
 

 

Philips Wisp
Näsmask för barn med 
minimal kontakt

Förpackning
Huvudband i barnstorlek
och 3 kuddar

HH1038
Unik design för unika 

patientbehov
En mask utformad för barn – från formen på ramen till kuddens form. Barn kan bekvämt 
bära masken under normala dagliga aktiviteter.

Design
• Ändrad form på kudden för att den ska passa ett barns ansikte och näsa
• För enklare maskjustering

Prestanda och komfort
• Mask särskilt utformad för barn

Barnvänligt mönster
• Roliga, barnvänliga mönster och mjuka tygmaterial

Fri sikt
• Läs, titta på TV eller bär glasögon



 Tyg med giraffmönster

Det lekfulla temat underlättar för barn att komma 
igång med behandlingen, och få dem att känna sig 
mer bekväma med masken.

Större frihet

Den smidiga designen på Wisp eliminerar behovet av 
vaddering i pannan, vilket gör att barn bekvämt kan 
bära masken under normala dagliga aktiviteter.

Innovativ Läckagekorrigering

Läckagekorrigeringsspaken gör det möjligt att justera 
masken utan att ta bort den eller väcka barnet.

Minimal kontakt, maximal komfort

Kudden, ramen och huvudbandet är utformade för 
att passa storleken och benstrukturen hos 
barnpatienter.

Mjuk och bekväm

Alla tre kuddstorlekarna passar i samma ram
HH1038/00

Specifikationer
Service
• Garanti: 90 dagar

Design
• Kompakt: Prestanda och komfort

Specifikationer
• Ljudtrycksnivå: 22,1 dBA
• Antal delar: Fem
• Kudde, material: Silikon
• Huvudbandsmaterial: UBL/polyuretanskum/nylon/

spandex
• Slangmaterial: Termoplastisk polyesterelastomer
• Ram-material: Nylon/Spandex/polyuretan/skum/

polyester/akryl
• Rengöringsinstruktioner: mask: Handtvätta med 

ett milt rengöringsmedel, Skölj noga och låt 
lufttorka

• Rengöring: huvudband och slang: Handtvätta med 
ett milt rengöringsmedel, skölj noggrant, häng upp 
för att torka

• Knärör/svivel, material:: Formlöst nylon
• Drifttryck: 4–20 cmH2O
• Snabbfästen/clips för huvudband, material: 

Formlöst nylon
• Slangens överdrag: Nylon/spandex

Avsedd användning
• Patienter över 5 kg med ordination för CPAP,: bi-

level-behandling eller icke-invasiv 
ventilationsbehandling

•
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