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Amara View

 

Pakke med én

Stor pude

med hovedtøj

 
HH1223

Nyd udsigten
Med sit innovative design til under næsen giver Amara View et frit udsyn og forhindrer røde mærker, ubehag eller

irritation af næseryggen

Innovativt design til under næsen

Komfort og ydelse

Frit synsfelt, så du kan bære briller og læse

Det bredeste synsfelt af alle førende fulde ansigtsmasker

Det mindste og letteste valg

Dækker mindre af ansigtet end nogen anden førende fuld ansigtsmaske



Fuld ansigtsmaske HH1223/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Den mindste og letteste valgmulighed

Da den er mindre* og lettere** end traditionelle

fulde ansigtsmasker, dækker Amara View

mindre af patientens ansigt end

tilsvarende masker og eliminerer den klodsede

pude og ramme foran øjnene. * Interne test:

Arkivdata ** Omfatter ikke Amara Views Quick

Release-slange

Innovativt design

Forhindrer røde mærker, ubehag eller irritation

på næseryggen

Frit synsfelt

Det åbne design gør det nemt at bære briller,

læse, se TV eller bruge en computer eller

tablet, før du falder i søvn.

Service

Garanti: 90-days

Design

Støjsvag udluftning: 360° roterende

knæstykke

Isserem: Nem justering

Innovativt design

Frit synsfelt: Brug briller, læs eller se TV

Designet til påsætning under næsen

Komfort og ydelse: Forhindrer røde mærker

Specifikationer

Lydtryksniveau: 24,2 dBA

Antal dele: Fire

Pudemateriale: Flydende silikonegummi

Hovedtøjsmateriale: Polyuretan, Nylon-Lycra

Rengøringsinstruktioner: maske: Hand wash

with mild detergent, Rinse thorougly, air dry

Rengøring: hovedtøj, slanger: Hand wash with

mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Hovedtøjsspænde-/slangemateriale:

Termoplastisk polyester-elastomer

Quick Release-funktionens materiale:

Polyoxymetylen (acetal)

Ramme-/knæstykke-/drejeledsmateriale:

Polykarbonat

Driftstryk: 4 - 20 cmH2O

Brugsformål

Skal bruges på patienter <gt/> 30 kg: with

CPAP prescription

Kontraindikationer:

Svækket hosterefleks: svækket hjerte-

lukkemuskel

Nylig øjenoperation, tørre øjne,: hiatusbrok,

alvorlig refluks
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