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Descubra a Philips DreamWisp
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A conexão do tubo no topo da cabeça
Proporciona liberdade de movimientos 
durante a noite inteira 

 

 
 

A estrutura de quatro prontos na cabeça 

 
Design de almofada com contato nasal
mínimo

 
 

 

Clips magnéticos 
Para fácil montagem e retirada

Conforto

DreamWisp

a cada virada

Fluxo de ar dentro da armação 
O design exclusivo permite que o ar �ua
através da armação ajudando os pacientes 
a dormirem confortavelmente em qualquer
posição 

Proporciona ajuste e estabilidades 
excepcionais

Para conforto e ajuste excepcionais 

Registro ANVISA 10216710370



DreamWisp
Conforto a cada virada

Entre em contato com seu fornecedor 
para obter mais informações sobre a 
DreamWisp. 

Saiba mais

O DreamWisp é a nossa nova máscara nasal 
especialmente projetada com tecnologia 
Auto-Seal da almofada nasal de contato 
mínimo. Isso ajuda a máscara a �car segura 
com uma ótima vedação em seu rosto 
enquanto se move durante a noite. 

O design da DreamWisp direciona o �uxo de ar 
através da armação para que você possa dormir 
confortavelmente, e a conexão do tubo na parte 
superior da cabeça permite que você durma em 
qualquer posição desejada, de bruços, de lado 
ou de costas. 

Descubra o que outras 
pessoas estão dizendo 

**  Abril de 2018. Estudo sobre a facilidade de uso para médicos, 
n = 30; as máscaras comparadas incluíram a Air�t N20 da 
ResMed e a DreamWisp da Philips.

*  Estudo para usuários: População combinada dos usuários da 
Philips Wisp e ResMed AirFit N20; Estudo de preferência do 
paciente, n = 52, março / abril de 2018, aos 10 e 30 dias 

97% dos médicos 
recomendariam a 
DreamWisp a outro 
médico e a um 
paciente. ** 

Os consumidores estão mais 
satisfeitos com o fato da 
DreamWisp manter a vedação 
e permanecer no lugar 
enquanto dormem. * 


