
Näsmask

• Förpackning
• med kudde i storlek Small/Medium

HH1032/01

Prestanda med mervärde
 
En genuint tilltalande traditionell näsmask med minimal hudkontakt mot ansiktet som är enkel, bekväm och har utmärkt tätning.

Fördelar

Kompakt design
• Pico sitter bekvämt på fler än 98 % av användarna*
• Den lättaste och minsta traditionella näsmasken*
 

Prestanda och komfort
• Ger snabb och enkel anpassning och justering
 

Funktioner

Kompakt design för en naturlig passform

Kudden på nästippen är utformad för att ligga nedantill på näsryggen så att
kontakten med ansiktet blir så liten som möjligt men samtidigt ger överlägsen
tätning. *Data på fil, intern marknadsundersökning 2013

Minimal design, överlägsen tätning

Designen och huvudbandets klämmor gör användningen och rengöringen
enklare.

Broschyr före försäljning för Sverige (2017, April 4)



Det lättaste och minsta alternativet

Pico är en näsmask med minimal hudkontakt mot ansiktet vilket gör det
möjligt att titta på tv eller läsa medan du har den på dig. *Data på fil, intern
marknadsföringsenkät 2013

specifikationer
Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan
komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Lätt och liten
Enkel att ta på och
justera

Tyst utandning

Service
Garanti 90 dagar

Specifikationer
Drifttryck 4–20 cm H2O
Ljudtrycksnivå 19 dBA
Antal delar Fem
Kudde, material Silikon/polykarbonat
Huvudbandsmaterial UBL/uretanskum/nylon/lycra
Rengöringsinstruk-
tioner: mask

Handtvätta med ett milt
rengöringsmedel
Skölj noga och låt lufttorka

Rengöring: huvud-
band och slang

Handtvätta med ett milt
rengöringsmedel
skölj noggrant, häng upp för att torka

Ram/knärör/svivel,
material

Polykarbonat

Talon-klämmor,
material

Termoplastisk polyesterelastomer

Avsedd användning
För patienter över
30 kg

med CPAP-ordination

Pico
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