
Nenämaski, jossa kosketuspinta on pieni

• Pakkaus
• 4 pehmustekokoa
• 1 keskikokoinen runko

HH1111/00

Höyhenenkevyt maski*
 
DreamWear antaa sinulle vapauden nukkua miten haluat *Philipsin vuonna 2015 tekemä käyttäjäkysely

Hyödyt

Parhaat nenätyynyt ja -maskit
• Mukava ja toimiva
 
Miellyttävän tuntuinen muotoilu
• Slim-line-pääremmi
• Pehmeä, joustava runko
 
Helppokäyttöinen
• Pehmeä ja mukava
 

Innovatiivinen malli
• Ilmaletkun liitäntä päälaella
• Neliosainen moduulimainen maski
• Pehmuste nenän alle
 
Avoin näkökenttä
• Avoimessa maskissa on erittäin leveä näkökenttä
 

Maakohtainen myyntiesite Suomi (2017, Joulukuu 18)



Ominaisuudet

Innovatiivinen nenän alle asettuva maski

Ei paina tai ärsytä nenänvartta tai sieraimia eikä jätä punaisia jälkiä*

Liikkumisen vapautta

Koska letku lähtee päälaelta, DreamWear antaa enemmän liikkumavapautta
nukkuessa. Käyttäjät ovat kertoneet, että DreamWear ei vaikuta heidän
nukkumisasentoonsa.*

Neliosainen moduulimainen maski

Moduulimainen maski on helppo koota ja puhdistaa. Vaihdettavia nenätyynyjä
on neljää eri kokoa.

Slim-line-pääremmi

DreamWear on tyylikäs, mukava ja lähes huomaamaton.

Pehmeät kangasremmit

Miellyttävä kasvoilla

Pehmeä, joustava runko

Ihoa vasten oleva materiaali on joustavaa, hengittävää ja käyttäjälle miellyttävää

Pehmuste nenän alle

Ei jätä punaisia jälkiä tai ärsytä nenänselkää, kuten perinteiset kokomaskit
voivat tehdä

Esteetön näkökenttä

Voit vapaasti käyttää silmälaseja, lukea, katsoa televisiota ja käyttää
tietokonetta tai tablet-laitetta ennen nukkumaanmenoa.

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.

Innovatiivinen malli
Avoin näkökenttä Käytä silmälaseja, lue tai katso

televisiota

Huolto
Takuu 90 päivää

Mukavuus
Pehmeät kangas-
remmit

Miellyttävä kasvoilla

Pehmeä, joustava
runko

Mukava käytössä

Pehmuste nenän alle Ei jätä punaisia jälkiä sieraimiin

Käyttötarkoitus
Yli 30 kg painaville
potilaille

Lääkärin määräys CPAP-hoitoon

Tekniset tiedot
Puhdistusohjeet:
maski

Pese käsin miedolla puhdistusaineella
Huuhtele huolellisesti ja anna kuivua

Puhdistaminen:
pääremmi, letku

Pese käsin miedolla puhdistusaineella
Huuhtele huolellisesti ja ripusta
kuivumaan

Pehmusteen materi-
aali

Silikoni

Kulmakappaleen /
kääntyvän liitännän
materiaali:

Polykarbonaatti

Rungon materiaali Polykarbonaatti
Pääremmin materiaali Polyuretaanivaahto, nailon/elastaani
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Osien määrä Viisi
Käyttöpaine 4–20 cmH2O
Äänenpainetaso 18 dBA

Kangassuojukset Polyesteri/elastaani
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