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HH1124

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

hur du vill.

Öppet synfält

Öppen design ger ett mycket brett synfält

Innovativ design

Luftslanganslutningen sitter högst upp på huvudet

Gelkuddar

Moduldesign

Stöd för din sömnbehandling

Bekväm design

Enkel att sätta fast

Slimmat huvudband

Mjukt tygomslag

Mjuk, flexibel ram
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Funktioner

Enkel att sätta fast

Välj den kudde där de blå gelbaserna sitter

bekvämt under näsan utan att något

mellanrum uppstår. Endast den mjuka

silikonspetsen ska vara inuti näsborrarna. Tryck

inte in någon del av den blå gelbasen i näsan.

Sov hur du vill

DreamWear gelkuddar 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 gelkuddar.

Gelkuddar

Mindre obehag i ansiktet, näsan och

näsborrarna. Användare tycker att DreamWear

gelkuddar är bekvämare än den mask de fått

ordinerad.

Moduldesign

Moduldesignen ger snabb montering och

rengöring, med utbytbara kuddar och

näskuddar.

Slimmat huvudband

I DreamWear kombineras komfort med estetik.

Användare rapporterar att DreamWear-masken

med gelkuddar känns mindre i ansiktet än den

mask de fått ordinerad.

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.

Inget skymmer synfältet

Det är lätt att använda glasögon, läsa, titta på

TV och använda en dator eller surfplatta innan

du somnar.

Stöd för din sömnbehandling

DreamWear ger dig möjlighet att välja den

kudde som fungerar bäst för dig, vilket ger dig

rörelsefrihet och bättre sömnkvalitet.
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Specifikationer

Förpackningen innehåller

Inklusive: Small Cushion, Medium Cushion,

Large Cushion, Medium Frame

Avsedd användning

För patienter <gt/>30 kg: with CPAP

prescription

Rengöring: huvudband och slang

Handtvätta med ett milt rengöringsmedel:

Rinse thoroughly, hang to dry¹

Rengöring: mask

Handtvätta med ett milt rengöringsmedel:

Rinse thoroughly, air dry¹

Byte

Kontrollera eventuellt slitage dagligen:

Replace at first sign of wear

Produktdetaljer

Material: Nylon, Polyurethane foam,

Polycarbonate, Polyester, Polyurethane gel,

Silicone, Spandex

Garanti: 90 days

Drifttryck: 4 to 20 cmH20

Ljudnivå: 18 dBA

Antal delar: 5

* *Philips användarundersökning 2017

* Leveransen inkluderar en standardmaskram (storlek M)

och tre kuddar för alla storlekar (S, M, L).

Sömnbehandlingsenheten medföljer inte.

* Kostnaderna för DreamWear är privata och ersätts

vanligtvis inte av sjukförsäkringssystemet.
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