddychania podczas snu mobilizuje

użytkownika do jej kontynuowania. Maskę

DreamWisp wyposażono w magnetyczne

zaciski, które można bezproblemowo zapiąć i

odpiąć, co pozwala szybko i łatwo zakładać i

zdejmować maskę. Użytkownicy przyznają, że

są najbardziej zadowoleni z łatwości

użytkowania maski DreamWisp.

Poduszka Wisp

Maska DreamWisp łączy w sobie skuteczność

działania i komfort maski nosowej z

minimalnie inwazyjną konstrukcją, wysokim

poziomem szczelności i wygodną poduszką w

technologii Wisp. Pacjenci są bardzo

zadowoleni z doskonałego przylegania maski

podczas użytkowania.

Brak ograniczenia widoczności

Konstrukcja umożliwiająca podłączanie

przewodu powietrza na szczycie głowy nie

ogranicza pola widzenia. Po założeniu maski

DreamWisp można przed zaśnięciem czytać,

serfować w Internecie lub oglądać telewizję.

Szczegółowe dane produktu

Materials: Silikon

Materials: Poliwęglan

Materials: Pianka poliuretanowa

Materials: Nylon

Materials: Spandex

Materials: Poliester

Materials: Magnes (acetal)

Warranty: 90 dni

Operating pressure: 4–30 cmH2O

Sound level: 18,7 dBA

Wymiana

Inspect for daily wear: Wymiana przy

pierwszych oznakach zużycia

Ostrzeżenie: zakłócenia elektromagnetyczne

Beware with pacemakers: Przed użyciem

przeczytać instrukcję obsługi

Przeznaczenie

To be used on patients (<gt/>66 lbs/30kg):

Pacjenci z przepisaną terapią CPAP

Dane dotyczące kalibracji

Hand wash with mild detergent: Dokładnie

wypłukać, powiesić lub wysuszyć na

powietrzu

* 1. Badanie z udziałem użytkowników; połączona grupa

użytkowników masek PRI Wisp i ResMed Air Fit N20;

badanie preferencji pacjentów, n=52, z przełomu marca

i kwietnia 2018 r, oba badania trwające odpowiednio 10

i 30 dni.
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