
 

 

Philips DreamWear

Starter-pack: bevat alle maten
en kussentjes in 4 formaten
frames in 3 formaten

HH1121
Alsof u helemaal niets draagt*

DreamWear biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede nachtrust 
*Philips-vragenlijst over gebruikersvoorkeuren uit 2015

Innovatief ontwerp
• Aansluiting voor luchtslang aan de bovenkant van het hoofd
• Kussentje voor onder de neus
• Ondersteunt uw slaaptherapie
• Vierdelig modulair ontwerp

Zien wat u wilt
• Extreem groot zichtveld dankzij het open ontwerp

Comfortabele pasvorm
• Zacht, flexibel frame
• Smalle hoofdband
• Banden van zacht materiaal



 Onbeperkte bewegingsvrijheid

Omdat de luchtslang naar de bovenkant van 
het hoofd is verplaatst, biedt DreamWear 's 
nachts meer bewegingsvrijheid. Gebruikers 
geven aan dat ze niet meer in een bepaalde 
positie moeten slapen wanneer ze 
DreamWear dragen.*

Vierdelig modulair ontwerp

Het modulaire ontwerp met vervangbare 
kussentjes in vier formaten kan snel in elkaar 
worden gezet en worden gereinigd.

Smalle hoofdband

DreamWear combineert comfort met design. 
Het masker is nauwelijks voelbaar, 
onopvallend en zit niet in de weg.

Banden van zacht materiaal

Geeft een zacht gevoel op de wangen

Zacht, flexibel frame

Het flexibele materiaal waar de lucht doorheen 
stroomt, voelt zacht tegen de huid en is 
comfortabel.

Ondersteunt uw slaaptherapie

DreamWear combineert de voordelen van 
maskers voor minimaal contact en 
neusmaskers. Het zit comfortabel en 
bevordert het succes van uw slaaptherapie.

Kussentje voor onder de neus

Voorkomt rode plekken, ongemak en irritatie 
van de neusgaten of de neusbrug. Gebruikers 
vonden DreamWear comfortabeler zitten dan 
hun voorgeschreven maskers.

Onbelemmerd zicht

U kunt zonder problemen een bril dragen, 
lezen, tv kijken en een computer of tablet 
gebruiken voordat u gaat slapen.
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Kenmerken
Neusmasker voor minimaal contact
Starter-pack: bevat alle maten en kussentjes in 4 formaten, frames in 3 formaten
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Service
• Garantie: 90 dagen

Innovatief ontwerp
• Zien wat u wilt: U kunt een bril dragen, lezen of tv 

kijken

Comfort
• Kussentje voor onder de neus: Voorkomt rode 

plekken bij de neusgaten

Beoogd gebruik
• Voor gebruik bij patiënten > 30 kg: met voorschrift 

voor CPAP

Specificaties
• Drukbereik: 4-20 cm H2O

• Drukniveau van het geluid: 18 dBA
• Aantal onderdelen: Vijf
• Materiaal kussentjes: Siliconen
• Materiaal hoofdband: Urethaanschuim/nylon/

spandex
• Materiaal frame: Polycarbonaat
• Instructies voor het reinigen van het masker: 

Handmatig wassen met een mild reinigingsmiddel, 
Grondig spoelen, aan de lucht laten drogen

• De hoofdband en slangen reinigen: Handmatig 
wassen met een mild reinigingsmiddel, Spoel 
grondig, hang op om te drogen

• Materiaal frame/gebogen gedeelte/koppelstuk: 
Polycarbonaat

• Materiaal stoffen banden: Polyester/spandex
•
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Specificaties
Neusmasker voor minimaal contact
Starter-pack: bevat alle maten en kussentjes in 4 formaten, frames in 3 formaten

* Bron: gebruikersenquête Philips uit 2015
* Eventuele vergoeding van dit medische hulpmiddel is afhankelijk van 

uw zorgverzekering
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