
 

 

Philips DreamWear
Maski

3 pehmustekokoa
M-koon runko
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eamWear-geelityynyt antavat sinulle vapauden nukkua miten haluat.

Innovatiivinen malli
• Ilmaletkun liitäntä päälaella
• Geelipehmustetyyny
• Tukee uniapneahoitoa
• Moduulirakenne

Miellyttävän tuntuinen muotoilu
• Helppo sovittaa
• Pehmeät kangasremmit
• Slim-line-pääremmi
• Pehmeä, joustava kehys

Avoin näkökenttä
• Avoimessa maskissa on erittäin leveä näkökenttä



 Helppo sovittaa

Valitse sellainen pehmuste, että 
pehmustetyynyn sininen geelikanta istuu nenän 
alla tiiviisti. Vain pehmeän silikonikärjen pitäisi 
olla sisällä sieraimissa. Älä työnnä sinisen 
geelikannan mitään osaa sisälle nenääsi.

Nuku miten haluat

Koska letku lähtee päälaelta, DreamWear-
geelityynyt antavat enemmän liikkumavapautta 
nukkuessa. Käyttäjät ovat kertoneet, että 
DreamWear-geelityynyt eivät vaikuta heidän 
nukkumisasentoonsa.

Geelipehmustetyyny

Mukavat kasvoille, nenälle ja sieraimille. 
Käyttäjien mielestä DreamWear-geelityynyt 
olivat miellyttävämpiä kuin heille määrätty 
maski.

Moduulirakenne

Moduulimainen maski on helppo koota ja 
puhdistaa. Pehmusteet ja nenätyynyt voi 
vaihtaa.

Slim-line-pääremmi

DreamWear on sekä mukava että tyylikäs. 
Käyttäjät olivat sitä mieltä, että DreamWear-
geelityynymaski tuntui huomaamattomammalta 
heille määrättyyn maskiin verrattuna.

Pehmeät kangasremmit

Miellyttävä kasvoilla.

Pehmeä, joustava kehys

Ihoa vasten oleva materiaali on joustavaa, 
hengittävää ja käyttäjälle miellyttävää

Esteetön näkymä

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

Tukee uniapneahoitoa

DreamWear antaa sinulle vapauden valita 
itsellesi sopivimman pehmusteen. Saat 
liikkumavapautta ja nukut paremmin.
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Tuotteen tiedot
• Osien määrä: 5
• Materiaalit: Nailon, Polyuretaanivaahto, 

Polykarbonaatti, Polyesteri, Polyuretaanigeeli, 
Silikoni, Elastaani

• Käyttöpaine: 4–20 cmH20
• Äänitaso: 18 dBA
• Takuu: 90 päivää

Pakkauksen sisältö
• Mukana: S-koon pehmuste, M-koon pehmuste, L-

koon pehmuste, M-koon runko

Puhdistus: maski
• Pese käsin miedolla puhdistusaineella: Huuhtele 

huolellisesti ja anna kuivua¹

Puhdistaminen: pääremmi, letku
• Pese käsin miedolla puhdistusaineella: Huuhtele 

huolellisesti ja ripusta kuivumaan¹

Käyttötarkoitus
• Yli 30 kg painaville potilaille: Lääkärin määräys 

CPAP-hoitoon

Varaosat
• Tarkista päivittäin kulumisen varalta: Vaihda 

kuluneet osat heti
•
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* *Philipsin vuonna 2017 tekemä käyttäjäkysely
* Mukana toimitetaan tavallinen maskirunko (M-koko) ja kaikki kolme 

pehmustekokoa (S, M ja L). Uniapnealaite on ostettava erikseen.
* Asiakkaan on kustannettava DreamWear itse, sillä 

terveysvakuutukset eivät yleensä kata tällaisia kustannuksia.

http://www.philips.com

