
Wisp CPAP -nenämaski ja pääremmi

• Pakkaus
• 3 nenätyynykokoa (S/M, L, XL)
• mukana pääremmit
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Tehokkuuden uusi ilme
 
Wisp-maskin innovatiivinen Auto-Seal-tekniikka mukautuu jokaiseen liikkeeseesi. Maski pysyy erittäin tiiviinä, joten voit nukkua

levollisesti.

Hyödyt

Magneettiliittimet
• Pääremmin liittimissä ja maskin pehmusteessa on magneetteja
 
Pienikokoinen
• Yli 98 % käyttäjistä kokee, että Wisp istuu mukavasti*
 
Avoin näkökenttä

• Voit lukea, katsoa televisiota tai käyttää silmälaseja
 
Tehokkuus ja mukavuus
• Nopeuttaa ja helpottaa säätämistä.
 

Maakohtainen myyntiesite Suomi (2018, Toukokuu 17)



Ominaisuudet

Kompakti muotoilu, luonnollinen istuvuus

Nenänkärjen mallinen pehmustetyyny on suunniteltu asettumaan nenänvarren
alaosaan, ja se tiivistää maskin tehokkaasti mahdollisimman vähäisellä
kasvokosketuksella. * Vahvistettu antropometrisen tietokannan avulla

Lisää itsenäisyyttä

Wispin sulavalinjaisen muotoilun ansiosta otsapehmustetta ei tarvita lainkaan,
joten näkökenttäsi jää entistä vapaammaksi.

Yksinkertainen mutta erittäin tiivis maski

Muotoilu ja pääremmien liittimet helpottavat käyttöä ja puhdistusta.

Magneettiliittimet
Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen maskin käyttöä, sillä
magneettikentät saattavat vaikuttaa joihinkin lääkintälaitteisiin. Maskin
magneettiliittimet on pidettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) päässä
toiminnassa olevista lääkintälaitteista, erityisesti istutteista, kuten
sydämentahdistimista ja sisäkorvaistutteista. Lisätietoja on mukana
toimitettavassa käyttöohjeessa.

Spesifikaatiot
Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa
tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Vakava varoitus: magneettisia häiriöitä
Ole varovainen sydä-
mentahdistimien
kanssa

Lue käyttöohje ennen käyttöä.

Huolto
Takuu 90 päivää

Muotoilu
Pienikokoinen Helppo säätää
Patentoitu muotoilu Nenänkärjen mallinen pehmuste
Hiljainen uloshengity-
sääni

360 astetta kääntyvä kulmakappale

Silikonirunko Väritön, huomaamaton runko
Mukavuus Joustava päälakiremmi

Tekniset tiedot
Äänenpainetaso 19 dBA
Osien määrä Kuusi
Pehmusteen materi-
aali

Silikoni/polykarbonaatti

Pääremmin materiaali UBL/uretaanivaahto/nailon/elastaani/
termoplastinen nailon

Letkun materiaali Termoplastinen polyesterielastomeeri
Puhdistusohjeet:
maski

Pese käsin miedolla puhdistusaineella
Huuhtele huolellisesti ja anna kuivua

Puhdistaminen:
pääremmi, letku

Pese käsin miedolla puhdistusaineella
Huuhtele huolellisesti ja ripusta
kuivumaan

Kulmakappaleen /
kääntyvän liitännän
materiaali:

Polykarbonaatti

Rungon materiaali Silikoni/polykarbonaatti
Pääremmin liittimien
materiaali

Asetaali-kopolymeeri

Käyttöpaine 4–20 cmH2O
Kääntyvän liitännän
materiaali

Silikoni/polykarbonaatti

Käyttötarkoitus
Yli 30 kg painaville
potilaille

Lääkärin määräys CPAP-hoitoon

Pienikokoinen
Helppo säätää Hiljainen uloshengitysääni

* Vahvistettu antropometrisen tietokannan avulla
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