
Bøyle

• Reservedel
• Mellomstor bøyle

HH1117/00

Som om du ikke har på deg noe.*
 
Med friheten og komforten du får med DreamWear, kan du sove akkurat slik du vil.

Fordeler

Nyskapende utforming
• Myk og fleksibel bøyle
• Luftrørtilkobling øverst på hodet
 

Lett å bruke
• Funksjoner bare for deg
 

Funksjoner

Brukervennlig bøyle

Enkel å bruke. Velg en av de tre bøylestørrelsene som passer deg best. Alle
bøylestørrelsene passer med alle putestørrelsene.

Nyskapende bøyleutforming

Den myke, fleksible bøylen er behagelig å ha på om natten. Brukere har uttalt
at det føles som om de ikke har på seg noe i det hele tatt.*

Hefte før salg for Norge (2018, Mars 25)



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.*

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
Komfort og ytelse Myke tekstilstropper

Produktdetaljer
Materialer Polykarbonat

Silikon
Garanti 90 dager

Rengjøring: bøyle
Vaskes for hånd med
mildt rengjørings-
middel

Skyll grundig, la lufttørke¹

Erstatning
Kontroller daglig for
slitasje

Bytt ved første tegn til slitasje

DreamWear

* * Dataanalyse av pasientpreferanseprøve fra august 2017 der n = 85 og reseptbelagte masker omfatter Resmed Airfit F10 og F20, Respironics Amara View og F&P Simplus,
basert på 10 dagers bruk.
* *2017 Philips' spørreskjema for brukerpreferanser
* ¹Se brukerveiledningen for mer detaljert informasjon om rengjøring.
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