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Conforto
a cada virada
Apresentando a máscara de contato mínimo da Philips Respironics, a

 A DreamWisp ajuda seus pacientes a continuarem dormindo 
confortavelmente a cada virada porque combina a liberdade proporcionada 
pelo revolucionário tubo DreamWear com design no topo da cabeça à 
vedação da almofada Wisp de contato nasal mínimo.

*CPAP e máscaras  †Philips Respironics
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Armação de silicone
Material leve e

�exíble concebido
para oferecer

conforto 

Fluxo de ar dentro
da armação

O design exclusivo permite
que o ar �ua através da
armação, ajudando os
pacientes a dormirem 
confortavelmente em

qualquer posição  

Proporciona ajuste 
e estabilidades
excepcionais  

A estrutura de quatro
prontos na cabeça

Presilhas magnéticas
Para fácil montagem

e retirada  

A conexão do tubo
no topo da cabeça
Proporciona liberdade

de movimientos
durante a noite inteira 

Campo de visão aberto
Use óculos, leia e

assista à TV 

Design de almofada
com contato nasal 

mínimo
Para conforto e 

ajuste excepcionais 



Ouça o que os médicos 
estão dizendo sobre a

DreamWisp 

a

97% dos médicos 
a�rmaram que 
recomendariam a 
DreamWisp a um 
paciente, enquanto 
73% prefeririam 
recomendar a  AirFit 
N20 da ResMed*

97% dos médicos 
a�rmaram que 
recomendariam a 
DreamWisp a outro 
médico, enquanto 73% 
prefeririam r ecomendar a 
AirFit N 20 da ResMed*

87% dos médicos 
disseram que a 
máscara DreamWisp se 
ajusta melhor do que a 
AirFit N20 da ResMed*

Os médicos estão mais satisfeitos 
com a vedação da DreamWisp 
do que com a vedação da AirFit 
N20 da ResMed*

Os médicos �caram mais 
satisfeitos a o identi�car 
o tamanho correto no 
caso da DreamWisp do 
que no caso da AirFit 
N20 da ResMed*



Guia de ajuste da DreamWisp  
para pacientes

olte uma ou am bas as
da presil  ma tica.

le
seu
almofada pode se acomodar entre a ponte e a ponta do 
seu adas 
d

velcro na parte inferior da estrutura do �xador de tecido. 

Posicione a máscara até que se ajuste confortavelmente. 
Depois de colocada, a conexão deve �car posicionada no 
topo da cabeça. A almofada deve estar confortavelmente 
acomodada ao seu rosto, sem bloquear suas narinas.
O bservação: L eia as instruções de uso para mais informações de ajuste.



1137916 DreamWisp com estrutura de cabeça e almofadas pequena, média e grande

Saiba mais  
a a

0800 707 6767   acesse o site  
www.philips.com.br/apneiadosono

1137934DreamWisp com estrutura de cabeça e almofada tamanho médio

Máscara nasal Philips DreamWisp Número da peça


