
Masker

• Volwassene, groot
• Masker met zachte afdichting
• Voor de InnoSpire Go
• Vervangend onderdeel

HH1344/03

Verbeterde behandeling
 
Het afneembare LiteTouch-gelaatsmasker heeft een zacht, voorgevormd kussen dat perfect aansluit op het gezicht. Zo wordt de

behandeling nog comfortabeler.*

Voordelen

Zachte afdichtingen
• Voor volwassenen die het lastig vinden om het mondstuk te

gebruiken
 

Sluit perfect aan op het gezicht
• Met zachte afdichtingen**
 

Kenmerken

Maakt therapie eenvoudiger

De LiteTouch-maskers maken behandelingen eenvoudiger voor volwassenen
die het lastig vinden om het mondstuk te gebruiken.

Sluit perfect aan op het gezicht**

Het LiteTouch-masker heeft een zacht, voorgevormd kussen dat perfect
aansluit op het gezicht. U hoeft daarom niet hard te duwen om het aan te
brengen.
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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.

Inhoud verpakking
Inclusief LiteTouch-masker, groot formaat

Productgegevens
LiteTouch-masker Voor de InnoSpire Go
Verpakkingsformaat 82 mm x 97 mm x 100 mm

[HH1344/03]

Verpakt gewicht 80 g [HH1344/03]
Materiaal Polyester

Siliconen
Formaat Volwassene, groot
Garantie 1 jaar

InnoSpire Go

* * Aangepast op basis van Erzingerat al. J Aerosol Med 2007 20 (Suppl1 S78-S84)
* **Quantifying facemask sealing efficiency when used on a valved holding chamber during simulated breathing. D von Hollen, E Lieberman, K Nikander, Philips Respironics,
Respiratory Drug Delivery, Parsippany, NJ, VS. Gepresenteerd tijdens de jaarlijkse conferentie van de Association of Asthma Educators (AAE), 3 juli
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