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

Magnetiska knäppen

Det sitter magneter i knäppena till huvudbandet och på maskkudden

Öppet synfält

Den öppna designen ger ett mycket brett synfält

Innovativ design

Rörelsefrihet

En moduldesign för fler alternativ att välja bland

Bekväm och lättanvänd

Lättanvänd

Mjuk, flexibel ram

Helansiktskudde nedanför näsan
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Funktioner

Rörelsefrihet

DreamWear helmask ger ökad rörelsefrihet

under natten genom att slangen placeras

ovanpå huvudet. Användare uppgav att de inte

behövde välja en viss sovställning när de

använde DreamWear helmask.*

Inga fler röda märken på näsan

Den innovativa kuddesignen under näsan

innebär att det är slut på röda märken, obehag

och irritation på näsryggen.**

Inget skymmer synfältet

Med denna öppna utformning är det lätt att

använda glasögon, läsa, titta på TV och

använda en dator eller surfplatta innan du

somnar.**

Bekväm passform

Den mjuka och flexibla ramen är bekväm att ha

på natten. Användare har sagt att den inte

känns alls.*

Valfrihet

Den modulära utformningen gör att

användaren kan välja den kudde som fungerar

bäst på en och samma ram.

Lättanvänd

Den består av få delar, vilket gör det enkelt att

sätta ihop, ta isär och rengöra den.

Magnetiska knäppen

Kontakta din läkare innan du använder denna

mask. Vissa medicintekniska produkter kan

påverkas av magnetiska fält. De magnetiska

knäppena i masken ska sitta minst 50 mm från

alla aktiva medicinska enheter, med särskild

hänsyn till implantat, såsom pacemakers,

defibrillatorer och cochleaimplantat. Läs

bruksanvisningen till respektive enhet för mer

information.
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Specifikationer

Produktdetaljer

Garanti: 90 days

 

* * Dataanalys från augusti 2017, patientpreferensstudie

där n = 85 och de ordinerade maskerna omfattar

Resmed Airfit F10 och F20, Respironics Amara View och

F&P Simplus, baserat på 10 dagars användning.

* ** Designanspråk – utformningen av masken är sådan att

det inte behövs någon kontakt med näsryggen.

* ¹ Läs bruksanvisningen för mer detaljerad

rengöringsinformation.
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