
Full Face-hoofdband

• Vervangend onderdeel Full Face
• Standaard hoofdband

HH1131/00

Alsof u helemaal niets draagt.*
 
DreamWear Full Face biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede nachtrust.

Voordelen

Magnetische klemmen
• De hoofdbandclips en het maskerkussen bevatten magneten
 
Comfortabel en gebruiksvriendelijk

• Hoofdband van zachte stof met magneetclips
 

Kenmerken

Zacht en comfortabel

De zachte stoffen hoofdband is comfortabel om 's nachts te dragen. De
magneetclips zorgen ervoor dat de band eenvoudig kan worden versteld naar
de juiste pasvorm.

Magnetische klemmen
Neem contact op met uw zorgverlener voordat u het masker in gebruik
neemt. Sommige medische apparaten worden beïnvloed door magnetische
velden. De magnetische klemmen in dit masker moeten ten minste 50 mm van
een actief medisch apparaat worden gehouden. Speciale aandacht is nodig bij
geïmplanteerde apparaten zoals pacemakers, defibrillatoren en cochleaire
implantaten. Lees de gebruiksaanwijzing in de verpakking voor meer
informatie.
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Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Waarschuwing: magnetische interferentie
Pas op met pacema-
kers

Lees de gebruiksaanwijzing voor
gebruik.

Productgegevens
Materiaal Nylon

Polyurethaanschuim

Spandex
Garantie 90 dagen

Vervanging
Controleer dagelijks
op slijtage

Vervang bij de eerste tekenen van
slijtage

DreamWear

* * Gegevensanalyse van een onderzoek naar patiëntvoorkeuren in augustus 2017, waarbij n = 85 en de voorgeschreven maskers Resmed Airfit F10 en F20, Respironics
Amara View en F&P Simplus waren. Gebaseerd op 10 dagen gebruik.
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