
Máscara de CPAP nasal
com protetor de cabeça

 
Embalagem

3 almofadas (P/M, G, GG)

c/ protetor de cabeça

 
HH1023

O desempenho ganhou um novo estilo

A tecnologia inteligente de ranhura de vedação automática da Wisp acomoda todos os seus movimentos, para

uma vedação superior e uma ótima noite de sono.

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

Design compacto

A Wisp se adapta confortavelmente a mais de 98% dos usuários*

Desempenho e conforto

Fornece encaixe e ajuste rápidos e fáceis.



Máscara de CPAP nasal com protetor de cabeça HH1023/00

Destaques Especificações

Design compacto, encaixe natural

A almofada de “ponta do nariz” foi projetada

para ficar abaixo da ponte nasal, gerando

contato mínimo com o rosto e criando uma

melhor vedação. * Confirmação via banco de

dados antropométrico

Maior independência

O design elegante da Wisp elimina a

necessidade de uma amortecedor na testa,

oferecendo um melhor campo de visão.

Design minimalista, vedação superior

O design e os clipes do protetor de cabeça

facilitam o uso e a limpeza.

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.

Modelo

Patented design: Design da almofada na

ponta do nariz

Quiet exhalation: Cotovelo com rotação de

360 graus

Design

Silicone frame: Armação transparente e

discreta

Specifications

Tubing material: Elastômero de poliéster

termoplástico

Swivel material: Silicone/Policarbonato

Elbow/Swivel material:: Policarbonato

Headgear clips material: Acetal copolímero

Especificações

Sound pressure level: 19 dBA

N° of parts: Seis

Material da almofada: Silicone/policarbonato

Headgear material: UBL/espuma de

uretano/nylon/elastano/termoplástico de

nylon

Frame material: Silicone/Policarbonato

Operating pressures: 4 -20 cmH2O

* A compra deste dispositivo médico não confere o

direito ao reembolso obrigatório da Previdência Social

* Confirmação via banco de dados antropométrico
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