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DreamWear®

Máscara nasal com almofada debaixo do nariz

O design inovador* da DreamWear oferece a liberdade e o conforto para dormir

da maneira que você deseja.

Liberdade de movimento

Para um sono mais natural

Armação macia e flexível

Design inovador para mais liberdade na terapia do sono

Mais conforto com Dreamwear

Sem marcas vermelhas na ponte do nariz

Almofada sob o nariz

Protetor de cabeça com design compacto

Visão desobstruída

Conexão do tubo na cabeça

Leia sem restrições ou assista à TV
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Destaques

Almofada sob o nariz

A almofada da máscara para suavemente sob

o nariz, o que não causa pontos de pressão

na ponte nasal e evita irritações

desagradáveis da pele nas narinas.

Um sono mais natural

A DreamWear combina as vantagens das

máscaras de contato mínimo e das máscaras

nasais, proporciona alto conforto e pode

contribuir para o sucesso da terapia do sono.

Conexão do tubo na cabeça

O ar expirado não é descarregado

diretamente no nariz, mas no topo da cabeça.

Esse posicionamento do tubo permite mais

liberdade de movimento durante o sono. Os

usuários dizem que não precisam mais dormir

em uma posição específica com a

DreamWear, ou seja, têm mais liberdade. *

Leia ou assista à TV

Graças ao design aberto, a DreamWear

oferece um campo de visão muito amplo,

para que você possa facilmente usar óculos e

ler, assistir à TV ou usar um tablet ou PC na

cama antes de dormir.

Armação macia e flexível

O material flexível, através do qual o ar flui,

repousa suavemente sobre a pele, evita

pontos de pressão e proporciona um encaixe

confortável.

Design inovador

O design inovador* da DreamWear evita

feridas de pressão e irritação da pele nas

narinas e na ponte do nariz e permite ao

usuário, além de um campo de visão

desobstruído, maior liberdade de movimento

através da conexão do tubo na cabeça.

Protetor de cabeça com design compacto

A DreamWear combina conforto e estética: o

protetor de cabeça é mais compacto e

elegante, tornando a DreamWear a mais

discreta e perene possível.

Mais conforto com Dreamwear

Usuários afirmaram que a DreamWear é mais

confortável de usar do que a máscara

prescrita anteriormente, pois é quase

imperceptível.
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Especificações

Design inovador

Comfort and performance: Redução de

irritação na pele

Especificações

Operating pressure: 4 -20 cmH2O

Sound pressure level: 18 dBA

N° of parts: Cinco

Headgear material: Espuma de

uretano/nylon/elastano

Frame material: Policarbonato

Frame/Elbow/Swivel material: Policarbonato

* Fonte: Pesquisa com Usuários Philips 2015

* A compra da DreamWear deve ser feita pelo usuário e

geralmente não há reembolso pelo seguro de saúde

regulamentar.

* O escopo de fornecimento inclui uma máscara de

armação padrão (tamanho M) e quatro almofadas para

todos os tamanhos (P, M, MW, G). O dispositivo de

terapia do sono não está incluído.
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