
Redescubra os seus sonhos
DreamWear – como se não estivesse a usar nada*

*Questionário sobre as Preferências dos Utilizadores da Philips 2015, dados em arquivo.

**A máscara não entra diretamente em contacto com a pirâmide nasal ou narinas.

Pequena 1116740

Média 1116741

Grande 1116742

Média larga 1116743

Arnês de linhas 
minimalistas

Almofada nasal

Almofada 
nasal

por baixo do nariz  
Previne marcas vermelhas, 

desconforto ou irritação 
nas narinas ou na 

pirâmide nasal

Estrutura flexível macia 
Garante um contacto suave 
com o rosto do paciente 

Pequena 1116745

Média 1116746

Grande 1116747

Arnês 1116750

Revestimentos (x2) 1116754

Conexão 
de topo

permite ao seu 
paciente liberdade 

de movimento

O Fit Pack inclui 4 tamanhos de almofada nasal (S, M, L, MW) e 1 estrutura de tamanho médio.

Máscara com arnês Internacional (2) Global (1)

Média 1116720 1116700

Revestimentos 
em tecido

Garantem uma interface suave 
com o rosto do paciente

DreamWear



Sugestões 
úteis
Seguem-se algumas sugestões 
a ter em conta aquando da 
colocação e utilização da 
sua máscara de tratamento 
de distúrbios respiratórios 
do sono DreamWear.

Para ficar a saber mais visite 
o nosso guia em vídeo em 
philips.com/dreamfamily

• Antes de utilizar a máscara, lave manualmente toda a máscara 
(consulte a secção de Cuidados a Ter com a Máscara nas suas 
Instruções de utilização). Lave o rosto. Não utilize hidratante 
nem creme nas mãos ou no rosto. 

• Estão disponíveis quatro tamanhos de almofada nasal 
(S, M, L, MW). Coloque o medidor por baixo do nariz para 
determinar o tamanho da almofada nasal correto. Para um 
melhor desempenho, utilize a almofada nasal mais pequena  
que se adapta ao seu nariz. 

• O erro mais comum ao ajustar é apertar demasiado o arnês. 
Provocando vermelhidão, feridas ou pele inchada à volta das 
extremidades da máscara.

Puxe o arnês sobre a parte 
posterior da cabeça.

Para ajustar a máscara, 
desprenda as patilhas 
do arnês do tecido. Ajuste 
o comprimento e volte 
a pressionar as patilhas 
contra o tecido para prender.

(Nota: Não aperte demasiado o arnês.)

Posicione a máscara de forma 
a se sentir confortável. Depois 
de colocada, o cotovelo deve 
estar assente na parte superior 
da cabeça.

Instruções de colocação
Segure no medidor horizon-
talmente por baixo do nariz 
e selecione o tamanho da 
almofada nasal com base no 
ponto em que a extremidade 
nasal, alinha com o medidor.

Dimensão da estrutura da máscara

A estrutura da máscara média (MED) irá adaptar-se 
confortavelmente à maioria dos rostos. Se a estrutura MED 
não se adaptar ao seu rosto, entre em contacto com o seu 
fornecedor de cuidados médicos para verificar se uma estrutura 
de máscara pequena (SM) ou grande (LG) se adequa melhor a si.

A abertura da almofada nasal 
ficará diretamente por baixo 
das suas narinas. Ajustando-se 
ao seu nariz para que a fuga 
seja mínima.

(O seu nariz nunca deverá ficar dentro 
da abertura da almofada nasal. 
Se alguma parte se sobrepuser ao seu nariz, 
a almofada nasal está a ser mal utilizada.)

Com a máscara montada, 
coloque a almofada nasal 
por baixo do seu nariz.

Posicione a estrutura na parte 
superior da cabeça.
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(1) Global: Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Holandês, Português do Brasil.

(2) Internacional: Alemão, Árabe, Búlgaro, Cazaque, Checo, Croata, Dinamarquês, Eslovaco, Esloveno, Espanhol, 
Estónio, Finlandês, Francês, Grego, Hebreu, Húngaro, Inglês, Italiano, Letão, Lituano, Macedónio, Holandês, 
Norueguês, Polaco, Português, Romeno, Russo, Servo, Sueco, Turco, Ucraniano.




