SOMNOvent CR
Odgłos snu – Czysty jak ton serca
SOMNOvent CR (Cardio-oddechowej) jest dla pacjentów z okresowym oddechem (np. oddech Cheyne-Stokesa) i
centralnym, obturacyjnym, mieszanym lub złożonym bezdechu sennym. Oddychanie pacjenta jest stabilizowane przez
proces zwany Modulowananą Wentylacją Antycykliczną (ACMV) lub Adaptacyjną Servo Wentylacją (ASV). Nowy
automatyczny backup częstotliwości Prio S, zapobiega centralnemu bezdechowi i oferuje dodatkową ochronę przed
desaturacją. Automatyczny system TriLevel zapewnia dynamiczną, adekwatną reakcję ciśnienia na oddech okresowy i
eliminuje występujące przeszkody. Automatyzm znacznie poprawia procesy ustawienia i miareczkowania.

Komfortowa terapia
Zasada autoTrialevel w połączeniu z Anti-Cyclical Modulated
Ventilation (ACMV) zapewnia najwyższą skuteczność terapii za
pomocą trzech poziomów ciśnienia (IPAP, EPAP, EEPAP), które
automatycznie ustawiają się do potrzeb pacjenta.
• Automatyczne ustawianie się poziomu ciśnienia
końcowo-wydechowego EEPAP eliminuje zdarzenia obturacyjne
(=autoCPAP).
• Automatyczne ustawianie ∆IPAP/EPAP (PDIFF) zapewnia
odpowiednią reakcję ciśnienia na okresowe oddechy typu
Cheyne-Stokes'a.
Technologia WMtrak : Technologia automatycznego triggera
opracowana przez Weinmann zapewnia optymalną
synchronizację pomiędzy oddechem pacjenta a aparatem.
Niezwykle cichy - nie zakłóca snu.
Wygoda zapewniona przez funkcję Softstart i automatyczne
Włączanie/Wyłączanie - ON/OFF.

Wygoda pracy
Największy stopień automatyzmu oferuje znaczącą oszczędność
czasu w procesach miareczkowania i ustawiania. Przejrzysta
prezentacja obszernych danych statystycznych. Rejestracja i
rozróżnianie bezdechów obturacyjnych i centralnych.

Wygodne zdalne ustawianie za pomocą SOMNOadjust lub
oprogramowania na PC WEINMANNsupport.
Dodatkowe sygnały analogowe zasilające (badanie) PSG : przepływ,
przecieki ciśnienia, względna minutowa objętość oddechowa, stan
oddechowy. Dane terapeutyczne zapisywane są na zintegrowanej z
aparatem karcie pamięci.

Bezpieczeństwo
Innowacyjny automatyczny backup częstotliwości:
Prio S (S=spontaniczny) chroni przed desaturacją i delikatnie
wspomaga pacjenta podczas oddychania spontanicznego lub ....
.... (wentyluje go) z ustawioną "na sztywno" backup'ową
częstotliwoscią.
Wyświetla przeciek celem prostej prezentacji (wizualizacji) przecieku
podczas terapii.
Test maski celem zapewnienia wygody i bezpiecznego umocowania
maski - nawet w chwili wzrastania poziomów ciśnienia w nocy.

Dane techniczne i eksploatacyjne:
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