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Ta maska
zmienia wszystko

To tak, jakby
spać w ogóle
bez maski
Dzięki swobodzie zapewnianej przez
maskę DreamWear pacjenci mogą
spać jak tylko chcą
Szkielet maski DreamWear jest kompatybilny z trzema rodzajami
poduszek: pełnotwarzowymi, nosowymi oraz żelowym, dzięki
czemu jest w stanie zaspokoić potrzeby wszystkich pacjentów.
Wyjątkowa konstrukcja maski DreamWear ukierunkowuje
przepływ powietrza przez ramę zapewniając komfortowy sen.
Złącze przewodów umieszczone na szczycie głowy umożliwia sen
w dowolnie wybranej pozycji: na brzuchu, na boku lub na plecach.

Użytkownicy mówią, że maska DreamWear zapewnia
im swobodę ruchu, jest lepiej dopasowana niż maska
przepisana przez lekarza oraz daje wrażenie nie
noszenia niczego na twarzy*

*M
 aska podnosowa DreamWear: analiza danych z 30 dni użytkowania w sponsorowanym przez firmę
Philips badaniu preferencji pacjentów w 2015 r. (n=98). Wśród przepisanych masek znalazły się następujące
maski: ResMed Swift FX, ResMed Mirage FX, Philips Wisp oraz ResMed P10. Maska z podkładkami żelowymi
DreamWear Analiza danych z 30 dni użytkowania w sponsorowanym przez firmę Philips badaniu preferencji
pacjentów w 2017 r. (n=80). Wśród przepisanych masek znalazły się następujące maski: Resmed Swift FX i P10,
F&P Opus i Pilairo, Philips Nuance i Nuance Pro. Analiza danych z 30 dni użytkowania w sponsorowanym przez
firmę Philips badaniu preferencji pacjentów w 2017 r. (n=80). Wśród przepisanych masek znalazły się następujące
maski: Resmed Swift FX i P10, F&P Opus i Pilairo, Philips Nuance i Nuance Pro. Pełnotwarzowa maska DreamWear:
Analiza danych w badaniu preferencji pacjentów z sierpnia 2017 r., gdzie n=85, zaś wśród przepisanych masek
znalazły się następujące maski: Resmed Airfit F10 i F20, Respironics Amara View oraz F&P Simplus.

DreamWear

Złącze przewodów
na szczycie głowy
Zapewnia swobodę
ruchu przez całą noc.

Miękka
silikonowa rama
Lekki, elastyczny
materiał opracowany
z myślą o wygodzie.

Otwarte
pole widzenia
Możesz nosić
okulary, czytać lub
oglądać telewizję.

Przepływ powietrza
w ramie maski
Wyjątkowa konstrukcja
umożliwia przepływ powietrza
przez oprawę maski,
zapewniając pacjentom
komfortowy sen.

Bez czerwonych śladów*
Nie uciska grzbietu
nosa i nie zostawia
czerwonych śladów.

Innowacyjna
konstrukcja podnosowa.

*Maska nie styka się bezpośrednio
z grzbietem nosa i nozdrzami.

Wymienne poduszki
Łatwa wymiana maski na pełnotwarzową,
nosową lub z poduszkami żelowymi.

Jedna maska
ze wszystkimi trzema
rodzajami poduszek

Wystarczy wymienić poduszki bez konieczności zmiany maski
Dobranie pacjentowi właściwej maski jest jednym z najtrudniejszych
zadań. Nieustanne dopasowywanie maski, poduszek i uprzęży
metodą prób i błędów jest nużące i czasochłonne.
Do tego dochodzi jeszcze konieczność pomocy pacjentom
w pierwszej fazie akceptacji leczenia, ponieważ zmagają się
oni z różnymi problemami, między innymi z niezadowalającym
dopasowaniem maski, nieszczelnością, niedrożnością nosa itp.

Konstrukcja maski DreamWear umożliwia łatwą wymianę
poduszek maski na pełnotwarzowe, nosowe lub żelowe. Dzięki
ograniczeniu liczby decyzji podejmowanych w odniesieniu do
maski, można skoncentrować się na tym, co naprawdę ważne:
na pacjentach.
Zalety
• Może być używana z poduszkami pełnotwarzowymi, nosowymi
i żelowymi
• Umożliwia łatwą wymianę poduszek różnego typu
• Pozwala na ograniczenie liczby masek dostosowywanych do pacjenta
• Jest wyjątkowo łatwa w obsłudze

Lekarze oceniają, że maska DreamWear z poduszkami
nosowymi i żelowymi wymaga mniej czasu poświęcanego
na wymianę poduszek w porównaniu z innymi maskami
z poduszkami nosowymi i żelowymi.*

*Dane pochodzą z badania w 2015 r. poświęconego łatwości stosowania

Dopasowywanie maski DreamWear
Należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby właściwie dopasować maskę pełnotwarzową,
nosową lub z podkładkami żelowymi
Maska pełnotwarzowa
Umieścić szablon dopasowania maski pełnotwarzowej pod nosem i dobrać rozmiar poduszki na podstawie punktów, w których nozdrza i koniec
nosa stykają się z szablonem. Uwaga: są dostępne poduszki w czterech rozmiarach (małe, średnie, duże, średnie szerokie).

Umieść otwór poduszki bezpośrednio pod nozdrzami.
Poduszka obejmie wtedy nos i usta, a przecieki będą
minimalne.
Uwaga: nos nie może znajdować się wewnątrz otworu poduszki. Jeśli jakaś część poduszki przykrywa
nos, oznacza to, że poduszka jest źle założona. Może być wymagana poduszka w innym rozmiarze.

Maska z podkładkami żelowymi

Maska nosowa
Umieść szablon dopasowania maski nosowej poziomo
podnosem. Dobierz rozmiar poduszki na podstawie punktów,
w których nozdrza i koniec nosa stykają się z szablonem.

Umieść szablon dopasowania maski z podkładkami żelowymi
tak, aby końcówki podkładek żelowych znajdowały się w nozdrzach.
Dobierz rozmiar poduszki tak, aby niebieskie podkładki żelowe
szczelnie przylegały pod nosem i nie powodowały dyskomfortu.

Uwaga: są dostępne poduszki w czterech rozmiarach (małe, średnie,
duże, średnie szerokie).

Uwaga: są dostępne poduszki w trzech rozmiarach (małe, średnie, duże).

Umieść otwór poduszki bezpośrednio
pod nozdrzami. Poduszka obejmie
wtedy nos, a przecieki będą minimalne.
Uwaga: nos nie może znajdować się wewnątrz otworu poduszki. Jeśli jakaś
część poduszki przykrywa nos, oznacza to, że poduszka jest źle założona.

Po założeniu maski umieść poduszkę pod nosem.

Po złożeniu maski umieść poduszkę
pod nosem.

Umieść ramę maski na szczycie głowy. Załóż uprząż na tył głowy.

Umieść oprawę maski na szczycie
głowy. Załóż uprząż na tył głowy.

Zamocuj magnetyczne zaciski uprzęży do poduszki maski.

Aby wyregulować maskę, oderwij paski
uprzęży od tkaniny. Dostosuj długość
pasków. Dociśnij ponownie paski
do tkaniny.
Uwaga: nie należy napinać uprzęży zbyt mocno.

Aby wyregulować maskę, oderwij paski uprzęży od tkaniny.
Dostosuj długość górnych pasków. Dociśnij ponownie
paski do tkaniny. Powtórz te czynności w odniesieniu
do dolnych pasków.

Ułóż maskę tak aby było Ci w niej
komfortowo.

Uwaga: nie należy napinać uprzęży zbyt mocno.

Ułóż maskę tak, aby zapewniała komfort. Po wyregulowaniu
łącznik kolankowy powinien opierać się o szczyt głowy.

Po wyregulowaniu łącznik kolankowy
powinien opierać się o szczyt głowy.

Uwaga: dalsze informacje na temat dopasowania maski można znaleźć w instrukcji stosowania maski.

Uwaga: dalsze informacje na temat dopasowania maski można znaleźć
w instrukcji stosowania maski.

Łatwiejsze dopasowanie

Informacje na temat składania zamówień

Właściwe dopasowanie maski DreamWear jest łatwe
Średni rozmiar ramy maski
Średni rozmiar ramy
maski powinien pasować
do większości twarzy.
Jeżeli rama w średnim
rozmiarze nie pasuje
do twarzy pacjenta,
prawdopodobnie mała
lub duża maska będą
lepiej odpowiadać
jego potrzebom.
Prawidłowo dobrana rama
w średnim rozmiarze

Prawidłowe dopasowanie

Duży rozmiar ramy maski

DreamWear fitpack

Numer części maski
nosowej

Numer części maski z
poduszkami żelowymi

Numer części maski
pełnotwarzowej

Maska DreamWear z uprzężą, średnią oprawą i poduszkami w każdym rozmiarze

1116720

1125024

N/A

Maska DreamWear Fullface z uprzężą i oprawą w małym, średnim lub dużym
rozmiarze

Numer części maski
nosowej

Numer części maski z
poduszkami żelowymi

Numer części maski
pełnotwarzowej

Poduszka mała

N/A

N/A

1133370

Poduszka średnia

N/A

N/A

1133371

Poduszka duża

N/A

N/A

1133372

Poduszka średnia szeroka*

N/A

N/A

1133373

Części zamienne

Numer części maski
nosowej

Numer części maski z
poduszkami żelowymi

Numer części maski
pełnotwarzowej

Poduszka mała

1116740

1125035

1133430

Poduszka średnia

1116741

1125036

1133431

Poduszka duża

1116742

1125037

1133432

Poduszka średnia szeroka*

1116743

N/A

1133433

Oprawa mała

1116745

1116745

1116745

Oprawa średnia

1116746

1116746

1116746

Oprawa duża

1116747

1116747

1116747

Uprząż

1116750

1116750

1133450

Zaciski magnetyczne uprzęży

N/A

N/A

1133454

Podkładki materiałowe

1116754

1116754

1116754

Szablon rozmiarów

1116752

1125038

1116752

Dowiedz się więcej
Więcej informacji na:
www.philips.pl/bezdech.

Za mała maska

Prawidłowo dobrana rama
w dużym rozmiarze

Prawidłowe dopasowanie

Prawidłowo dobrana rama
w małym rozmiarze

Prawidłowe
dopasowanie

Mały rozmiar rama maski

Za duża maska

*Poduszka średnia szeroka nie jest dostępna dla maski z poduszkami żelowymi

