
 

Maska twarzowa

DreamWear

 
Zestaw podnosowej maski
twarzowej

z małą poduszką

Rama maski – rozmiar mały i
średni

 

HH1127

Wrażenie, jakby na twarzy nie

znajdowała się żadna maska*.

Swoboda i komfort, jakie zapewnia pełna maska twarzowa DreamWear Full Face,

pozwala pacjentom spać w ich ulubionej pozycji.

Magnetyczne zaciski

Zaciski uprzęży i poduszka maski zawierają magnesy

Otwarte pole widzenia

Otwarta konstrukcja i szerokie pole widzenia

Innowacyjny design

Swoboda ruchów

Modułowa konstrukcja zapewniająca więcej możliwości

Komfort i łatwość użytkowania

Wygodne użytkowanie

Miękka, elastyczna rama

Podnosowa poduszka ustno-nosowa
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Zalety

Swoboda ruchów

Dzięki przeniesieniu złącza przewodu

powietrza na szczyt głowy maska DreamWear

Full Face zapewnia większą swobodę ruchu

podczas snu. Użytkownicy masek DreamWear

Full Face twierdzą, że po jej założeniu nie

muszą wybierać pozycji do spania*.

Brak odciśnięć na grzbiecie nosa

Dzięki nowatorskiej konstrukcji podnosowej

poduszka nie powoduje czerwonych odciśnięć,

dyskomfortu ani podrażnień skóry na grzbiecie

nosa**.

Brak ograniczenia widoczności

Dzięki otwartej konstrukcji można z łatwością

założyć okulary, czytać, oglądać telewizję i

korzystać z tabletu przed zaśnięciem**.

Wrażenie braku maski na twarzy

Miękka, elastyczna rama nie przeszkadza

podczas snu. Pacjenci mają wrażenie jakby

spali bez maski*.

Wolność wyboru

Modułowa konstrukcja i uniwersalna rama

pozwalają na wybór najwygodniejszej

poduszki.

Wygodne użytkowanie

Tylko kilka elementów do łatwego montażu,

demontażu i czyszczenia.

Magnetyczne zaciski

Przed użyciem tej maski należy skontaktować

się ze specjalistą. Niektóre urządzenia

medyczne mogą być narażone na działanie

pól magnetycznych. Zaciski magnetyczne w tej

masce powinny być przechowywane co

najmniej 50 mm od wszelkich aktywnych

urządzeń medycznych, ze szczególnym

uwzględnieniem urządzeń wszczepianych,

takich jak stymulatory serca, defibrylatorów i

implantów ślimakowych. Aby uzyskać więcej

informacji, należy zapoznać się z instrukcją

obsługi dołączoną do zestawu.
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* * Analiza danych z sierpnia 2017 r. pochodzących z

badania preferencji pacjentów po 10 dniach

użytkowania, gdzie n = 85, a przepisane maski

obejmują model Resmed Airfit F10 i F20, Respironics

Amara View i F&P Simplus.

* ** Oświadczenie – maska została zaprojektowana tak,

aby nie stykała się z grzbietem nosa.

* ¹W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji

dotyczących czyszczenia należy zapoznać się z

instrukcją obsługi.
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