
maske

• Standard
• Pakke
• 3 puter (S, M, L)

HH1100/00

Et nytt alternativ for bedre søvn
 
Neseputeteknologien fra Nuance sørger for utmerket komfort og forsegling, slik at du kan sove bedre.

Fordeler

Lett å bruke
• Fleksible rør som veier lite og dermed forhindrer at masken

strammer.
 
Tiltalende, minimalistisk design
• Enkel utforming som er enklere å bruke og tilpasse.
 

Gelputer
• Putene passer forskjellige neseborstørrelser.
 
Stødigere
• Holder seg på plass hele natten.
 

Funksjoner

Lett og lettvint

Lettere å sette sammen, ta fra hverandre og bruke enn de ledende
putemaskene.

Gir forsegling og komfort

Nuance-gelputen er utformet annerledes for å gi en mer komfortabel
opplevelse. Gelbasen på putene bør passe godt under nesen.
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Nyskapende, sklisikker hodestropp

Ideell for pasienter som vil ha bevegelsesfrihet når de sover.

Pasienterfaring

Da vi gjennomførte undersøkelsen over pasientenes preferanser, så vi at de
foretrakk Nuance-plattformen over ledende neseputemasker når det gjelder
forsegling, komfort, brukervennlighet og redusert irritasjon i neseborene.

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Utforming
Lett å bruke Enkel å sette sammen og ta fra

hverandre
Komfort Tekstilbøyle

Tiltenkt bruk
For pasienter >30 kg med foreskrevet CPAP

Service
Garanti 90 dager

Beskrivelser
Driftstrykk 4–20 cmH2O
Lydtrykknivå 19 dBA

Ant. deler Fire
Putemateriale silikongummi
Hodestroppmateriale Nylon UBL/uretanskum/Lycra
Bøylemateriale Nylon, Lycra, uretanskum og Trico-

nett
Rengjøringsinstruk-
sjoner: maske

Vaskes for hånd med mildt
rengjøringsmiddel
Skyll grundig og lufttørk

Rengjøring: hodedel,
rør

Vaskes for hånd med mildt
rengjøringsmiddel

Materiale i
svingfeste/rør/
vinkelrør

Polypropylen

Materiale i puter Uretan-gel
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