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Avoin näkökenttä
 
Innovatiivinen, avoimen näkökentän Amara View -maski asettuu nenän alle ja ehkäisee nenänselän painaumia ja ärsytystä

Hyödyt

Innovatiivinen nenän alle asettuva malli
• Mukava ja toimiva
 
Avoin näkökenttä lukemista ja silmälaseja varten
• Perinteisiä kokokasvomaskeja laajempi näkökenttä
 

Pienin ja kevyin vaihtoehto
• Peittää pienemmän alueen kasvoista kuin muut perinteiset

kasvomaskit
 

Ominaisuudet

Pienin ja kevyin vaihtoehto

Amara View on perinteisiä kokomaskeja pienempi* ja kevyempi** ja siksi
vähemmän peittävä. Siinä ei ole kasvojen ja silmien eteen hankalasti asettuvaa
pehmustetta ja maskirunkoa. Sisäinen testaus: arkistoitu aineisto ** Ei sisällä
pikaliittimellistä Amara View -letkua

Innovatiivinen malli

Ei paina tai ärsytä nenänselkää eikä jätä siihen punaisia jälkiä

Maakohtainen myyntiesite Suomi (2017, Joulukuu 8)



Avoin näkökenttä

Avoin malli antaa sinun käyttää vapaasti silmälaseja, lukea, katsoa televisiota ja
käyttää tietokonetta tai tablet-laitetta ennen nukkumaanmenoa.

Spesifikaatiot
Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa
tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Innovatiivinen malli
Laaja näkökenttä Käytä silmälaseja, lue tai katso

televisiota
Mukava ja toimiva Ei jätä punaisia jälkiä

Nenän alle asettuva malli
Mukava ja toimiva Ei jätä punaisia jälkiä

Muotoilu
Päälakiremmi Helppo säätää
Hiljainen uloshengity-
sääni

360° kääntyvä kulmakappale

Tekniset tiedot
Käyttöpaine 4–20 cmH2O
Äänenpainetaso 24,2 dBA
Osien määrä Neljä
Pehmusteen materi-
aali

Nestemäinen silikonikumi (LSR)

Rungon / kulmakap-
paleen / kääntyvän
liitännän materiaali

Polykarbonaatti

Pääremmin liittimien /
letkun materiaali

Termoplastinen polyesterielastomeeri

Pääremmin materiaali Polyuretaani, nailon-elastaani
Pikaliitännän materi-
aali

Polyoksimetyleeni (asetaali)

Puhdistusohjeet:
maski

Pese käsin miedolla puhdistusaineella
Huuhtele huolellisesti ja anna kuivua

Puhdistaminen:
pääremmi, letku

Pese käsin miedolla puhdistusaineella
Huuhtele huolellisesti ja ripusta
kuivumaan

Vasta-aiheet:
Äskettäin tehty silmä-
leikkaus, kuivat
silmät,

palleatyrä, vaikea refluksitauti

Heikentynyt yskimis-
refleksi

Ruokatorven alasulkijan heikentynyt
toiminta

Huolto
Takuu 90 päivää

Käyttötarkoitus
Yli 30 kg painaville
potilaille

Lääkärin määräys CPAP-hoitoon
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