
Nesemaske for minimal kontakt

• Pakke
• og 4 putestørrelser
• 1 bøylestørrelse Mellomstor

HH1111/00

Som om du ikke har noe på deg*
 
DreamWear er så praktisk at du kan sove komfortabelt uansett hvordan du liker å sove *2015 Philips spørreskjema for

brukerpreferanser

Fordeler

De beste putene og nesemaskene
• Komfort og ytelse
 
Komfortabel utforming
• Slank hodestropp
• Myk og fleksibel bøyle
 
Lett å bruke
• Komfortabel og myk
 

Nyskapende utforming
• Luftrørtilkobling øverst på hodet
• Firedelt modulbasert utforming
• Pute under nesen
 
Uhindret synsfelt
• Åpen utforming for et svært bredt synsfelt
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Funksjoner

Nyskapende maske som går under nesen

Forhindrer røde merker, ubehag eller irritasjon i neseborene eller på
neseryggen

Bevegelsesfrihet

Ved å flytte rørets plassering til toppen av hodet gir DreamWear større
bevegelsesfrihet i løpet av natten. Brukerne sa at de ikke trengte å velge en
sovestilling ved bruk av DreamWear.*

Firedelt modulbasert utforming

Modulbasert utforming for rask montering og rengjøring, med utskiftbare
puter tilgjengelige i fire størrelser.

Slank hodestropp

DreamWear kombinerer komfort med estetikk: Du merker knapt at du har
masken på deg, og den er også svært lite iøynefallende.

Myke stoffomslag

Som en lett berøring mot kinnet

Myk og fleksibel bøyle

Det fleksible materialet som luften strømmer gjennom, legges forsiktig mot
huden og er behagelig å ha på seg.

Pute under nesen

Forhindrer røde merker og irritasjon på neseryggen, noe som mange
pasienter opplever når de bruker en tradisjonell heldekkende ansiktsmaske

Uhindret sikt

Det er enkelt å bruke briller, lese, se på TV og bruke datamaskinen eller
nettbrettet på sengen.

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.

Nyskapende utforming
Uhindret synsfelt Bruk briller, les eller se på TV

Service
Garanti 90 dager

Komfort
Myke stoffomslag Mykt grensesnitt mot kinnet
Myk og fleksibel
bøyle

Som en lett berøring mot ansiktet

Pute under nesen Forhindrer røde merker i neseborene

Tiltenkt bruk
For pasienter >30 kg med foreskrevet CPAP

Beskrivelser
Rengjøringsinstruk-
sjoner: maske

Vaskes for hånd med mildt
rengjøringsmiddel
Skyll grundig og lufttørk

Rengjøring: hodedel,
rør

Vaskes for hånd med mildt
rengjøringsmiddel
Skyll grundig, heng til tørk

Putemateriale Silikon
Materiale i vinkelrør/
svingfeste:

Polykarbonat

Bøylemateriale Polykarbonat
Hodestroppmateriale Polyuretanskum, nylon/spandex
Ant. deler fem
Driftstrykk 4–20 cmH2O
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Lydtrykknivå 18 DBA
Materiale i tekstil-
hylsen

Polyester/spandex
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