Fuld ansigtsmaske
DreamWear
Fuld ansigtspakke
med lille pude
og lille og mellemstor ramme

HH1127

Som ikke at have noget på.*
Med friheden og komforten ved DreamWear Full Face kan du sove, som du ønsker.
Magnetiske klemmer
Klemmerne og maskepuden til hovedtøjet indeholder magneter
Frit synsfelt
Åbent design giver et bredt synsfelt
Innovativt design
Bevægelsesfrihed
Modulært design giver ﬂere valgmuligheder
Behagelig og nem at anvende
Nem at anvende
Blød, ﬂeksibel ramme
Fuld ansigtspude under næsen
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Vigtigste nyheder
Bevægelsesfrihed

Frit udsyn

Nem at anvende

Ved at ﬂytte slangens placering til toppen af
hovedet giver DreamWear Full Face større
bevægelsesfrihed i løbet af natten. Brugere har
udtalt, at de ikke behøvede at vælge én
sovestilling, når de brugte DreamWear Full
Face.*

Det åbne design gør det nemt at bruge briller,
læse, se TV eller bruge en computer eller
tablet, før du falder i søvn.**

Består kun af få dele og er nem at samle, skille
ad og rengøre.
Magnetiske klemmer

Som ikke at have noget på

Slut med røde mærker på næseryggen

Den bløde, ﬂeksible ramme er behagelig at
bære om natten. Brugerne har udtalt, at det
føles som ikke at have noget på.*
Pudens innovative under næsen-design
betyder, at det er slut med røde mærker,
ubehag og irritation på næseryggen. **

Valgfrihed

Det modulære design giver brugerne mulighed
for at vælge den pude, der passer bedst til
dem, og på samme ramme.

Kontakt din sundhedsfaglige ekspert før du
bruger denne maske. Nogle medicinske
anordninger kan påvirkes af magnetfelter. De
magnetiske klemmer i denne maske skal
holdes mindst 50 mm væk fra enhver aktiv
medicinsk anordning. Vær særligt opmærksom
på implanterede anordninger som f.eks.
pacemakere, deﬁbrillatorer og cochlearimplantater. Læs brugervejledningen i pakken
for at få ﬂere oplysninger.
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* * Dataanalyse af patientpræferenceundersøgelse
udført i august 2017, hvor n = 85, og de ordinerede
masker omfattede Resmed Airﬁt F10 og F20,
Respironics Amara View og F&P Simplus; baseret på 10
dages brug.
* ** Designpåstand - masken er designet således, at den
ikke berører næseryggen.
* ¹Se venligst brugervejledningen for at få en mere
detaljeret rengøringsvejledning.

