
Estrutura transparente 
com fixador de cabeça
•  Silicone é menos visível e não 

chama atenção para o rosto
• Translúcida, parece menor

Estrutura em tecido 
com fixador de cabeça
•  Sensação mais macia e mais maleável
•  Sensação mais próxima da obtida com 

seu travesseiro
•  Escolha entre dois tecidos com toque 

macio na pele: um mais sedoso, ou um mais 
próximo à camurça

A performance tem 
um novo estilo 
Philips Respironics Wisp –  
máscara nasal de mínimo contato

Obtenha o melhor de dois mundos Descubra os benefícios de cada versão da Wisp

- Ocupa mais espaço
- Fator intimidação

Máscara nasal tradicional

Máscara de mínimo 
contato nasal 

tradicional

+ Vedação / estabilidade
+ Conforto

Wisp

- Restrições de pressão
-  Desconforto nas 

narinas/jato

+ Tamanho mínimo
+ Leve

Wisp é imbatível Qual é a sua Wisp?

© 2014 Koninklijke Philips N.V. 
Todos os direitos reservados.

MM 2/12/14 MCI 4106000

7 em cada 10 pacientes consideraram que a Wisp encaixa melhor 
e é mais confortável do que a máscara nasal que já possuem*

* Testes de avaliação com paciente da Philips – Wisp em comparação com as 
principais máscaras nasais e de mínimo contato da concorrência

Item Tamanho
Nº de 
peça

Máscara nasal Wisp com porto expiratório

Máscara Wisp com estrutura em silicone e fixador 
de cabeça

Inclui 3 tamanhos 1094060

Máscara Wisp com estrutura em tecido e fixador 
de cabeça

Inclui 3 tamanhos 1094061

Para mais informações, acesse www.philips.com/respironics

Respironics e Wisp são marcas comerciais da Respironics, Inc. e suas afiliadas.



Estamos mudando a forma como você dorme.
Você disse que queria uma opção melhor de máscara, algo que combinasse o 
desempenho e o conforto de uma máscara nasal com a elegância estética de uma 
máscara de mínimo contato.

Você disse que queria uma experiência geral melhor com a máscara, que melhorasse 
seu estilo de vida. Reunimos tudo isso e nossa solução é a Wisp.

Nosso almofadado único 
para a ponta do nariz 
foi criado para ficar abaixo da ponte do 
nariz proporcionando mínimo contato e 
vedação superior

Campo de visão aberto para uma 
sensação de maior 
independência – mais 
fácil para ler antes de dormir e 
permite usar óculos

Pacientes relataram melhor 
qualidade de sono com a 
Wisp em comparação com as principais 
máscaras nasais e de mínimo contato

O design compacto atende 
confortavelmente 
a mais de 98% 
dos pacientes

Inovação
significativa

Mais uma forma de a Philips Respironics trabalhar como sua 
aliada na busca de melhor qualidade em respiração e sono
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Estrutura transparente 
com fixador de cabeça
•  Silicone é menos visível e não 

chama atenção para o rosto
• Translúcida, parece menor

Estrutura em tecido 
com fixador de cabeça
•  Sensação mais macia e mais maleável
•  Sensação mais próxima da obtida com 

seu travesseiro
•  Escolha entre dois tecidos com toque 

macio na pele: um mais sedoso, ou um mais 
próximo à camurça

A performance tem 
um novo estilo 
Philips Respironics Wisp –  
máscara nasal de mínimo contato

Obtenha o melhor de dois mundos Descubra os benefícios de cada versão da Wisp

- Ocupa mais espaço
- Fator intimidação

Máscara nasal tradicional

Máscara de mínimo 
contato nasal 

tradicional

+ Vedação / estabilidade
+ Conforto

Wisp

- Restrições de pressão
-  Desconforto nas 

narinas/jato

+ Tamanho mínimo
+ Leve
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principais máscaras nasais e de mínimo contato da concorrência

Item Tamanho
Nº de 
peça
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Máscara Wisp com estrutura em silicone e fixador 
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