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3 putestørrelser

Mellomstor ramme

 

HH1124 Som om du ikke har noe på

deg*
Med friheten og komforten du får med DreamWear Gel Pillows, kan du sove

akkurat slik du vil.

Uhindret synsfelt

Åpen utforming for et svært bredt synsfelt

Nyskapende utforming

Luftrørtilkobling øverst på hodet

Pute med gelputer

Modulær design

Støtter søvnbehandlingen

Komfortabel utforming

Enkel å tilpasse

Slank hodestropp

Myke stoffomslag

Myk og fleksibel ramme



Maske HH1124/01

Høydepunkter

Enkel å tilpasse

Velg puten slik at putens blå gelbaser sitter

komfortabelt under nesen uten mellomrom.

Kun den myke silikonspissen skal være inni

neseborene. Stikk ikke noen del av den blå

gelbasen inn i nesen.

Sov slik du vil

Ved å flytte på slangen til toppen av hodet gir

DreamWear Gel Pillows større bevegelsesfrihet

i løpet av natten. Brukerne sa at de ikke trengte

å velge en sovestilling ved bruk av DreamWear

Gel Pillows.

Pute med gelputer

Mindre ubehag på ansiktet, i nesen og

neseborene. Brukere syntes DreamWear Gel

Pillows var mer behagelig enn den foreskrevne

masken.

Modulær design

Modulær design for rask montering og

rengjøring, med utskiftbare puter og

nesepolstring.

Slank hodestropp

DreamWear kombinerer komfort med estetikk.

Brukere rapporterte at DreamWear Gel Pillows-

masken kom nærmest til å få dem til å føle at

de har ingenting på, sammenlignet med den

foreskrevne masken.

Myke stoffomslag

Gir et myk grensesnitt til kinnene.

Myk og fleksibel ramme

Det fleksible materialet som luften strømmer

gjennom, legges forsiktig mot huden og er

behagelig å ha på seg.

Uhindret sikt

Den åpne utformingen gjør det enkelt å bruke

briller, lese, se på TV og bruke datamaskinen

eller nettbrettet på sengen.

Støtter søvnbehandlingen

DreamWear gir deg frihet til å velge puten som

passer best for deg, noe som gir deg

bevegelsesfrihet og bedre søvnkvalitet.
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Spesifikasjoner

Innhold i pakke

Include: Small Cushion, Medium Cushion,

Large Cushion, Medium Frame

Tiltenkt bruk

To be used on patients <gt/>30kg: with CPAP

prescription

Rengjøring: hodestropp, slange

Hand wash with mild detergent: Rinse

thoroughly, hang to dry¹

Rengjøring: maske

Hand wash with mild detergent: Rinse

thoroughly, air dry¹

Utskifting

Kontroller daglig for slitasje: Replace at first

sign of wear

Produktdetaljer

Materials: Nylon, Polyurethane foam,

Polycarbonate, Polyester, Polyurethane gel,

Silicone, Spandex

Warranty: 90 days

Operating pressure: 4 to 20 cmH20

Sound level: 18 dBA

Number of parts: 5

* *2017 Philips' spørreskjema for brukerpreferanser

* Leveransen omfatter en standard maskeramme

(størrelse M) og tre puter for alle størrelser (S, M, L).

Søvnbehandlingsenheten følger ikke med.

* Kostnadene for DreamWear belastes enkeltpersoner. De

godtgjøres som regel ikke av offentlige helsetjenester.
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