
Combina desempenho e conforto

A Wisp combina o desempenho 
e o conforto de uma máscara nasal 
com o design minimalista, permitindo 
que os pacientes possam ler, 
ver televisão ou usar óculos.

Design compacto

O design inteligente e compacto 
da Wisp elimina a necessidade 
de um apoio para a testa e oferece 
um melhor campo de visão e uma 
experiência menos intrusiva para 
o paciente. 

As almofadas para a ponta do nariz 
garante um maior nível de conforto 
e vedação.

Clipes magnéticos

Os clipes magnéticos fazem com 
que a retirada do arnês seja feita 
de forma muito mais fácil do que 
antes. Facilitam o uso da máscara 
em pacientes com destreza limitada 
ou artrite.  

Os clipes magnéticos foram 
desenvolvidos para serem utilizados 
com a máscara nasal Wisp adulto por 
pacientes com peso superior a 30 kg, 
e os clipes-padrão, para serem 
utilizados com a máscara nasal 
Wisp Youth.

Máscara nasal

Wisp

O desempenho 
tem um novo estilo



Informação para pedidos

Arnês 
com faixa elástica e suporte 
a tubo integrado. O autoajuste 
proporciona um encaixe 
mais natural.

Design minimalista 
da almofada 

“nasal” 
com tecnologia Auto Seal

Oferece experiência 
de contato mínimo 

e vedação excepcional

Cotovelo com 
rotação de 360°
Conta com design de liberação 
rápida e expiração silenciosa

Pequeno 1109307

Padrão 1094082

Grande 1094078

Estrutura em 
tecido reversível  
em camurça suave ou cetim 
sedoso. Estrutura de silicone 
Wisp disponível para oferecer 
uma sensação mais natural

Estrutura de silicone 1094080

Estrutura de tecido 1094081
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Máscara nasal Wisp adulto* com porta 
de expiração

Referência

Máscara com estrutura de silicone ES1094060

Máscara com estrutura de tecido ES1094061

Máscara nasal Wisp juvenil** com porta 
de expiração

Referência

Máscara com estrutura de tecido e arnês 
de tamanho pequeno

1109308

Máscara nasal Wisp adulto* sem porta 
de expiração

Referência

Máscara SE com estrutura de silicone ES1094062

Estrutura de silicone

*    Destinado a pacientes que pesam 30 kg ou mais. Cada embalagem 
inclui três tamanhos de almofadas: S/M, L e XL

**  Destinado a pacientes que pesam 18 kg ou mais. Cada embalagem 
inclui três tamanhos de almofadas: P, S/M e L

Pequeno/ 
médio (S/M)

1094087

Grande (L) 1094088

Extra grande (XL) 1112031

Clipes magnéticos 
no arnês* 
Permitem ajuste e encaixe 
fáceis e rápidos.

Clipes magnéticos (x2) 1120434

Clipes (x2) 1094083 Tubo e cotovelo 1105624




