
Helmaske

• Helmaskepakke
• med middels stor pute
• samt liten og middels stor ramme

HH1126/02

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

Fordeler

Magnetiske klemmer
• Hodestroppklemmene og maskeputen inneholder magneter
 
Nyskapende utforming
• Bevegelsesfrihet
• En modulær utforming for flere alternativer
 
Uhindret synsfelt

• Åpen utforming for et svært bredt synsfelt
 
Behagelig og enkel å bruke
• Heldekkende pute under nesen
• Myk og fleksibel ramme
• Lett å bruke
 

Hefte før salg for Norge (2018, Mai 31)



Funksjoner

Bevegelsesfrihet

Ved å flytte slangen opp på hodet gir DreamWear-helmasken større
bevegelsesfrihet i løpet av natten. Brukerne sa at de ikke trengte å velge én
sovestilling ved bruk av DreamWear-helmasken.*

Ingen røde merker på neseryggen lenger

Den nyskapende utformingen til puten under nesen forhindrer røde merker,
ubehag, og irritasjon på neseryggen.**

Uhindret sikt

Den åpne utformingen gjør det enkelt å bruke briller, lese, se på TV og bruke
datamaskinen eller nettbrettet på sengen.**

Som om du ikke har på deg noe

Den myke, fleksible rammen 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.*

Valgfrihet

Den modulære utformingen gjør at brukerne kan velge puten som passer best
for dem på én og samme ramme.

Lett å bruke

Består av få deler for enkel montering, demontering og rengjøring.

Magnetiske klemmer
Ta kontakt med helsepersonell før du bruker denne masken. Enkelte
medisinske apparater kan bli påvirket av magnetiske felt. De magnetiske
klemmene i denne masken må holdes minst 50 mm (2 tommer) unna alle
aktive medisinske apparater, spesielt implanterte enheter som pacemakere,
defibrillatorer og cochleaimplantater. Les brukerhåndbøkene i pakken for mer
informasjon.

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.

Advarsel: Magnetisk interferens
Ta hensyn til pacema-
kere

Les brukerhåndbok før bruk.

Produktdetaljer
Materialer Nylon

Polyuretanskum
Polykarbonat
Polyester
Silikon
Spandex

Garanti 90 dager
Driftstrykk 4 til 30 cmH20
Lydnivå 17 dBA
Antall deler 5

Rengjøring: maske
Vaskes for hånd med
mildt rengjørings-
middel

Skyll grundig, la lufttørke¹

Rengjøring: hodestropp, slange
Vaskes for hånd med
mildt rengjørings-
middel

Skyll grundig, heng til tørk¹

Erstatning
Kontroller daglig for
slitasje

Bytt ved første tegn til slitasje

DreamWear

data kan endres
2018, Mai 31



Tiltenkt bruk
For pasienter over
30 kg

med foreskrevet CPAP

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.
* ** Designpåstand – utformingen av masken er slik at det ikke oppstår kontakt med neseryggen.
* ¹Se brukerveiledningen for mer detaljert informasjon om rengjøring.
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