
Product Picture

Neusmasker

DreamWisp
 

Slangaansluiting boven het
hoofd

Automatisch afdichtend kussen

Eenvoudig te bevestigen masker

Neuskussen bestaat in 5 maten

 
HH1142/00

In iedere positie comfortabel slapen

DreamWisp is enkel beschikbaar bij uw slaapkliniek of thuiszorgleverancier. DreamWisp is ontworpen om te

zorgen dat u comfortabel blijft terwijl u draait in uw slaap. De DreamWisp combineert het DreamWear-masker

met slangaansluiting boven het hoofd met het Wisp-neuskussentje met minimaal huidcontact, waardoor u in

iedere positie kunt slapen.

Weinig onderdelen

De juiste pasvorm met zo min mogelijk onderdelen

Eenvoudig te bevestigen en aan te passen

Magnetische klemmen

De hoofdbandclips en het maskerkussen bevatten magneten

Zien wat u wilt

Lezen, tv kijken of een bril dragen

KBA1

U kunt u in elke gewenste houding slapen

Comfortabel en gebruiksvriendelijk

Een comfortabel kussen waarop u kunt vertrouwen



Neusmasker HH1142/00

Kenmerken Specificaties

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.

Slaap in elke positie

Dankzij de revolutionaire slangaansluiting van

de DreamWisp liggen de slangen boven het

hoofd en zitten ze niet in de weg. Door deze

bewegingsvrijheid kunt u gedurende de nacht

probleemloos van slaappositie veranderen, van

uw zij naar uw rug en uw buik. Gebruikers

geven aan tevreden te zijn over hoe goed het

masker op zijn plaats blijft tijdens het slapen.

Minimaal aantal onderdelen

Het DreamWisp-masker is ontwikkeld voor

uitzonderlijk comfort. De vier aansluitingen zijn

zo ontworpen dat het masker minder

onderdelen heeft en toch stabiel is. Het zachte,

lichtgewicht frame van de DreamWisp fungeert

ook als ventilatiekanaal. Dit betekent dat er

minder onderdelen zijn die uw slaap en

therapie kunnen verstoren.

Magnetische klemmen

Wij zorgen dat u comfortabel uw slaaptherapie

kunt blijven volgen. De DreamWisp heeft

magnetische clips die u snel en eenvoudig

kunt bevestigen en losmaken. Zo kunt u op elk

moment gemakkelijk uw masker op- en

afzetten. Gebruikers geven aan tevreden te zijn

over het gebruiksgemak van het DreamWisp-

masker.

Het Wisp-kussen

DreamWisp combineert de prestaties van een

neusmasker met een minimalistisch uiterlijk,

uitstekende aansluiting en het comfort van de

Wisp-kussentechnologie. Patiënten zijn

tevreden over hoe goed het masker op zijn

plaats blijft tijdens gebruik.

Onbelemmerd blikveld

Dankzij het unieke ontwerp met

slangaansluiting boven het hoofd is uw

gezichtsveld vrij. Met DreamWisp kunt u in bed

lezen, internetten of tv kijken voordat u gaat

slapen.

Productgegevens

Materials: Siliconen

Materials: Polycarbonaat

Materials: Polyurethaanschuim

Materials: Nylon

Materials: Spandex

Materials: Polyester

Materials: Magneet (acetaal)

Warranty: 90 dagen

Operating pressure: 4 - 30 cmH2O

Sound level: 18,7 dBA

Beoogd gebruik

To be used on patients (<gt/>66 lbs/30kg):

voor wie CPAP-therapie is voorgeschreven

Waarschuwing: magnetische interferentie

Beware with pacemakers: Lees de

gebruiksaanwijzing voor gebruik

Kalibratiegegevens

Hand wash with mild detergent: Spoel

grondig, hang op om te drogen of laat aan de

lucht drogen

* 1. Gebruikersstudie; gecombineerde groep met PRI

Wisp- en ResMed Air Fit N20-gebruikers;

voorkeursstudie, n=52, maart/april 2018 gedurende 10

en 30 dagen.
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