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Herover je  
dromen

DreamMapper



begint wanneer u een actieve rol speelt binnen 
uw eigen therapie. Dat betekent dat u altijd 
weet hoe uw therapie en apparatuur werken 
of zouden moeten werken.

DreamMapper** is een mobiele en webgebaseerde 
toepassing waarmee u actief wordt geïnformeerd 
over de therapie van de afgelopen nacht – met 
informatie over bijvoorbeeld de pasvorm van het 
masker en de therapie uren – zodat u weet dat 
u krijgt wat u nodig hebt voor een goede nachtrust.

Succesvolle slaaptherapie* 
binnen handbereik

Eenvoudig aan de slag
Verbinding maken met DreamMapper is heel eenvoudig. 
U kunt online toegang krijgen via www.philips.nl/DreamMapper 
en de gratis mobiele app downloaden voor uw smartphone 
of tablet. DreamMapper begeleidt u vanaf het begin, van 
het maken van een account tot het verbinden met uw 
Philips therapieapparaat.



Resultaten bereiken
Elke ochtend kunt u de resultaten van 
de afgelopen nacht bekijken, met informatie 
over het therapiegebruik de pasvorm van het 
masker en de apneu-hypopneu-index (AHI).  

Gemotiveerd blijven
Met DreamMapper kunt u doelen stellen 
waarvoor u de vooruitgang kunt bijhouden, 
zodat u gemotiveerd blijft.

Feedback ontvangen
U ontvangt feedback over uw behandelings- 
en therapieresultaten terwijl u DreamMapper 
gebruikt.

Begeleiding voor  
elke stap
DreamMapper biedt  
u alle hulpmiddelen  
en kennis om  
gemotiveerd te blijven  
en uw slaaptherapiedoelen  
te bereiken.

Herinneringen instellen
Stel herinneringen in voor belangrijke 
taken, zoals het reinigen of vervangen van 
uw masker, slang en filter.

Begeleiding
DreamMapper kan informatie naar 
uw slaapkliniek verzenden zodat  
u efficiënt en tijdig kan worden begeleid. 

Geïnformeerd blijven
Antwoorden op vragen over slaapapneu, 
uw Philips-apparatuur en vele andere 
onderwerpen zijn binnen handbereik.?



Deel van de 
Dream Family
DreamMapper maakt deel uit van de Dream Family 
van Philips. De Dream Family bestaat uit innovatieve 
slaaptherapie, zoals ons compacte neusmasker 
DreamWear en ons slaaptherapiesysteem 
DreamStation.

Aan de slag
Bent u klaar voor een belangrijke rol binnen 
uw eigen slaaptherapie? Download DreamMapper  
op uw mobiel apparaat of surf naar  
www.philips.nl/DreamMapper.


