
 

 

Philips Wisp
Pædiatrisk næsemaske med 
minimal kontakt

Pakke
Hovedtøj i børnestørrelse
og 3 puder

HH1038
Unikt design til unikke 

patientbehov
En maske specielt skabt til børn - fra formen på rammen til hældningen på puden. Børn 
kan bære masken komfortabelt under deres normale daglige aktiviteter.

Design
• Modificeret pudekrumning, så den passer til et spædbarns ansigt og næse
• For at gøre maskejustering mindre forstyrrende

Ydeevne og komfort
• Maske specielt designet til børn

Børnevenligt print
• Sjovt og børnevenligt print og bløde stofmaterialer

Åbent synsfelt
• Læs, se TV eller bær briller



 Stof med girafmønster

Det legesyge tema gør det lettere at behandle barnet 
og gør ham eller hende mere tryg ved masken.

Højere grad af uafhængighed

Wisps slanke design eliminerer behovet for en 
pandepude, så børn bekvemt kan bruge masken 
under deres normale daglige aktiviteter.

Innovativ afhjælpning af lækage

Drejeknappen til afhjælpning af lækage lader dig 
justere masken uden at fjerne den eller vække 
barnet.

Minimal kontakt, maksimal komfort

Puden, rammen og hovedtøjet er designet, så de 
passer til størrelsen og knoglestrukturen på 
pædiatriske patienter.

Blød og behagelig

Alle tre pudestørrelser passer til den samme ramme
HH1038/00

Specifikationer
Service
• Garanti: 90 dage

Design
• Kompakt: Ydeevne og komfort

Specifikationer
• Lydtrykniveau: 22,1 dBA
• Antal dele: Fem
• Pudemateriale: Silikone
• Hovedtøjsmateriale: UBL/polyuretanskum/nylon/

spandex
• Slangemateriale: Termoplastisk polyester-

elastomer
• Rammemateriale: Nylon/spandex/polyurethan/

skum/polyester/acryl
• 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:: Amorf nylon
• Driftstryk: 4 - 20 cmH2O
• Hovedtøjsspændemateriale: Amorf nylon
• Slangeovertræk: Nylon/spandex

Brugsformål
• patienter > 5 kg med CPAP,: behandling med to 

niveauer, eller receptpligtig ikke-invasiv ventilation
•
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