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

Os pacientes podem dormir como 
se a máscara nem existisse 
Os seus pacientes sentem dificuldade em 
encontrar uma posição confortável para 
dormir ou sentem-se limitados por causa 
da tubagem de CPAP? A DreamWear 
é uma máscara inovadora concebida 
de forma a permitir aos seus pacientes 
dormirem como quiserem.  

O melhor das máscaras nasais e de 
almofadas nasais 
O design exclusivo da DreamWear 
oferece muitas das vantagens das 
máscaras nasais e de almofadas nasais 
para permitir que os pacientes desfrutem 
do que há de melhor nos dois tipos 
de máscaras. Permitindo uma maior 
liberdade de movimentos e maior 
conforto do que as máscaras prescritas, 
os pacientes que experimentam 
a DreamWear sentem-se como não 
estivessem a usar nenhuma máscara.*

A DreamWear faz parte da Dream Family 
da Philips Respironics 
A Dream Family oferece uma tecnologia 
inovadora e abrangente como o nosso 
sistema de tratamento de distúrbios 
respiratórios do sono DreamStation. 
Para ficar a saber mais visite o nosso 
website em philips.com/dreamfamily

*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.

DreamWear



Conexão 

de topo 
permite ao seu 

paciente mover-se 
livremente

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

Revestimentos 
em tecido
Garantem uma interface 
suave com o rosto 
do paciente

Informações do produto

Estrutura de 
linhas estreitas

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

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

Almofada nasal 

por baixo 
do nariz 

Previne marcas vermelhas, 
desconforto ou irritação 

nas narinas ou na 
pirâmide nasal**
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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.




