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Alsof u helemaal niets draagt1-

3

Slaap zoals u zelf wilt1-3

Ontworpen voor jouw comfort

Goede pasvorm en afdichting4

 
HH1155/00

Een zacht en comfortabel neuskussentje

Het DreamWear-masker met siliconen kussentjes is ontworpen om u comfortabeler te laten slapen dankzij een

prettige pasvorm en aansluiting. *Niet in alle landen verkrijgbaar.

Ontworpen met innovatieve siliconen kussentjes

Uitzonderlijk comfort

Slapen zoals u zelf wilt

Geniet van een onbelemmerd zicht

Aanbevolen door gebruikers

Alsof u helemaal niets draagt1,2,3

Verbeterde pasvorm en aansluiting
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Kenmerken

Uitzonderlijk comfort

Met 100% siliconen kussentjes ervaart u een

nieuw niveau van comfort en zachtheid. In

een recent onderzoek gaven gebruikers zelfs

aan dat het DreamWear-masker met

siliconen kussentjes het zachtste

neuskussentje heeft in vergelijking met hun

voorgeschreven masker. 3

Slapen zoals u zelf wilt

Het unieke ontwerp leidt de luchtstroom door

het frame van de DreamWear, waardoor de

slangaansluiting zich aan de bovenkant van

het hoofd kan bevinden. Hierdoor kunt u in

elke gewenste positie slapen: op uw buik, zij

of rug.1,2,3

Geniet van wat u ziet

Het unieke ontwerp van DreamWear zorgt

ervoor dat het masker niet op uw neusbrug

rust, waardoor een open gezichtsveld wordt

gecreëerd dat u in staat stelt een bril te

dragen voordat u naar bed gaat, een boek te

lezen of tv te kijken. Omdat het masker niet

op uw neus rust, betekent dit ook minder

roodheid en ongemak op uw neusbrug.

Voorkeur van gebruikers

Gebruikers geven de voorkeur aan een

DreamWear-masker met siliconen kussentjes

boven een DreamWear-masker met

gelkussentjes en hun voorgeschreven

masker4. In een recent onderzoek zouden 9

van de 10 gebruikers het masker aanbevelen

aan vrienden, familie en andere consumenten

die lijden aan obstructieve slaapapneu

(OSA).3

Innovatief ontwerp

Met een slang aan de bovenkant van het

hoofd zorgt DreamWear ervoor dat u dichter

bij uw bedpartner kunt slapen en hebt u geen

last meer van de neusslang voor uw gezicht.

Het DreamWear-masker met siliconen

kussentjes is de lichtste slang aan de

bovenkant van het hoofdkussenmasker. 7

Verbeterde pasvorm en aansluiting

Het steelloze, kegelvormige ontwerp van het

siliconen kussentje zorgt voor een goede

pasvorm en afdichting. In een recent

onderzoek gaven gebruikers aan dat het

DreamWear-masker met siliconen kussentjes

een betere pasvorm en afdichting heeft dan

hun voorgeschreven masker.4
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Specificaties

Specificaties

Aantal onderdelen: 1

 

* 1DreamWear-neusmasker voor onder de neus:

gegevensanalyse na 30 dagen gebruik van een door

Philips gesponsorde patiëntenvoorkeurstudie uit 2015

(n=98). Voorgeschreven maskers waren onder andere

ResMed Swift FX, ResMed Mirage FX, Philips Wisp en

ResMed P10. Gegevensanalyse na 10 dagen gebruik uit

2019 P

* 2DreamWear Full Face-masker: gegevensanalyse van

een onderzoek naar patiëntvoorkeuren in augustus

2017, waarbij (n=85) en de voorgeschreven maskers

Resmed Airfit F10 en F20, Respironics Amara View en

F&P Simplus waren.

* 3Analyse na 30 dagen gebruik in juli/augustus 2020.

Kussentjesvoorkeursproef met (n=127). Voorgeschreven

maskers waren onder andere ResMed Airfit P10, P30i,

Swift Fx, F&P Brevida, Philips DreamWear met

gelkussentjes, Nuance/Pro.

* 4Pasvorm en afsluiting afzonderlijk getest. Na 30

dagen gebruik in juli/augustus 2020.

Kussentjesvoorkeursproef met (n=127). Voorgeschreven

maskers waren onder andere ResMed Airfit P10, P30i,

Swift Fx, F&P Brevida, Philips DreamWear met

gelkussentjes, Nuance/Pro.

* 5 Masker staat niet direct in contact met de neusbrug

* 6 Voor het overstappen van een neuskussentje of een

siliconen kussentje naar een kussen voor het hele

gezicht zijn andere hoofdbanden en instructies vereist.

Klanten moeten hun leverancier raadplegen voordat ze

aanpassingen maken.

* 7 Gegevens verkregen uit door Philips uitgevoerde

vergelijkende gewichttests voor de DreamWear met

gelkussentjes, de DreamWear met siliconen kussentjes

en het ResMed Airfit P30i-masker

* 8 Analyse na 30 dagen gebruik in juli/augustus 2020.

Kussentjesvoorkeursproef n=127. Voorgeschreven

maskers waren onder andere ResMed Airfit PIO, P30i,

Swift Fx, F&P Brevida, Philips DreamWear met

gelkussentjes, Nuance/Pro
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