
 

 

Philips
Wisp næsemaske med 
hovedtøj

Pakke
3 puder (XS, S/M, L)
med hovedtøj

HH1037
Ydelse, der har fået ny stil.

Wisps smarte autoforseglingsteknologi tilpasser sig alle dine bevægelser, hvilket giver en 
uovertruffen forsegling og en god nats søvn.

Frit synsfelt
• Læs, se TV eller bær briller

Kompakt design
• Wisp sidder behageligt på mere end 98 % af brugerne*

Ydeevne og komfort
• Giver hurtig og nem tilpasning og justering.



 Kompakt design, naturlig pasform

"Næsetips"-puden er designet til at sidde under din 
næseryg, hvilket giver minimal kontakt med ansigtet, 
alt i mens den danner en uovertruffen forsegling.* 
Bekræftelse via den antropometriske database

Højere grad af uafhængighed

Wisps slanke design eliminerer behovet for en 
pandepude, hvilket giver dig et bedre synsfelt.

Minimalistisk design, uovertruffen 
forsegling

Designet og hovedtøjsspænderne gør den lettere at 
bruge og rengøre.
HH1037/00

Vigtigste nyheder

* Køb af dette medicinske udstyr medfører ikke ret til obligatorisk 
refusion fra sygesikringen

* Bekræftelse via den antropometriske database
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Service
• Garanti: 90 dage

Kompakt
• Nem tilpasning og justering: Støjsvag udånding

Brugsformål
• Skal bruges på patienter > 30 kg: med CPAP-recept

Specifikationer
• Lydtrykniveau: 19 dBA
• Antal dele: Seks
• Pudemateriale: Silikone/polykarbonat
• Hovedtøjsmateriale: UBL/uretanskum/nylon/

Spandex/nylon termoplastisk
• Slangemateriale: Termoplastisk polyester-

elastomer
• Rammemateriale: Nylon/Spandex/uretanskum
• Rengøringsinstruktioner: maske: Vask i hånden 

med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, lad 
lufttørre

• Rengøring: hovedtøj, slanger: Vask i hånden med et 
mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, hæng til 
tørre

• Knæstykke-/drejeledsmateriale:: Silikone/
polykarbonat

• Hovedtøjsspændemateriale: Acetal copolymer
• Driftstryk: 4 - 20 cmH2O

Design
• Komfort: Elastisk isserem
•

Specifikationer
Wisp næsemaske med hovedtøj
Pakke 3 puder (XS, S/M, L), med hovedtøj

http://www.philips.com

