
 

Gel Pillows Starter
Pack

DreamWear

 
Drie kussenformaten

Frames in 3 formaten

 

HH1134

Alsof u helemaal niets draagt*
DreamWear Gel Pillows biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede nachtrust.

Zien wat u wilt

Extreem groot zichtveld dankzij het open ontwerp

Innovatief ontwerp

Aansluiting voor luchtslang aan de bovenkant van het hoofd

Gelkussens

Modulair ontwerp

Ondersteunt uw slaaptherapie

Comfortabele pasvorm

Eenvoudig aan te brengen

Smalle hoofdband

Banden van zacht materiaal

Zacht, flexibel frame
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Kenmerken

Eenvoudig aan te brengen

Kies het juiste kussen, zodat de blauwe

gelneusdoppen comfortabel onder uw neus

zitten zonder dat er ruimte tussen zit. Alleen

het zachte uiteinde van siliconen materiaal

moet in uw neusgaten zitten. Duw geen enkel

gedeelte van de blauwe gelkussens in uw

neus.

Slapen zoals u zelf wilt

Omdat de luchtslang naar de bovenkant van

het hoofd is verplaatst, biedt DreamWear Gel

Pillows 's nachts meer bewegingsvrijheid.

Gebruikers geven aan dat ze niet meer in een

bepaalde positie moeten slapen wanneer ze

DreamWear Gel Pillows dragen.

Gelkussens

Minder ongemak voor uw gezicht, neus en

neusgaten. Gebruikers vinden DreamWear Gel

Pillows comfortabeler dan hun voorgeschreven

masker.

Modulair ontwerp

Modulair ontwerp met vervangbare kussens en

neusdoppen zodat het snel in elkaar kan

worden gezet en worden gereinigd.

Smalle hoofdband

DreamWear combineert comfort met design.

Gebruikers geven aan dat het met het

DreamWear Gel Pillows-masker voelt alsof ze

niets op hun gezicht hebben, in tegenstelling

tot hun voorgeschreven masker.

Banden van zacht materiaal

Geeft een zacht gevoel op de wangen.

Zacht, flexibel frame

Het flexibele materiaal waar de lucht doorheen

stroomt, voelt zacht tegen de huid en is

comfortabel.

Onbelemmerd zicht

Dankzij het open ontwerp kunt u eenvoudig

een bril dragen, lezen, tv kijken en een

computer of tablet gebruiken voordat u gaat

slapen.

Ondersteunt uw slaaptherapie

DreamWear biedt u de vrijheid om het kussen

te kiezen dat het beste bij u past. Zo kunt u

genieten van meer bewegingsvrijheid en beter

slapen.
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Specificaties

Inhoud verpakking

Inclusief: Small Cushion, Medium Cushion,

Large Cushion, Small Frame, Medium Frame,

Large Frame

Beoogd gebruik

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

prescription

Productgegevens

Materiaal: Nylon, Polyurethane foam,

Polycarbonate, Polyester, Polyurethane gel,

Silicone, Spandex

Garantie: 90 days

Operating pressure: 4 to 20 cmH20

Sound level: 18 dBA

Number of parts: 7

Reinigen van de hoofdband en de slangen

Hand wash with mild detergent: Rinse

thoroughly, hang to dry¹

Het masker reinigen

Handmatig wassen met een mild

reinigingsmiddel: Rinse thoroughly, air dry¹

Vervanging

Controleer dagelijks op slijtage: Replace at

first sign of wear

* *Philips-vragenlijst over gebruikersvoorkeuren uit 2017
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