Najwyższa jakość potwierdzona przez specjalistów

Flow Rounding – Zaokrąglenie przepływu

SleepCube Standard Plus
- jest stałociśnieniowym aparatem CPAP z funkcją

Poprzez zapewnienie dwóch podawanych ciśnień,

komfortu wydechu SmartFlex przeznaczonym do

pacjent nie musi walczyć z wysokim ciśnieniem

efektywnego leczenia bezdechu obturacyjnego

podczas wydechu. W rezultacie modelowania

(OBS). Jest odpowiedni zarówno dla leczenia w

krzywej przepływu (Flow Rounding), uzyskano

domu jak i szpitalu, a jego ergonomiczny kształt i

fizjologiczną,

mała wielkość sprawiają, że staje się idealnym

powietrza. Zaokrąglanie przepływu to funkcja,

towarzyszem podróży. Uniwersalność zasilania

która zmienia nachylenie przebiegu ciśnienia w

sprawia, że może zostać

faktycznie użyty,

okresie przechodzenia od ciśnienia wdechowego

gdziekolwiek w świecie. Zasilanie 12 V DC

EPAP i vice versa. Umożliwia to płynne przejście

umożliwia

między wdechem a, wydechem, bez wybudzeń.

stosowanie

samochodzie

czy

także

przyczepie

na

łodzi,

w

kempingowej.

Opcjonalny podgrzewany nawilżacz powietrza w
prosty sposób integruje się z aparatem i zapewnia
kojący i orzeźwiający sen.

zaokrągloną

krzywą

przepływu

Jest 6 poziomów zaokrąglenia przepływu: od
poziomu “0” o stromej i najszybszym okresie
przejściowym, do poziomu 5 o najłagodniejszym
nachyleniu i najwolniejszym przejściu.

SmartFlex – Ulga wydechu

SmartCode

Firma DeVilbiss Healthcare w celu poprawy
komfortu terapii wprowadziła system SmartFlex.
Rozwój tej technologii zapoczątkowała analiza

Specyfikacja techniczna
Gabaryty: 10,8 x 16,5 x 17,8 cm
Masa: 1,18 kg
Zakres ciśnienia: 3 – 20 cm H20

W dzisiejszym świecie monitorowanie pacjenta
pod kątem przestrzegania przez niego zaleconej

dostępnych systemów i zapoznanie się z opiniami

terapii jest podstawowym czynnikiem odniesienia

użytkowników CPAP. Wykazano, że funkcja

sukcesu przy zaleconej mu terapii CPAP. Może to

komfortu poprzez ulgę wydechu jest przydatna

zająć dużo czasu i być kosztowne, jednakże z

dla większości użytkowników CPAP, jednak nagłe

zastosowaniem SmartCode - innowacyjnego i

zmiany ciśnienia mogą spowodować wybudzenia.

niedrogiego rozwiązania - monitorowanie

Dla

zastosowanej u pacjenta terapii jest efektywne i

uniknięcia

wybudzeń

zastosowano

innowacyjną funkcję "Flow Rounding".

skuteczne.

Warunki otoczenia przy pracy:
5° C to 40° C; 0 % to 95 % R.H. n/s
Kompensacja ciśnienia:
Od poziomu morza do 2700 m
Przechowywanie i transport: - 40°
C do + 70° C; 0 % do 95 % R.H. n/s
Poziom głośności: <26dB(A)
Maksymalny pobór mocy:
65 W ze źródła AC (sam aparat)

Zasilanie: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

SleepCube z nawilżaczem powietrza (opcja)

Wyświetlacz funkcji SmartCode
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