Philips DreamWear

Starter-Pack
Frames in 3 formaten
en kussentjes in 4 formaten

Alsof u helemaal niets draagt.*
DreamWear Full Face biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede
nachtrust.
Magnetische klemmen
• De hoofdbandclips en het maskerkussen bevatten magneten
Innovatief ontwerp
• Onbeperkte bewegingsvrijheid
• Een modulair ontwerp voor meer opties
Zien wat u wilt
• Groot zichtveld dankzij het open ontwerp

HH1133/00

Comfortabel en gebruiksvriendelijk
• Gebruiksvriendelijk
• Zacht, flexibel frame
• Full Face-kussen voor onder de neus

HH1133/00

Full Face-masker

Starter-Pack Frames in 3 formaten, en kussentjes in 4 formaten

Kenmerken
Onbeperkte bewegingsvrijheid

Specificaties
Alsof u helemaal niets draagt

Waarschuwing: magnetische
interferentie
• Pas op met pacemakers: Lees de
gebruiksaanwijzing voor gebruik.

Productgegevens

• Materiaal: Nylon, Polyurethaanschuim,
Polycarbonaat, Polyester, Siliconen, Spandex
• Garantie: 90 dagen
• Drukbereik: 4 tot 30 cmH20
• Geluidsniveau: 17 dBA
• Aantal onderdelen: 9
Omdat de luchtslang naar de bovenkant van het
hoofd is verplaatst, biedt DreamWear Full Face 's
nachts meer bewegingsvrijheid. Gebruikers geven
aan dat ze niet meer in een bepaalde positie moeten
slapen wanneer ze DreamWear Full Face dragen.*

Het zachte, flexibele frame is comfortabel om 's
nachts te dragen. Gebruikers geven aan dat het voelt
alsof u helemaal niets draagt.*

Het masker reinigen

Keuzevrijheid

Reinigen van de hoofdband en de slangen

Nooit meer rode plekken op de
neusbrug

• Handmatig wassen met een mild reinigingsmiddel:
Spoel grondig, laat aan de lucht drogen¹
• Handmatig wassen met een mild reinigingsmiddel:
Spoel grondig, hang op om te drogen¹

Vervanging

• Controleer dagelijks op slijtage: Vervang bij de
eerste tekenen van slijtage

Beoogd gebruik

• Voor gebruik bij patiënten > 30 kg: met voorschrift
voor CPAP
•

Met het innovatieve ontwerp van het kussen voor
onder de neus hebt u geen last meer van rode
plekken, ongemak of irritatie op de neusbrug.**

Door het modulaire ontwerp kunnen gebruikers het
kussen kiezen dat het best bij hen past, en dat alles
op één frame.

Gebruiksvriendelijk

Onbelemmerd zicht

Dankzij het open ontwerp kunt u eenvoudig een bril
dragen, lezen, tv kijken en een computer of tablet
gebruiken voordat u gaat slapen.**
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Het bestaat slechts uit een paar onderdelen,
eenvoudig in elkaar te zetten, uit elkaar te halen en
schoon te maken.

Magnetische klemmen

Neem contact op met uw zorgverlener voordat u
het masker in gebruik neemt. Sommige medische
apparaten worden beïnvloed door magnetische
velden. De magnetische klemmen in dit masker
moeten ten minste 50 mm van een actief medisch
apparaat worden gehouden. Speciale aandacht is
nodig bij geïmplanteerde apparaten zoals
pacemakers, defibrillatoren en cochleaire
implantaten. Lees de gebruiksaanwijzing in de
verpakking voor meer informatie.
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* Eventuele vergoeding van dit medische hulpmiddel is afhankelijk van
uw zorgverzekering
* * Gegevensanalyse van een onderzoek naar patiëntvoorkeuren in
augustus 2017, waarbij n = 85 en de voorgeschreven maskers
Resmed Airfit F10 en F20, Respironics Amara View en F&P Simplus
waren. Gebaseerd op 10 dagen gebruik.
* ** Verklaring ontwerp - het masker is zodanig ontworpen dat het
niet in contact komt met de neusbrug.
* ¹Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer reinigingsinstructies.

