
 

Næsemaske med

minimal kontakt

DreamWear

 
Pakke

og 4 pudestørrelser

1 ramme, størrelse medium

 

HH1111

Som ikke at have noget på*
Med friheden og komforten ved DreamWear kan du sove, som du ønsker det *2015

Philips spørgeskema om brugerpræference

Nem at anvende

Komfortabel og blød

Frit synsfelt

Det åbne design giver et ekstremt bredt synsfelt

Det bedste af puder og næsemasker

Komfort og ydelse

Innovativt design

Pude til under næsen

Tilslutning af luftslange øverst på hovedet

Modulært design i 4 dele

Behageligt design

Slankt hovedtøj

Blød, fleksibel ramme
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Vigtigste nyheder

Innovativ maske til under næsen

Forhindrer røde mærker, ubehag eller irritation i

næseborene eller på næseryggen *

Bevægelsesfrihed

Ved at flytte slangens placering til toppen af

hovedet giver DreamWear større

bevægelsesfrihed i løbet af natten. Brugere

udtalte, at de ikke behøvede at vælge én

sovestilling, når de bar DreamWear.*

Modulært design i 4 dele

Modulært design til hurtig samling og

rengøring, med udskiftelige puder, som fås i fire

størrelser.

Slankt hovedtøj

DreamWear kombinerer komfort med æstetik:

Ikke alene vil du knapt kunne mærke masken,

den er også diskret af udseende.

Bløde stofstropper

Giver en blød berøring af din kind

Blød, fleksibel ramme

Det fleksible materiale, luften strømmer

igennem, anbringes forsigtigt på huden og er

behagelig at have på.

Pude til under næsen

Forhindrer de røde mærker og irritation af

næseryggen, som mange patienter oplever, når

de er iført en traditionel fuld ansigtsmaske

Frit udsyn

Det er nemt at bære briller, læse, se TV eller

bruge en computer eller tablet, før du falder i

søvn.
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Specifikationer

Innovativt design

Frit synsfelt: Brug briller, læs eller se TV

Specifikationer

Driftstryk: 4 - 20 cmH2O

Lydtryksniveau: 18 dBA

Antal dele: Fem

Pudemateriale: Silikone

Hovedtøjsmateriale: Polyuretanskum,

nylon/Spandex

Rammemateriale: Polykarbonat

Rengøringsinstruktioner: maske: Hand wash

with mild detergent, Rinse thorougly, air dry

Rengøring: hovedtøj, slanger: Hand wash with

mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Knæstykke-/drejeledsmateriale:: Polykarbonat

Stofærme-materiale: Polyester/Spandex

Komfort

Pude til under næsen: Forhindrer røde mærker

i næseborene

Bløde stofstropper: Blød mod kinden

Blød, fleksibel ramme: Giver en blød berøring

af ansigtet

Brugsformål

Skal bruges på patienter <gt/> 30 kg: with

CPAP prescription

Service

Garanti: 90-days
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