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Förpackning

och 4 kuddstorlekar

1 ramstorlek Medium

 

HH1111

Bekväm passform*
Med friheten och bekvämligheten hos DreamWear kan du sova precis hur du vill

*Philips användarundersökning 2015

Lättanvänd

Bekväma och mjuka

Öppet synfält

Öppen design ger ett mycket brett synfält

De bästa kuddarna och näsmaskerna

Komfort och hög prestanda

Innovativ design

Under näsan-kudde

Luftslanganslutningen sitter högst upp på huvudet

Design med fyra delmoduler

Bekväm design

Slimmat huvudband

Mjuk, flexibel ram



Näsmask med minimal kontakt HH1111/00

Funktioner

Innovativ mask som sitter under näsan

Förhindrar röda märken, obehag och irritation i

näsborrarna och på näsryggen*

Rörelsefrihet

DreamWear ger ökad rörelsefrihet under natten

genom att slangen placeras ovanpå huvudet.

Användare uppgav att de inte behövde välja en

särskild sovställning när de använde

DreamWear.*

Design med fyra delmoduler

Moduldesignen ger snabb montering och

rengöring, med utbytbara kuddar i fyra

storlekar.

Slimmat huvudband

I DreamWear kombineras komfort och estetik:

Du kommer knappt känna masken och

dessutom är den liten och diskret.

Mjukt tygomslag

Ligger mjukt emot kinden

Mjuk, flexibel ram

Det flexibla materialet som luften flödar

igenom ligger skonsamt mot huden och är

behagligt att bära.

Under näsan-kudde

Förhindrar att det bildas röda märken och

irritation på näsryggen, vilket många patienter

upplever när de använder en traditionell mask

som täcker hela ansiktet

Inget skymmer synfältet

Det är lätt att ha glasögon, läsa, titta på TV och

använda en dator eller surfplatta innan du

somnar.
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Specifikationer

Innovativ design

Öppet synfält: Använd glasögon, läs eller titta

på TV

Specifikationer

Drifttryck: 4–20 cmH2O

Ljudtrycksnivå: 18 dBA

Antal delar: Fem

Kudde, material: Silikon

Huvudbandsmaterial: Polyuretanskum,

nylon/spandex

Ram-material: Polykarbonat

Rengöringsinstruktioner: mask: Hand wash

with mild detergent, Rinse thorougly, air dry

Rengöring: huvudband och slang: Hand wash

with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to

dry

Knärör/swivel, material:: Polykarbonat

Tygmanschetter, material: Polyester/Spandex

Komfort

Under näsan-kudde: Förhindrar röda märken i

näsborrarna

Mjukt tygomslag: Mjuk yta mot kinden

Mjuk, flexibel ram: Ligger mjukt emot ansiktet

Avsedd användning

För patienter <gt/>30 kg: with CPAP

prescription

Service

Garanti: 90 dagar
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