
• Standard, Tygram
• Förpackning
• 3 kuddar (S, M, L)

HH1100/00

Ett nytt val för bättre sömn
 
Näskuddetekniken från Nuance ger utmärkt komfort och tätning, så att du får en bättre sömn.

Fördelar

Lättanvänd
• Lätt och flexibel slang för mindre drag i masken.
 
Tilltalande minimalistisk design
• Enkel utformning, lättare att använda och att ta på.
 
Gelkuddar

• Kuddarna passar näsborrar med olika storlek.
 
Bättre stabilitet
• Sitter på plats hela natten.
 

Funktioner

Lätt och enkel

Lättare att montera, ta isär och använda än de ledande kuddmaskerna.

Ger komfort och tätning

Vadderingen med Nuance-gelkuddar har en annan utformning för att ge en
bekvämare upplevelse. Kuddarnas gelbas ska passa bekvämt under näsan.
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Innovativt huvudband som inte glider av

Perfekt för patienter som vill sova obehindrat.

Patientupplevelse

Vår undersökning visar att patienter föredrog Nuance-plattformen framför de
ledande näskuddemaskerna för att den ger bättre tätning, är bekvämare och
enklare att använda samt ger mindre näsirritation.

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.

Design
Lättanvänd Enkel montering och isärtagning
Komfort Tygram

Avsedd användning
För patienter över
30 kg

med CPAP-ordination

Service
Garanti 90 dagar

Specifikationer
Drifttryck 4–20 cmH2O

Ljudtrycksnivå 19 dBA
Antal delar Fyra
Kudde, material Silikongummi
Huvudbandsmaterial Nylon UBL/uretanskum/lycra
Ram-material Nylon/lycra/uretanskum och trikåtyg
Rengöringsinstruk-
tioner: mask

Handtvätta med ett milt
rengöringsmedel
Skölj noga och låt lufttorka

Rengöring: huvud-
band och slang

Handtvätta med ett milt
rengöringsmedel

Swivel/Slang/Knärör,
material

Polypropylen

Kuddmaterial Uretan-gel
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