
Product Picture

Máscara nasal

DreamWisp

 
Conexão do tubo no topo da
cabeça

Almofada com contato nasal
mínimo

Estrutura de quatro prontos na
cabeça

3 almofadas incluídas

 
HH1142/00

Durma confortavelmente a cada virada

A DreamWisp combina a liberdade proporcionada<br>pelo revolucionário tubo DreamWear com design no

topo da cabeça à<br>vedação da almofada Wisp de contato nasal mínimo, a DreamWisp oferece a liberdade

de dormir em qualquer posição durante a noite.

Quantidade mínima de peças

O encaixe que todos querem com o mínimo de peças

Fácil de conectar, simplesmente de ajustar

Clipes magnéticos

Os clipes do protetor de cabeça e da almofada da máscara contêm ímãs

Campo de visão amplo

Leia, assista à TV ou use óculos

Liberdade de movimento

Permite que você durma em qualquer posição

Conforto e facilidade de uso

A almofada com conforto e confiança



Máscara nasal HH1142/00

Destaques Especificações

Clipes magnéticos

Entre em contato com seu profissional de

saúde antes de usar esta máscara. Alguns

dispositivos médicos podem ser afetados por

campos magnéticos. Os clipes magnéticos

nesta máscara devem ser mantidos a pelo

menos 2 pol. (50 mm) de qualquer dispositivo

médico ativo, com atenção especial aos

dispositivos implantados, como marcapassos,

desfibriladores e implantes cocleares. Leia as

informações de uso incluídas na embalagem

para obter mais informações.

Durma em qualquer posição

Com seu revolucionário design com apoio para

a cabeça, a DreamWisp permite maior

liberdade de movimento, mantendo os tubos

fora do caminho. Você fica livre para mudar de

posição a noite toda – de lado, de costas, de

barriga para baixo. Usuários afirmar estarem

satisfeitos com o quão ajustada a máscara

permanece no lugar enquanto dormem.

Projetado com o mínimo de peças

O protetor de cabeça da DreamWisp foi

projetado para oferecer conforto excepcional. O

equipamento de quatro pontos é estilizado

para proporcionar estabilidade com menos

peças, enquanto a armação leve e macia

funciona como o canal de fluxo de ar do

DreamWisp. Isso significa menos componentes

entrando em contato com você enquanto você

dorme, para que você possa desfrutar de uma

terapia confortável, a noite toda, todas as

noites.

Clipes magnéticos

Ajudá-lo a permanecer comprometido com a

terapia do sono significa torná-la o mais

conveniente possível. A DreamWisp possui

clipes magnéticos que são rápidos e fáceis de

conectar ou desconectar. Isso simplifica a

colocação ou retirada da máscara, a qualquer

momento. Usuários declararam estarem mais

satisfeitos com a facilidade de usar da

máscara DreamWisp.

A almofada Wisp

A DreamWisp combina o desempenho de uma

máscara nasal com um design minimamente

invasivo, uma vedação excepcional e o

conforto da tecnologia de almofadas Wisp. Os

pacientes estão mais satisfeitos com o quão

bem a máscara mantém a vedação durante o

uso.

Visão desobstruída

O design exclusivo do tubo na parte superior

da cabeça permite que você tenha um campo

de visão desobstruído. Com a DreamWisp,

você pode ler, navegar na web ou assistir à TV

enquanto dorme.

Product details

Warranty: 90 dias

Detalhes do produto

Materials: Silicone

Materials: Policarbonato

Materials: Espuma de poliuretano

Materials: Nylon

Materials: Elastano

Materials: Poliéster

Materials: Ímã (Acetal)

Operating pressure: 4 - 30 cmH2O

Sound level: 18,7 dbA

Intenção de uso

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

para quem a terapia CPAP foi prescrita

Warning: Magnetic interference

Beware with pacemakers: Leia informações

antes do uso

Dados de calibração

Hand wash with mild detergent: Enxágue

bem, pendure ou seque ao vento

* 1. Estudo com usuários; População combinada de

usuários de PRI Wisp e ResMed Air Fit N20; Estudo

sobre preferências do paciente, n = 52, março/abril de

2018, nos dias 10 e 30.
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