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SleepOne CPAP ailesi CPAP ve otomat
otomatik basınçç ayarlı Auto CPAP cihazlarından oluşur.
Her iki cihazda makul fiyat etiketleriyle
etiketleriyl çok amaçlı, sessiz ve iyi performans sağlayıcısıdır.
Yüksek fiyatlı aksesuarları unutun! Etkili bir tedavi için yüksek fiyatlar ödemenize gerek
yok. Uyku geçmişinizle ilgili bilgilerinizi almak için ödeme yapmanıza gerek yok. Tamamı
bu küçük ve dayanıklı makinenin içindedir. Rahat bir gece uykusu için ihtiyacınız olan her
şey. Data kilitleme fonksiyonu sürekli doğru tedaviyi almanızı sağlar. SleepOne Software içeren paketi sayesinde, raporlarınızı sadece USB kablosu ile alabilirsiniz.
AutoPAP ve ya standart cihazdan hangisini kullanıyor olursanız olun, gece raporları
SleepOne Software yardımıyla cihazdan alınabilir.
Dahili güç kaynağı, seyahat sırasında kolay taşıma olanağı sağlar ve yatak odasında
karışıklığı önler. Sadece ince bir elektrik kablosu cihazı çalıştırmak için yeterlidir. İhtiyaç
halinde opsiyonel aksesuarlar mevcuttur. Oksijen zenginleştirme adaptörü, otomobil,
kamyon ve teknelerde kullanmak için 12V jak dönüştürücü.
Auto-On ve Auto-Off fonksiyonları, eğer tedarikçi, hasta ile ilgili bir sorun yaşarsa, durdurulabilir ve kilitlenebilir. SleepOne cihazları hastaya konfor, güven ve maddi kolaylık
sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER
3-20cm H2O (0.5 artış)
0 cm H2O
180 lt/dk
20cm H2O >50 lt/dk
Otomatik
18.1 x 15.5 x 11.7 cm
1.27 kg
65 W
100-230 V AC
2 Yıl
<29 dB
SleepOne Software
Var
Var
Rampa Süresi, Rampa Başlangıç Basıncı,
asıncı,
Auto-On, Auto-Off, CPAP Maske Kaçak
açak
Alarmı, Tedavi basıncı

İrtifa Ayarı
Ölçüler
Ağırlık
Güç Tüketimi
Voltaj
Garanti
Gürültü Seviyesi
Raporlama Yazılımı
Auto-On / Auto-Off
Mask Off
Ayarlanabilir Parametreler

P

P

R

Aktif

R

Kapalý

R
1
2
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EXR Comfort,
hastanın solunum döngüsünde, nefes verirken basıncı düşürerek
solunum eforunu azaltır. Bu azalma hastaya
yarattığı rahatlama
hissi ile konforu artırır,
hastanın cihazla ve
tedaviyle olan uyumunu yükseltir. 3 kademede ayarlanır. İstenirse kapatılabilir.
Her kademe yaklaşık
1 cm H2O’ya denk gelir.
SleepOne Cpap cihazında standard olarak
sunulmaktadır.

EXR Comfort Ayarý

Ekshalasyon
Ýnhalasyon
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Basınç Aralığı(cmH2O)
Akış

Yeni Kolay
Nefes Özelliği
EXR Comfort

STANDART

TEKNİK
ÖZELLİKLER
Ölçüler(mm)
162.5 x 165.1 x 213.4
Ağırlık
2.02 kg(nemlendiricili)
AC/DC gereksinimi
Var
Basınç Aralığı
3-20 cm H2O
Oto. Yükseklik
Var
PSG için ABOB
Analog Çıkış
Var
Oto.Kaçak Düzeltmesi
Var
Oto. Aç/Kapa
Var
Tedavi Sayacı
Var
SmartLink Uyumluluk
Var
SmartCode Özelliği
Var

Yeni DeVilbiss SleepCube™ CPAP Sistemi, birçok hastanın ihtiyacını karşılamak için
araştırmalar sonucunda hastalar ve tedarikçilerin birlikte çalışmasıyla dizayn edilmiştir.
DeVilbiss SleepCube™ rahatlık, eğitim ve SmartCode™ ile hasta takibi kombinasyonuyla kullanıcının doğru bir tedavi almasını garantiler. Hepsi yüksek kaliteli bir platformda,
size muhteşem bir ürün olduğunu hissettirir. Güvenilir elektronik ve su geçirmez yapısından, dayanıklı Lexan® nemlendirici haznesi ve paslanmaz çelik ısı transfer kaplamasına kadar SleepCube™ hastanın uzun ömürlü güvenilirliğini ve memnuniyetini sağlamak
için üretilmiştir. Solunum tedavisinde dünyaca takdir görmüş DeVilbiss Healthcare’in
bu ürünü, Kare Medikal satış ve satış sonrası üstün hizmetleri ile birlikte, eşsiz bir ikili
oluşturmaktadır.

DİZAYN ÖZELLİKLERİ
• Temiz, sofistike dizayn
• Fısıltı kadar sessiz çalışma - 26 dBA
• Ev ortamına ve taşınabilir çantaya
uygunluk sağlayabilecek kadar küçük
• Ek aksesuarları taşımak için kolayca
genişletilebilen korumalı taşıma çantası
• Fazladan bir hortum ya da güç kablosuna
gerek duymadan kolayca ünitenin alt
kısmına bağlanabilen bütünleşik ısıyla
nemlendirme sistemi.
• Fazladan doldurulmaya karşı güvenlik
sistemine sahip kolayca çıkartılıp tekrar
doldurulabilen Nemlendirme rezervuarı
• Nemlendirme için kullanılan suyun CPAP
cihazına hasar vermesini engelleyen
seyahat eden insanlar için çok uygun olan
güvenlik ünitesi
• 1.8 m.’den 3 m.’ye kadar çeşitli hortumlara
uygunluk sağlar
• Gece boyunca masadan kaymasını ya da
hareket etmesini önleyen geniş sabitleyici
petler

• 240 cm uzunluğundaki güç kablosu
yerleştirilme konusunda esneklik
sağlamaktadır. Kabloya bağlı hantal hiçbir
eklenti bulunmamaktadır.
• Kolay kurulum - hastanın kullanımını
kolaylaştırmak İçin neredeyse tüm
fonksiyonları kontrol eden üç büyük düğme.
• Hasta takibini kolaylaştıran büyük,
arkadan aydınlatmalı LCD
• Otomatik Aç/Kapa fonksiyonu - Maskeden
nefes almaya başlandığında cihazın
otomatik olarak çalışmasını sağlar ve
maske çıkartıldığında akımı otomatik olarak
kapatır.
• Geciktirici basınç rampası - kullanıcının
daha düşük bir basınçta rahatça uykuya
dalmasına yardımcı olmaktadır (5 dakikalık
artışlarla 0-45 dakikalık bir süre için ve 0.5
basınç artışıyla)

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
• Pazardaki en sessiz CPAP ünitesi - sadece 26 dBA!
• Entegre Isıya dayalı nemlendirme, Nemlendirmeyi en
yüksek dereceye çıkarmak ve sızıntıları en aza
indirgemek için özel nemlendirme başlığı
• 2750 m’ye kadar Otomatik Yükseklik Ayarı
• Olağanüstü küçük boyut. En çok satan CPAP
cihazlarının arasında en küçük entegre ünite.
• Uykuya dalmayı kolaylaştıran Rampa fonksiyonu
• Alanındaki en kapsamlı garanti
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STANDART PLUS
S
SleepCube Standard Plus SmartFlex etkili bir OSA tedavisi için, ekspiratuar rahatlama
konforu özelliği içeren bir sabit basınç CPAP cihazıdır. Ev ya da hastane kullanımı için
idealdir. Ayrıca sağlam ergonomik tasarımı ve küçük yapısı cihazı seyahatleriniz için de
uygun hale getirmiştir. Sabit basınç aralığı 3cm H2O ile 20cm H2O’dur. Tüm SleepCube
CPAP cihazlarında olduğu gibi ısıtıcılı nemlendirici cihaza kolaylıkla takılabilir.

SmartFlex – Ekspiratuar Rahatlık

DeVilbiss Healthcare, SleepCube Standard Plus ve Auto Plus CPAP için SmartFlex i tanıtmaktan gurur duyar… Hastanın konforuna yardımcı olarak, nefes verme
sırasında(ekspirasyon) basıncı azaltır. SmartFlex in üç ayarı vardır ve her ayar nefes
verme sırasında(ekspirasyon) CPAP basıncını 1cm H2O düşürür.
Setting 1 (Ayar1) – 1 cm H2O azalma
Setting 2 (Ayar2) – 2 cm H2O azalma
Setting 3 (Ayar3) – 3 cm H2O azalma
SmartFlex tüm gece boyunca veya hastanın daha kolay uykuya dalması için mevcut
olan rampa(erteleme) süresi için de kullanılabilir. Eğer apne, hipopne veya horlama durumu algılandığında SmartFlex kapanacak ve bu durumlar sona erene dek devre dışı
kalacaktır.

Akış Yuvarlama

Akış yuvarlama, reçete edilen basınçtan SmartFlex ayarına veya tam tersine geçiş sırasında basınç dalga biçiminin eğimini değiştiren bir özelliktir. Bu özellik yumuşak bir geçiş
sağlayarak hastanın uyanma ihtimalini azaltır. Akış yuvarlamanın, en dik ve en çabuk
geçişi için olan ilk seviyesinden en yumuşak eğim ve en yavaş geçiş için tasarlanmış son
seviyesine kadar toplam 5 seviyesi bulunmaktadır. Bu ayarlar optimal hasta konforuna
göre ayarlanmalıdır.

Özellikler
• Isıtıcılı nemlendirici ilavesiyle tüm lider CPAP
cihazlarının en küçük gövdelilerinden biri
• Piyasada ki en sessiz CPAP lar arasında sadece 26 dBA
• CPAP terapiye giriş ve başlangıç videosu
içinde mevcuttur
• Görünüm estetiği düşünülerek tasarlanmış
cihazın arka kısmında bulunan hasta
hortum çıkışı
• Gece boyunca masadan kaymasını ya da
hareket etmesini önleyen geniş sabitleyici
petler
• CPAP opsiyonel adaptor ile bir 12V DC
kaynağından çalıştırılabilir (ısıtıcılı
nemlendirici hariç). Eğer cihaz AC güç
kaynağına bağlıysa, AC güç erişilebilir
olduğunda otomatik olarak geçiş yapar.

• Her SleepCube SmartCode raporlama
özelliği içerir. Kullanım sonucu elde edilen
veriler harflere ve rakamlar şeklinde
otomatik olarak kodlanır.
• 100 – 240 V ve 50 – 60 Hz Universal
otomatik güç geçişi ve 0-2750m
(9000ft) arasında otomatik irtifa
kompensasyonu
• Geniş arkadan aydınlatmalı LCD ve
hasta menüsünü kolay takip özelliği
• Oto on / off
• Gecikme basıncı cihazın reçete edilen
sını kolaylaştırır.
basınca ulaşmasını
şi ve partikül
• Ekstra hava girişi
filtresi içinde.

CPAP Pressure
Exhale
Rounding
1-5

Inhale
Rounding
1-5
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Flex 1
Flex 2

Flex 3

Isıtıcılı Nemlendirici

TEMEL ÖZELLİKLER
• Kolay Temizlik
• Kolay Cpap menü kontrolü, karanlıkta bile…
• Sağlam Tasarım, SleepOne Cpap çantasında taşıma kolaylığı
• Yüksek hacimli hazne
SleepOne Nemlendirici, Cpap kullanıcılarının yaygın olarak yaşadığı kuruluk semptomunun giderilmesine yardımcı olur. Kullanıcı dostu tasarıma sahip ve doğru entegre edilmiş
ünite üst seviyede hasta uyumu sağlar ve terapinin başarı şansını arttırır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ölçüler
Ağırlık
Hazne Hacmi
Hazne
Yerleştirme İstasyonu
Isıtıcı Levha
Voltaj
Güç
Isıtıcı Levha Isınma Aralığı
Isıtıcı Levha Güvenlik Şalteri

262x159x130 mm (ExBxY)
51 gr
600 ml
ABS Kavanoz, Polikarbonat Gövde,
Paslanmaz Çelik Levha (SS 316)
Termoplastik
Paslanmaz Çelik (SS 316)
100-230V AC,50/60Hz
85W
30-65 °C
105 °C
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AUTO PLUS
SleepCube Auto Plus, ekspiratuar rahatlama konforu
onforu özelliği içeren bir
oto ayarlı PAP cihazıdır. Ev ya da hastane kullanımı için idealdir. Ayrıca
sağlam ergonomik tasarımı ve küçük yapısı cihazı seyahatleriniz için de
uygun hale getirmiştir. Sabit basınç aralığı 3cm H2O ile 20cm H2O’dur.
Tüm SleepCube CPAP cihazlarında olduğu gibi ısıtıcılı nemlendirici cihaza
kolaylıkla takılabilir.
SmartFlex – Ekspiratuar Rahatlık

DeVilbiss Healthcare, SleepCube Standard Plus ve Auto Plus CPAP için SmartFlex i tanıtmaktan gurur duyar… Hastanın konforuna yardımcı olarak, nefes verme
sırasında(ekspirasyon) basıncı azaltır. SmartFlex in üç ayarı vardır ve her ayar nefes
verme sırasında(ekspirasyon) CPAP basıncını 1cm H2O düşürür.
Setting 1 (Ayar1) – 1 cm H2O azalma
Setting 2 (Ayar2) – 2 cm H2O azalma
Setting 3 (Ayar3) – 3 cm H2O azalma
SmartFlex tüm gece boyunca, hastanın daha kolay uykuya dalması için mevcut olan
rampa(erteleme) süresi için de kullanılabilir. Eğer apne hipopne ve ya horlama algılanırsa SmartFlex kapanacak ve durumlar tekrar algılanmamaya başlayana kadar devre dışı
kalacaktır.

Akış Yuvarlama

Akış yuvarlama, reçete edilen basınçtan SmartFlex ayarına veya tam tersine geçiş sırasında basınç dalga biçiminin eğimini değiştiren bir özelliktir. Bu özellik yumuşak bir geçiş
sağlayarak hastanın uyanma ihtimalini azaltır. Akış yuvarlamanın, en dik ve en çabuk
geçişi için olan ilk seviyesinden en yumuşak eğim ve en yavaş geçiş için tasarlanmış son
seviyesine kadar toplam 5 seviyesi bulunmaktadır. Bu ayarlar optimal hasta konforuna
göre ayarlanmalıdır.

Özellikler
• 100 – 240 V ve 50 – 60 Hz Universal
otomatik güç geçişi ve 0-2750m
(9000ft) arasında otomatik irtifa
kompensasyonu
• Geniş arkadan aydınlatmalı LCD ve
hasta menüsünü kolay takip özelliği
• Oto on / off
• Gecikme basıncı cihazın reçete edilen
basınca ulaşmasını kolaylaştırır.
• Ekstra hava girişi ve partikül
filtresi içinde.
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• Isıtıcılı nemlendirici ilavesiyle tüm lider CPAP
cihazlarının en küçük gövdelilerinden biri
• Piyasada ki en sessiz CPAP lar arasında sadece 26 dBA
• CPAP terapiye giriş ve başlangıç videosu
içinde mevcuttur
• Görünüm estetiği düşünülerek tasarlanmış
cihazın arka kısmında bulunan hasta
hortum çıkışı
• Gece boyunca masadan kaymasını ya da
hareket etmesini önleyen geniş sabitleyici
petler
• CPAP opsiyonel adaptor ile bir 12V DC
kaynağından çalıştırılabilir (ısıtıcılı
nemlendirici hariç). Eğer cihaz AC güç
kaynağına bağlıysa, AC güç erişilebilir
olduğunda otomatik olarak geçiş yapar.
• Her SleepCube SmartCode raporlama
özelliği içerir. Kullanım sonucu elde edilen
veriler harflere ve rakamlar şeklinde
otomatik olarak kodlanır.

R

Yeni Kolay ve
Yüksek Konforlu
Nefes Özelliği EXR
Premium
EXR Premium, hastanın
solunum döngüsünde,
nefes verirken basıncı düşürerek solunum
eforunu azaltır. Cihaz,
hasta nefes verme döngüsüne geçtiği anda
hızlı bir miktar basıncı
azaltır (Şekil 1.deki “a”
parametresi) ve bunun
ardından nefes eğrisini
taklit ederek solunum
döngüsünü tamamlar .

SleepOne CPAP ailesi CPAP ve otomatik basınç ayarlı Auto CPAP
AP cihazlarından oluşur.
Her iki cihazda makul fiyat etiketleriyle çok amaçlı, sessiz ve iyi performans
rformans sağlayıcısıdır.
Yüksek fiyatlı aksesuarları unutun! Etkili bir tedavi için yüksek fiyatlar
iyatlar ödemenize gerek
yok. Uyku datanızı almak için ödeme yapmanıza gerek yok. Tamamı bu küçük ve dayanıklı
makinenin içindedir. Rahat bir gece uykusu için ihtiyacınız olan her şey. Data kilitleme
fonksiyonu sürekli doğru tedaviyi almanızı sağlar. SleepOne Software içeren paketi sayesinde, raporlarınızı sadece USB kablosu ile alabilirsiniz. AutoPAP ve ya standart cihazdan hangisini kullanıyor olursanız olun, gece raporları SleepOne Software yardımıyla
cihazdan alınabilir. Dahili güç kaynağı, seyahat sırasında kolay taşıma olanağı sağlar ve
yatak odasında karışıklığı önler. Sadece ince bir elektrik kablosu cihazı çalıştırmak için
yeterlidir. İhtiyaç halinde opsiyonel aksesuarlar mevcuttur. Oksijen zenginleştirme adaptörü, otomobil, kamyon ve teknelerde kullanmak için 12V jak dönüştürücü…

EXR Premium’un oluşturduğu bu nefes eğrisi
yüksek konfor ve yüksek uyum sağlar.

SleepOne AutoPAP cihazı olabilecek en düşük tedavi basıncı ile konforlu bir tedaviyi mümkün kılar. Bunu cihazın dahili algoritması sağlar. Auto-On ve Auto-Off fonksiyonları, eğer
tedarikçi, hasta ile ilgili bir sorun yaşarsa, durdurulabilir ve kilitlenebilir. SleepOne cihazları hastaya konfor, güven ve maddi kolaylık sağlar.

Hastalar daha konforlu
ve mutlu, doktorlar ise
hastaların artan uyumundan dolayı daha
mutlu. Herkes için daha
başarılı bir tedavi.

R
TEKNİK ÖZELLİKLER
P

Basınç Aralığı(cmH2O)
Akış

Şekil (1)

a
b

EXR Premium Hýzlý Düþüþ Miktarý Ayarý

R
P
Şekil (2)

EXR Premium hızlı düşüş miktarı Yüzde olarak ayarlanabilir (Şekil
1.deki “a” parametresi).
EXR Premium toplam
düşüş miktarı da 3 kademede ayarlanır(Şekil
2.deki “b” parametresi).
İstenirse kapatılabilir.
Her kademe yaklaşık
1 cm H2O’ya denk gelir.
SleepOne AutoCpap cihazında standard olarak sunulmaktadır.

b

İrtifa Ayarı
Ölçüler
Ağırlık
Güç Tüketimi
Voltaj
Garanti
Gürültü Seviyesi
Raporlama Yazılımı
Auto-On / Auto-Off
Mask Off
Ayarlanabilir Parametreler

3-20cm H2O (0.5 artış)
0 cm H2O
180 lt/dk
20cm H2O >50 lt/dk
Otomatik
18.1 x 15.5 x 11.7 cm
1.28 kg
65 W
100-230 V AC
2 Yıl
<29 dB
SleepOne Software
Var
Var
Rampa Süresi, Rampa Başlangıç Basıncı,
Auto-On, Auto-Off, CPAP Maske Kaçak
Alarmı, Tedavi basıncı

EXR Premium Toplam Düþüþ Miktarý

P

P

R Aktif

R Kapalý
Ekshalasyon
Ýnhalasyon
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Spontan
Bilevel Terapi

Kare Medikal SleepOne serisi Bilevel cihazlarını sunmaktan gurur duyar. SleepOne serisi
yerli üretim güvencesi ve makul fiyat etiketleriyle kullanıcılara konforlu ve güvenilir bir
terapi vaad ediyor. SleepOne Bilevel sistemi doktorunuz tarafından belirlenmiş inspirasyon ve ekspirasyon basınçlarına göre çift kademeli Pozitif Hava Yolu Basıncı(PAP)
tedavisi için tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritması sayesinde inspirasyon(Ipap) ve
ekspirasyon(Epap) basınçları arasında kusursuz olarak geçiş yapar .Böylelikle hastaların ihtiyaçlarına en uygun cevap sağlanıp hasta konforu arttırılmış olur.
Akış yuvarlama özelliği ile Ipap-Epap basınç değişiklikleri 5 kademede ayarlanabilir.
Hastaya en uygun değer ayarlanarak yüksek konfor ve senkronizasyon sağlanır. Ayarlanabilir tetikleme duyarlılığı, hasta uyumunu artırır ve cihazı farklı hasta grupları için
uygun hale getirir. İnspirasyon tetiklemesi 2 l/dk akışından 20 l/dk akışına kadar ayarlanabilir.
Dahili güç kaynağı, seyahat sırasında kolay taşıma olanağı sağlar ve yatak odasında
karışıklığı önler. Sadece ince bir elektrik kablosu cihazı çalıştırmak için yeterli olacaktır.
İhtiyaç halinde opsiyonel aksesuarlar mevcuttur. Bu aksesuarlar: Oksijen zenginleştirme adaptörü; otomobil, kamyon ve teknelerde kullanmak için 12V jak dönüştürücü.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İnspirasyon Tetikleyicisi
Ekspirasyon Tetikleyicisi
I:E Oranı
IPAP Yuvarlama
EPAP Yuvarlama
İrtifa Ayarı
Ölçüler (ExBxY)
Ağırlık
Güç tüketimi
Voltaj
Garanti
Gürültü Seviyesi
Raporlama Yazılımı
Auto-On/Auto Off
Mask Off
Menşei

• CPAP Modu 3-20 cm H2O (0.5 artış)
• IPAP Aralığı Bilevel modu 6-25 cm H2O (0.5 artış)
• EPAP Aralığı Bilevel modu 3-22 cm H2O (0.5 artış)
2 l/dak-20 l/dak ayarlanabilir
% 10-% 90 inspire edilen akım
1:0.5 - 1:4.0
0-5
0-5
Otomatik
18,1 x 15,5 x 11.7 cm
1.3 Kg.
65 Watt
100-230
0 V AC
2 Yıl
< 29 dB
SleepOnee Software
Var
Var
Türkiye
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Basınç Aralığı (cmH2O)

BiPAP S
SleepCube BiLevel S geleneksel Pozitif Havayolu
olu Basıncı cihazlarının bir
çeşididir. Cihaz gece boyunca sabit bir basınç sağlamaktansa, nefes alıp
vermenizi algılar ve buna göre basınç seviyesini değiştirir.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
Ölçüler(cm)
10.8 x 16.5 x 17.8
Ağırlık
1.18 kg
BiLevel Basınç Aralığı
3 - 25 cm H2O
Çalışma Koşulları
5 °C - 40 °C;
% 0 - % 95 bağıl nem
Atmosferik Çalışma
Koşulları
Deniz seviyesinden
2700m ye kadar
Depolama ve Taşıma
-40 C - +70 °C;
% 0 - % 95 bağıl nem
Gürültü Seviyesi
<26 dB
Max. Güç Tüketimi
65 watt
(AC güç kaynağında)
Elektrik
Gereksinimi
100 - 240 V, 50/60 Hz

Nefes alma sırasında apne, hipopne veya horlamayı önlemek için daha yüksek basınca
ihtiyaç vardır. Nefes verme sırasında hastanın konforunu arttırmak için daha düşük
basınç uygulanır. BiLevel S cihazı özellikle yüksek basınca ihtiyaç duyan hastalar için
yararlıdır.
SleepCube BiLevel S cihazına SmartLink uyum modülü bağlanarak gece boyunca hastanın uyum bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler Smart Card yardımıyla SmartLink yazılımına
aktarılır.
Gerekirse SmartLink’e oksimetre eklenebilir. Auto ve Standart SleepCube modellerinde
olduğu gibi, BiLevel S Modeli de SmartCode içerir. SmartCode hastanın ortalama kullanım bilgilerini uzaktan çok basit ve kolay bir şekilde raporlamaya olanak sağlar.

Özellikler ve Avantajlar
• Basınç aralığı 3 - 25 cm H2O BiLevel ve CPAP modunda
IPAP basınç ayarı ve EPAP basınç ayarı arasındaki basınç farkı 22 cm H2O kadar olabilir.
• Gecikme modu 5 dakikalık artışlarla 45 dakikaya kadar ayarlanabilir.
• Yüksek maske kaçak oranında (80 lt/dk ya kadar), normal maske kaçak oranında olduğu
gibi aynı tetikleme hassasiyetini korur
• “Soft Start” özelliği: bu özellik cihaz çalıştırıldıktan sonra hastanın basınca alışmasına
olanak sağlar.
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SleepCube ısıtıcı
nemlendirici ünitesi ile

SleepCube BiLevel S
SmartLink ünitesi ile

Sleepcube cihazının arkadan
görünüşü - fitre ve hortum
bağlantı noktası

LED aydınlatmalı düğme ve
ekran Sleepcube cihazının
karanlıkta bile kolaylıkla
kullanılmasını sağlar.

AUTOBILEVEL
DeVilbiss Healthcare’den yeni SleepCube Au
AutoBilevel, Bilevel kullanıcıları için ekstra konfor
sağlar. Geleneksel Bilevel Terapisi; apne, hipopne veya horlamayı önlemek için inspiratuar
basıncını (IPAP) yüksek sabit bir seviyede ve ekspiratuar basıncını (EPAP) daha düşük seviyede kullanır. AutoBilevel, “kanıtlanmış” otomatik ayar algoritmamızı kullanarak sürekli
apne ve olayları gözler. Uyku sırasında en iyi tedaviyi verebilmek için Bilevel basıncını otomatik olarak ayarlar. Bu,özellikle yüksek basınca ihtiyaç duyan hastalar için kullanışlı ve
konforludur.
SleepCube AutoBilevel’in içerdiği geliştirilmiş SmartCode, kullanıcı uyumunu cihazın performansıyla birlikte kaydeder. SleepCube AutoBilevel cihazına opsiyonel SmartLink modülü
bağlanarak detaylı veri kaydedilir, depolanır ve SmartLink veri yazılım yönetim sistemine
detaylı analiz ve raporlama için aktarılır.

Özellikler
• Basınç aralığı 3 - 25 cm H2O Bilevel ve CPAP modunda
• Basınç destek ayarı EPAP ın sabit bir miktar IPAP ın altında kalmasını sağlarken,
IPAP ı algılanan olaylara karşı otamatik olarak ayarlar.
• Ekstra konfor için IPAP ve EPAP da akış yuvarlaması (0 - 5 artış)
• Hızlı Bakış Menüsü
• “Soft Start” özelliği: bu özellik cihaz çalıştırıldıktan sonra hastanın basınca alışmasına olanak sağlar.
• Gerçek basınç, kaçak oranı ve hasta solunum parametreleri (solunum oranı, I/E oranı, dakika
hacmi ve tidal hacmi) ekran üzerinde görüntülenir.

SleepCube ısıtıcı
nemlendirici ünitesi ile

SleepCube BiLevel S
SmartLink ünitesi ile

TEKNİK ÖZELLİKLER

Elektrik Gereksinimi

10.8 x 16.5 x 17.8
1.18 Kg
3 - 25 cm H2O
5 - 40 °C ; %0 - %95 bağıl nem
Deniz seviyesinden 2600 m’ye kadar
-40 - +70 °C ; %0 - %95 bağıl nem
<26 dB(A)
65 Watt , AC güç kaynağından
(sadece PAP cihazı)
100 - 240 VAC, 50/60 Hz; 12 VDC
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Ölçüler (cm)
Ağırlık
Bilevel Basınç Aralığı
Çalışma Koşulları
Atmosferik Çalışma Koşulları
Depolama ve Taşıma
Gürültü Seviyesi
Maks. Güç Tüketimi

Otomatik Bilevel Terapi

Kare Medikal SleepOne ailesinden Bilevel cihazlarını sun
sunmaktan gurur duyar. SleepOne
Bilevel Auto ile kullanıcılar otomatik ayarlı bilevel modlarda terapi görebilir. Ayarlanabilir tetikleme duyarlılığı, hasta uyumunu artırır ve cihazı farklı hasta grupları için uygun
hale getirir. İnspirasyon tetiklemesi 2 l/dk akışından 20 l/dk akışına kadar ayarlanabilir. Akış yuvarlama özelliği ile Ipap-Epap basınç değişiklikleri 5 kademede ayarlanabilir.
Hastaya en uygun değer ayarlanarak yüksek konfor ve senkronizasyon sağlanır.

Mod 1 – Auto Bilevel Constant
Bu mod hekim tarafından ayarlanan minimum EPAP, maksimum IPAP, Basınç Desteği,
Ti Min ve Ti Max ile başlar. Cihaz IPAP basıncını otomatik ayarlar ve Basınç Desteği
ayarına göre (IPAP-EPAP) EPAP ı tanımlar. Böylece IPAP ve EPAP arasında daima sabit basınç farkı olur. SleepOne Bilevel Auto; apneye, horlamaya, hipopneye ve solunum
çabasında artışa (RERA) cevap verir.

Mod 2 - Auto Bilevel Variable
Bu mod hekim tarafından ayarlanan minimum EPAP, maksimum IPAP, Basınç Desteği,
minimum Basınç Desteği, maksimum Basınç Desteği, Ti Min ve Ti Max ile başlar. Cihaz
IPAP ve EPAP basıncını otomatik ayarlar. Böylece değişen basınç desteği sağlanmış
olur. Cihaz apneye, horlamaya, hipopneye ve solunum çabasında artışa (RERA) cevap
verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Modlar
Nefes Alma Tetikleyicisi
Nefes Verme Tetikleyicisi
I:E Oranı
IPAP Yuvarlama
EPAP Yuvarlama
İrtifa Ayarı
Ölçüler (ExBxY)
Ağırlık
Güç Tüketimi
Voltaj
Garanti
Gürültü Seviyesi
Raporlama Yazılımı
Auto-On/Auto Off
Menşei

CPAP, Auto Bilevel Constant, Auto Bilevel Variable
2 l/dak-20 l/dak ayarlanabilir
% 10-% 60 inspire edilen akım
1:0.5 - 1:4.0
0–5
0–5
Otomatik
18.1 x 15.5 x 11.7 cm
1.3 Kg.
65 Watt
100-230 V AC
2 Yıl
< 29 dB
SleepOne Software
Var
Türkiye
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TEKNİK
ÖZELLİKLER

BiPAP ST
DeVilbiss Healthcare’in ürettiği SleepCube BiLevel ST cihazı solunum yetmezliği, obstrüktif ve santral uyku apnesi rahatsızlıklarının tedavisi için
gerekli fonksiyon ve performansı sağlar.
BiLevel ST cihazı düşük ses ve yüksek performansıyla bilinen SleepCube ailesinin çekici
tasarımını kullanır. Genel olarak IPAP ve EPAP ayarlarının ayrı ayrı yapılmasına olanak
veren daha büyük cihazlara göre SleepCube BiLevel ST uygun maliyetli bir çözüm sunuyor..
SleepCube ailesinin bir parçası olarak SleepCube entegre nemlendiricisiyle, SmartLink
data uyumluluk modülüyle ve Pc yazılımıyla tamamen uyumludur. SleepCube BiLevel ST
geniş aksesuar yelpazesi ile hem hastane hem de ev kullanımı için uygundur

Özellikler ve Avantajlar
Dört mod: CPAP, Spontan (S),
Spontan Zamanlı (ST) ve Sadece Zamanlı (T)
• 25 cm H2O
• Fısıltı sessizliği
• Kolay kullanım
• IPAP ve EPAP ayarı

• SmartCode raporlama standart
• Entegre nemlendirici opsiyonel
• SmartLink data uyum modülü ve yazılımı
opsiyonel
• Gerçek Zamanlı Ekran parametreleri;
ölçülen basınç, tetikleme kaynağı
(Spontan veya Zaman),
Solunum Evresi (Inspiryum / Ekspiryum),
I : E oranı and Nefes Alma Yüzdesi

Ölçüler(cm)
10.8 x 16.5 x 17.8
Ağırlık
1.2 kg
Elektrik Gereksinimi AC
100 - 240 V, 50/60 Hz
Elektrik Gereksinimi
DC
10.4 - 15 V, 5 Amps
Max. Güç Tüketimi
65 watt
(AC güç kaynağında)
BiLevel Basınç Aralığı
3 - 25 cm H2O
Çalışma Sıcaklığı Aralığı
5 °C - 40 °C
Çalışma Nem Aralığı
% 0 - % 95 bağıl nem
Atmosferik Çalışma
Koşulları
Deniz seviyesinden
2700m ye kadar
Gürültü Seviyesi
26 dB (ISO 17510)
Elektrik şoklarına karşı
ekipman sınıflandırması
Sınıf II
Elektrik şoku
koruma sınıfı
Tip BF
Sıvı girişine karşı
koruma sınıfı
IPX1
Çalışma Modları
CPAP, Spontan (S),
Spontan Zamanlı (ST)
ve Sadece Zamanlı (T)

SleepCube BiLevel ST Cihazın arka tarafında, hava
emiş filtresi, hava çıkışı, elektrik girişi ve Smartlink
bağlantı portu yer alır.
Kolay ayrılabilen ve temizlenebilen Isıtıcılı Nemlendirici.

Tetikleme

BiLevel ST deki tetik hassasiyeti hastanın ihtiyaçlarına göre 1 ile 10 arasında
(1 en hassas) ayarlanabilir.

Flow Rounding(Akış Yuvarlama)

Flow Rounding olmadan
dalga formu

Seçilebilir IPAP ve EPAP
Flow Rounding
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Flow Rounding DeVilbiss Healthcare’e ait patentli bir
teknolojidir. Flow Rounding hastalara en uygun tedaviyi uygulamak ve hasta konforunu arttırmak için
hasta ihtiyaçlarına göre 5 kademeli olarak IPAP’tan
EPAP’a geçişi kolaylaştırır. IPAP/EPAP geçişinde, yumuşatma yaparak konforu artırır.

Spontan
Zamanlı Bilevel Terapi
35 cm H2O IPAP
Kare Medikal SleepOne serisi Bilevel cihazla
cihazlarını sunmaktan gurur duyar. SleepOne Bilevel ST cihazı, farklı mod seçenekleri ve yüksek basınç aralığıyla geniş bir hasta yelpazesine hizmet sunmak için üretilmiştir. SleepOne Bilevel ST ile kullanıcılar spontan, zamanlı
ve spontan/zamanlı modlarında terapi görebilir.
Akış yuvarlama özelliği ile Ipap-Epap basınç değişiklikleri 5 kademede ayarlanabilir.
Hastaya en uygun değer ayarlanarak yüksek konfor ve senkronizasyon sağlanır. Ayarlanabilir tetikleme duyarlılığı, hasta uyumunu artırır ve cihazı farklı hasta grupları için
uygun hale getirir. İnspirasyon tetiklemesi 2 l/dk akışından 20 l/dk akışına kadar ayarlanabilir
Dahili güç kaynağı, seyahat sırasında kolay taşıma olanağı sağlar ve yatak odasında
karışıklığı önler. Sadece ince bir elektrik kablosu cihazı çalıştırmak için yeterli olacaktır.
İhtiyaç halinde opsiyonel aksesuarlar mevcuttur. Bu aksesuarlar: Oksijen zenginleştirme adaptörü; otomobil, kamyon ve teknelerde kullanmak için12V jak dönüştürücü.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Modlar
Basınç Aralığı (cm H2O)
Yedekleme Frekansı
İnspirasyon Tetikleyicisi
Ekspirasyon Tetikleyicisi
I:E Oranı
IPAP Yuvarlama
EPAP Yuvarlama
İrtifa Ayarı
Ölçüler (ExBxY)
Ağırlık
Güç Tüketimi
Voltaj
Garanti
Gürültü Seviyesi
Raporlama Yazılımı
Auto-On/Auto Off
Menşei

CPAP, Bilevel S, Bilevel ST, Bilevel T
• CPAP Modu 3 – 20 cm H2O (0.5 artış)
• IPAP Aralığı Bilevel Modu 6 – 35 cm H2O (0.5 artış)
• EPAP Aralığı Bilevel Mode 3 – 32 cm H2O (0.5 artış)
4 – 40
2 l/dak-20 l/dak ayarlanabilir
% 10-% 90 inspire edilen akım
1:0.5 1:4.0
0–5
0–5
Otomatik
18.1 x 15.5 x 11.7 cm
1.3 Kg.
65 Watt
100-230 V AC
2 Yıl
< 29 dB
SleepOne Software
Var
Türkiye
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Sağlık Profesyonelleri
İçin Tek Çözüm...
A U T O

SleepOne ailesine yeni katılan Bilevel ST Auto güçlü
ü motoru
t
ile
il izin
i i verilen
il modlar
dl içinde
i i d
35 cmH2O basınca kadar çıkabilir.
Klinik kullanım için geliştirilen bir çözümdür. Tek bir ürün geniş yelpazede hastaya uyum
gösterir. Bu özelliğiyle sağlık profesyonellerinin dikkatini çekmektedir. Hasta eve gitmeye hazır olduğunda veya yoğun bakımdan sonra daha az komplike bir çözüme ihtiyaç
duyulduğunda, SleepOne Bilevel ST Auto farklı modların hasta üzerinde denenerek en iyi
olanının seçilmesinde özgürlük sağlar.
SleepOne Desktop yazılımı ile birlikte kullanıldığında tüm ayarlar, tüm modlar uzaktan
değiştirilebilir veya hasta gerçek zamanlı grafikler ile gözlemlenebilir.
Grafik 1 :
Grafik 2 :
Grafik 3 :

Basınç
Hasta akım eğrisiyle birlikte Akım Grafiği, Kaçak Akım Grafiği, Olay
Tanımlamaları (apne, hipopne vs.)
Akciğer Dolum Eğrisi

Tüm eğriler gerçek zamanlı verileri parmağınızın ucuna getirir. Bir windows bilgisayar ve
USB portu dışında hiçbir ek donanıma ihtiyaç yoktur.
• Gerçek zamanlı gözlem ve grafikler SleepOne Desktop Yazılımı aracılığıyla yapılır.
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Modlar:
1- Cpap
2- AutoCpap
3- Bilevel S
4- Bilevel T
5- Bilevel ST
6- Bilevel Auto Sabit Basınç Desteği
7- Bilevel Auto Değişken Basınç Desteği
8- Bilevel Auto ST Sabit Basınç Desteği
9- Bilevel Auto ST Değişken Basınç Desteği

Adaptif Servo
Ventilasyon Cihazı
(ASV)

ProSV

Cheyne-Stokes Solunumu, Santral Apne, Obstrüktif (Tıkayıcı) Apne

Hepsi Tek Bir Çözümde
ObstrükƟf (Tıkayıcı) Apne

CPAP
TERAPİ



Santral  Apne 

BILEVEL ST
TERAPİ

ProSVTM



SERVO
VENTİLASYON

Teknik Özellikler
Basınç Aralığı
Çalışma Modu
Ventilasyon Tipi
Voltaj
Nemlendirici

4-35 CmH2O
ProSV Active Servo Ventilation, CPAP
Kaçak Ventilasyon
100 – 240 V AC
SleepOne Isıtıcılı Nemlendirici

Cheyne-Stokes Solunumu
Kompleks hastaların ih yaçları için geliş rilmiş r.

Servo Ventilasyon + Auto Cpap + Yedek Solunum = SleepOne ProSV
• Otomatik Basınç Desteği
• Otomatik EPAP
• Otomatik Tetikleme Hızı
• CPAP Modunda Servo Ventilasyon olarak da çalışabilir.
(Min Basınç Desteği = 0)
Olay

Etki

Obstrüktif (Tıkayıcı) Apne
Hipopne
Horlama
Hasta Akımında Düşüş
Kompleks Apne
RERA
Yüksek Kaçak
Periyodik Solunum
Düşük Frekans

EPAP Değişimi
EPAP Değişimi
EPAP Değişimi
Basınç Desteği Değişimi
Havayolu tıkanması testi
EPAP Değişimi
Raporlama için işaretlenir
Raporlama için işaretlenir
Yedek Nefes
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Her Bir Nefeste Aktif Hasta Kontrolü:
ü:
SleepOne ProSV hastanın her bir nefesteki değişimlerine yanıt
veren aktif ve proaktif bir cihazdır. Cheyne-Stokes Ventilasyonu,
syonu,
Santral Apne, Obstrüktif Apne veya Kompleks Apne sıkıntısıı çeken
hastalar ProSV nin aktif/proaktif algoritmasından yararlanabilirler.
nabilirler.
Cihaz hastadan gelen çeşitli parametreleri gözlemler, değişimlere göre
basınç ve solunum hızını ayarlar. Standart Bilevel terapisinden
sinden veya Auto-Bilevel
algoritmasından yeterli verimi alamayan hastalar, ProSV ilee etkin tedaviye ulaşabilirler.

Hasta Odaklı Esnek Algoritma:
ProSV 3 dakikalık hareketli ortalamayla hasta akışını %90 da tutmayı hedefler. Normal bir solunum döngüsü
boyunca (hastanın solunum çabasının minimum olduğu sırada) cihaz basınç seviyesini de minimum da tutar.
Solunum çabası yoksa hasta tetikleme hızı ile zorlanır. Ölçülen hasta akımına göre ProSV olayları sınıflandırır.
Kompleks apneler boyunca cihaz yanıt vermez. Obstrüktif apnelere birden fazla olaydan sonra basınç artışı ile
cevap verilir. Hipopneler de birden fazla olaydan sonra basınç artışı ile cevaplanan olaylardandır. Horlamalar da
cevaplanan olaylardandır. Basınç artışı gözlemlenir ve miktarı algoritma tarafından etkileşimli olarak seçilir.
Olay olmadığı zamanlarda ProSV basıncı düşürür. Hasta daima gereken basınçla tedavi edilir. Yüksek kaçak akım,
periyodik solunum (Cheyne-Stokes Ventilasyonu) ve tüm diğer olaylar raporlama için kaydedilir.

Hasta Seyri

Basınç
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ProSV, hasta eforundaki değişikliklere anında tepki verir

ProVT

Volüm Hedefli Basınç
Destek Ventilasyonu Cihazı
De

Tidal Hacim Kolaylıkla Stabilize Edilir
SleepOne ProVT tidal hacimdeki değişimleri sürekli olarak gözlemler. Tidal hacim hedefleme özelliği ile
ayarlanan hacime göre hastanın basınç desteğini değiştirir.
SleepOne ProVT hastanın tidal hacim değişimlerini izler ve ayarlanmış hedef hacme göre tepki verir.
Hasta için daha dengeli bir tidal hacim sağlanır. Tetikleme hızı, cihaz tarafından otomatik olarak tespit
edilir, istenirse manuel olarak da ayarlanabilir. Cihaz hastanın solunumunu engellemeden yavaşça basıncı
ayarlar.
ProVT algoritmasındaki bir diğer özellik ise basınç destek artış hızının 1 cmH2O/dakika ile 4 cmH2O/dakika
arasında ayarlanabilmesidir. Tidal hacim için tolerans da %10 dan %60 a kadar ayarlanabilir. Bu özellikler
ile Pro VT, hasta ihtiyaçlarına en uygun cevabı verebilecek şekilde ayarlanabilir.
ProVT minimum basınç ile yeterli ventilasyon desteğini sağlar. Tidal hacim hedefleme özelliği cihazın
ayarlanabilmesini ve kompliyansın takibini kolaylaştırır.

Değişen İhtiyaçlara Değişken Basınç Desteği
Tidal hacim uyku evrelerine, vücut pozisyonuna veya başka bir nedene göre değişebilir. Bu değişimin
sebebi her ne olursa olsun, ProVT durumla başa çıkabilir ve hastaya doğru zamanda tidal hacmini
tamamlaması için gereken basıncı verir.

Teknik Özellikler
Basınç Aralığı
Çalışma Modu
Ventilasyon Tipi
Voltaj
Nemlendirici

4-35 CmH2O
ProVT, CPAP
Kaçak Ventilasyon
100 – 240 V AC
SleepOne Isıtıcılı Nemlendirici
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Volume
Target
Hedef
Hacim

IPAP

Tidal Hacim
Volume
Tidal

EPAP

17

ProVT basınç desteğini değiştirerek tidal hacmi stabilize eder.

Software

SleepOne Desktop
SleepOne Cihazlarının Online Kontrolü
ve İzlenmesi için

SleepOne
TrackPro

SleepOne TrackPro Hasta VeritabanıKompliyansın Gözlemlenmesi ve
Raporlanması için

SleepOne TrackPro hasta veritabanı sağlık
çalışanlarının, tedarikçilerin, sigorta kurumlarının
hasta kompliyansını gözlemlemesini sağlar. Cihazın
kayıt ettiği veriler depolanması veya raporlanması
için veritabanına getirilir. Kullanımı kolay, kullanıcı
dostu arayüzü yazılımı öğrenmeyi kolaylaştırır.

18

SleepOne TrackPro
Hasta Veritabanı
• Hasta Takibi
• Cihaz Takibi
• Ödeyen Takibi
• Doktor Takibi
• Raporlama
o Kısa Özet Raporu
o Günlük Trend Raporu
o Tam Detaylı Rapor

SleepOne Desktop SleepOne cihazlarının
bir windows bilgisayarla kontrol
edilmesini sağlar. Tüm ayarlar anında
ayarlanabilmektedir. Gerçek zamanlı
grafikler sağlık çalışanlarının hastayı ve
kompliyansı gözlemlemesine yardımcı
olur. Hasta Akımı/Kaçak, Basınç, Tidal
hacim olmak üzere 3 adet grafik
görülebilir.

Software

Tedavi Kayıt Sistemi
SmartLink Modulünü SleepCube BiLevel ST cihazına bağlamak hastanın bilgilerini kayıt etmeye olanak sağlar ve
bu bilgileri SmartLink Yazılım Paketini
kullanarak SD kart yardımıyla detaylı analiz ve raporlama için bilgisayara
aktarmayı mümkün kılar. İsteğe bağlı
uzaktan kontrol donanımı ve ya yazılımı SmartLink’e bağlanarak SleepCube
cihazının ayarlarının uzak iş istasyonundan yapılabilmesini sağlar. Bunun
yanı sıra SmartLink, SleepCube cihazına ekstra oksimetre verilerini kayıt
etmek ve raporlamak için pulse oksimetre
bağlama opsiyonu sunar

Uyumluluk paketi pulse oksimetre ile beraber

SmartCode hastanın kullanım bilgilerini SleepCube cihazından herhangi bir zamanda almanın en basit ve uygun
maliyetli yoludur. SmartCode SleepCube ailesi ile birlikte
gelen standart bir özelliktir. Yazılım online ya da masaüstü sürümü olarak mevcuttur.
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SmartCode a basitçe SleepCube ekranından ulaşırsınız.
Daha sonra bu kodu SmartCode yazılım programı içine
girin. Kod program tarafından deşifre edilecek ve hastanın son 90 günlük kullanım bilgileri rapor olarak gözükücektir.

Pulse Oksimetre
PX11 Pulse Oksimetre

•
•
•
•
•

Çift renkli OLED ekran
Oksijen satürasyonu ve Nabız Gösterimi
4 Yönlü Ekran, 6 Farklı Görünüm Modu
Düşük Enerji Tüketimi, Otomatik Kapanma
Düşük Pil Uyarısı

PX12 Pulse Oksimetre

•
•
•
•
•

PX3 Junior Pulse Oksimetre

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çocuklar için özel tasarım
Çift renkli OLED Ekran
Oksijen satürasyonu ve Nabız Gösterimi
Oksijen Satürasyon Grafiği
Düşük Enerji Tüketimi
Otomatik Kapanma
4 Yönlü Ekran, 6 Farklı Görü
Görünüm Modu
Düşük Pil Uyarısı
Ekran Parlaklığı Ayarlanabil
Ayarlanabilir.

Çift renkli OLED ekran
Oksijen satürasyonu ve Nabız Gösterimi
4 Yönlü Ekran, 6 Farklı Görünüm Modu
Düşük Enerji Tüketimi, Otomatik Kapanma
Düşük Pil Uyarısı

PX4 Elite Pulse Oksimetre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerçek renk TFT LCD ekran
4 Yönlü Ekran, 6 Farklı Görünüm Modu
Oksijen satürasyonu ve Nabız Gösterimi
Düşük Enerji Tüketimi, Otomatik Kapanma
Düşük Pil Uyarısı
Ekran Parlaklığı Ayarlanabilir
Perfusion Index(PI) Gösterisi
Nabız Sesi
Nabız Çubuğu
Oksijen Satürasyon Grafiği
Sesli ve görüntülü alarm
(Satürasyon ve Nabız)
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AEROCARE II

®

PİSTON TİPİ NEBULİZATÖR

InhalationExpert

Hikoneb® Aerocare II piston tipinde (kompresör) aerosol terapisi için kullanılan bir nebulizatör olup ev kullanımına uygundur.
Anestezik ve yanıcı maddelerin oksijen
veya nitrojen peroksit ile etkileşime girdiği
ortamlarda kullanılması uygun değildir. Sürekli kullanılabilir. Anestezi veya pulmoner
ventilasyon sistemleri için kullanımı uygun
değildir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL
ELEKTRİK KAYNAĞI
MAKS. KOMP. BASINCI
AĞIRLIK
BOYUTLAR
CLASS II

Aerocare II piston
(kompresör) tipi nebulizatör
220V/50-60 Hz 70 W
3 Bar
1.75 KG
250*165*110 mm
CİHAZ
(ÇİFT GÜVENLİK YALITIMLI)

B tipi cihaz (Elektrik zararlarına karşı spesifik korumalara sahip.)

STANDART
AKSESUARLAR

21

• Filtre
• Atomizer
• Uzatma Hortumu
• Ağız parçası
• Yetişkin Maske
• Pediatrik Maske

101 ve 102 PİSTON TİPİ NEBULİZATÖR

Inhalatio

Hikoneb® Aerocare 101 ve 102 piston tipinde (kompresör) aerosol terapisi için
kullanılan nebulizatörler olup, ev kullanımına uygundur.
Anestezik ve yanıcı maddelerin oksijen veya nitrojen peroksit ile etkileşime girdiği ortamlarda kullanılması uygun değildir. Sürekli kullanılabilir. Anestezi veya
pulmoner ventilasyon sistemleri için kullanımı uygun değildir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL
ELEKTRİK KAYNAĞI
MAKS. KOMP. BASINCI
AĞIRLIK
CLASS II

Aerocare 101-102 piston
(kompresör) tipi nebulizatör
220V/50-60 Hz 70 W
3.0 Bar
(101) 1.42 KG / (102) 1.4 KG
CİHAZ
(ÇİFT GÜVENLİK YALITIMLI)

B tipi cihaz (Elektrik zararlarına karşı spesifik korumalara sahip.)

STANDART
AKSESUARLAR
• Filtre
• Atomizer
• Uzatma Hortumu
• Ağız parçası
• Pediatrik Maske
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HOMETYPE

®

ULTRASONİK NEBULİZATÖR

onExpert

BAŞLICA KULLANIM ALANLARI
•
•
•
•
•
•
•

Oda nemlendirme
Solunan havanın nemlendirilmesi gerektiği durumlar
Muhtelif ilaçların nebulizasyonu
Spesifik ve Spesifik olmayan akciğer hastalıkları
Bronşiyal astım
Akut ve kronik bronşitler
Pnömoni

ANA ÖZELLİKLER
•
•
•
•
•
•
•

Şebeke gerilimi ve sıcaklık değişimlerine karşı stabilize buhar çıkışı
Çok amaçlı düğmesi ile(açma, kapama, buhar ayarı, ikaz ledi) kolay
kullanım sağlayan özel tasarım
Hatalı durum veya uygulamalarda ışıklı alarm. Otomatik durdurma
Cihazın ve kristalin sıcaklık koruması
Benzeri cihazlar gibi sıvıda elektroliz yaratan sensör kullanılmaması
Çok küçük enerji (25W) sarfiyatıyla yüksek buhar performansı
Çok küçük miktarlardaki(5-7ml) ilaçların nebulizasyonu

TEKNİK ÖZELLİKLER
0-5 ml/dk
0.5-6 mikron
400 ml
230V 50Hz
25 W
1.7 Mhz
1.7 kg
200*130*195 mm
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Buhar kapasitesi
Partikül boyutu
Nebulizasyon haznesi
Çalışma voltajı
Çıkış gücü
Çalışma frekansı
Ağırlık
Boyutlar

908 DC
ULTRASONİK NEBULİZATÖR

Inhalatio

Hikoneb® 908 DC Ultrasonik buhar makinası (Nebulizer) hastane veya klinik ortamlar
için geliştirilmiş, yüksek kalite ve performansa sahip bir cihazdır. Cihazın dijital paneli
kullanımı kolaylaştırma amaçlıdır. Cihaz mikro işlemci kontrollü olup, zaman ayarlayıcı
(Timer) vasıtası ile istenilen zaman miktarınca tedavi sağlayabilir. Hikoneb® 908 DC,
hytrel hortumları, ek su şişesi, bakteri ve hava filtresi, ayak takımı, ısıtıcı ve hareketli kol
aksesuarları ile birlikte komple olarak satılmaktadır. Hasta ile teması olan tüm parçalar 132 °C sıcaklıkta otoklavlanabilmektedir. Cihazın 650 ml’lik polikarbonat haznesi ve
1000 ml’lik ek su şişesi, cihazın uzun süreli tedavilerde de kullanımını amaçlamaktadır.
kapasitesi, hava çıkış miktarı, ısıtma ve
Cihazda bulunan dijital panel yardımı ile, buhar
bu
ayarlanabilmektedir.
zamanlayıcı otomatik olarak ayarlanabilmek

BAŞLICA KULLANIM ALANLARI
BAŞL
•
•
•
•
•
•
•
•

Spesifik ve spesifik olmayan akciğer hastalıkları
Spes
Pnömoni
Pnö
Bronşiyal
Astım
Bron
Akut ve Kronik Bronşitler
Bronkoskopi öncesi Lokal Anestezi
Bron
Muhtelif ilaçların nebulizasyonu
Muh
Solunan havanın nemlendirilmesi gerektiği durumlar
Solu
Soluma
Gazlarının ve Narkotik
Solu
Gazların nemlendirilmesinde
Gazl

ANA ÖZELLİKLER
• 90 dk.
d ayarlanabilen Timer ( Zamanlayıcı)
• Otom
Otomatik ısıtma ile buhar sıcaklığını 38 °C’ ye
kadar ayarlayabilme
kada
Sabit buhar çıkışı
• Sab
• Sade
Sadece 3 tuşla kontrol
Görsel ve Sesli ikaz alarm sistemi
• Görs
(Su bitmesi ve arıza durumu)
Osilatör ısı koruma
• Osila
• Küçü
Küçük miktar ilaç uygulaması ( 5 - 7 ml )
• Oks
Oksijen adaptörü
• Çift filtre sistemi ( hava - bakteri )
• Alum
Aluminyum-Paslanmaz Çelik Kasa ,
hare
hareketli kol mekanizması
• Kola
Kolay kristal değişimi
• CE, IISO sertifikalı

TEKNİK ÖZELLİKLER
TEKN
Çalışma gerilimi
Kristal frekansı
Güç
Partikü
Partikül büyüklüğü
Nebuliz
Nebulizasyon kapasitesi
Hazne Hacmi
H
Ağırlık
Tip / Sı
Sınıf

220V/50 Hz
*1.7Mhz veya 2.4Mhz
70W
0.5-6 mikron
0-5 ml/dak
650 ml
4 kg
BF / 1

*Standart üretim 1.7 Mhz olup,
2.4 Mhz opsiyonel olarak sunulmaktadır.
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906 S/LCD

®

ULTRASONİK NEBULİZATÖR

onExpert

Hikoneb® 906 S/LCD 1.7 Mhz frekansta çalışır. Piezoseramik osilatör vasıtasıyla elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüştürülür (1.7Mhz Frekansından titreşim). Ortaya çıkan mekanik enerji ise sıvıları atomize ederek 0.5-6 mikron boyutlarında partiküller elde
edilmesini sağlar. Üretilen buhar çok düşük bir elektrik gücüyle(soğuk buhar için 40W,
sıcak buhar için 70W) sağlanır. Hikoneb Ultrasonik buhar makineleri aksesuarları ile
birlikte komple satılmaktadır. Ayak takımı, filtreler, hytrel hortumlar, ısıtıcı gibi ek aksesuarlar için ayrıca para ödemezsiniz. Hasta ile teması bulunan tüm aksesuarlar ve
parçalar otoklavlanabilir.
Hikoneb® 906 S/LCD Ultrasonik buhar makinası(nebulizer)
ulizer) hasstane veya klinik ortamlar için geliştirilmiş, yüksek kalite
lite ve
performansa sahip bir cihazdır. Cihazın üzerinde bulunan
unan
3-’lü tuş takımı ve likid Kristal Ekran, kullanımı kolaylaştıaşt
ştıırır. Cihaz mikro işlem kontrollü olup, zaman ayarlayıcı(Timer)
(Timer)
vasıtası ile istenilen zaman miktarınca tedavi sağlayabilir.
Hikoabilir. Hik
koneb® 906 S/LCD, hytrel hortumları, ek su şişesi, bakteri
teri ve hava filtresi, ayak takımı ve hareketli kol aksesuarları ile birlikte
likte komple
kom
ompl
plee olarak
ola
ol
arak
satılmaktadır. Hasta ile teması olan tüm parçalar 132 °C sıcaklıkta otoklavlanabilmektedir. 650 ml’lik polikarbonat hazne ve 1000ml’lik
0ml’lik ek su şişesi, cihazın
uzun süreli tedavilerde de kullanımını amaçlamaktadır.. Cihazda
Cihazzda bulunan 3-tuş yardımı
ile buhar kapasitesi, hava çıkış miktarı, ısıtma ve zamanlayıcı
manlayıcı otomatik olarak ayarlanabilmektedir.

BAŞLICA KULLANIM ALANLARI
• Spesifik ve spesifik olmayan akciğer hastalıkları,
Pnömoni, Bronşiyal Astım
• Akut ve Kronik Bronşitler
• Bronkoskopi öncesi lokal anestezi
• Muhtelif ilaçların nebülizasyonu
• Solunan havanın nemlendirilmesi gerektiği durumlar
• Soluma gazlarının ve narkoz gazlarının nemlendirilmesinde
de

ANA ÖZELLİKLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Likid Kristal Ekran
120 dak. Ayarlanabilen Timer(zamanlayıcı)
Otomatik ısıtma ile buhar sıcaklığını 38°C’ye kadar ayarlayabilme
Sadece 3 tuşla kontrol
Görsel ve Sesli ikaz alarm sistemi (su bitmesi ve arıza durumu)
Osilatör ısı koruma
Küçük miktar ilaç uygulaması(5-7 ml)
Yüksek performans, düşük enerji tüketimi
Oksijen adaptörü
Çift filtre sistemi(hava-bakteri)
ABS kasa, hareketli kol mekanizması
Kolay kristal değişimi
CE, ISO sertifikalı

Çalışma Voltajları
Frekans
Osilatör Frekansı
Güç
Partikül büyüklüğü
Nebulizasyon kapasitesi
Hazne Hacmi
Ağırlık
Tip / Sınıf

230V/AC
50 Hz
*1.7Mhz veya 2.4Mhz
70W
0.5-6 mikron
0-5 ml/dak
650 ml
4 kg
*Standart üretim
m 1.7 Mhz olup,
onel olarak sunulmaktadır.
2.4 Mhz opsiyonel
BF / 1
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TEKNİK ÖZELLİKLER

ProPSV
Basınç Destekli
Ventilatör

SleepOne ProPSV, basınç destekli ve kontrollü modlarda, hacim hedefli ProVT
modunda ve adaptif servo ventilasyon sağlayan ProSV modunda çalışabilir.
PSV, PCV ve aPCV modlarında kullanılabilen hacim hedef özelliği, hasta
ayarlanan hedef hacme ulaşamadığında basıncı otomatik olarak arttırır.
Maksimum basınç artışı 3 ile 10 cmH2O arasında ayaranabilir, istenirse devre
dışı bırakılabilir.
Dahili lityum iyon bataryası sayesinde ProPSV, yaklaşık üç saat portatif
çalışabilir. Böylece daha ciddi hastalar için de uygundur.
Hasta takibini kolaylaştıran görsel ve işitsel alarmlara sahiptir. Tüm alarmlar
hafızaya kaydedilir.
Geniş ve renkli LCD ekranında gerçek zamanlı basınç ve akış grafikleri
görülebilir.
Opsiyonel entegre ısıtıcılı nemlendiricisi sayesinde kuruluk semptomlarının
giderilmesine yardımcı olur.
İçindeki SD kart, 365 güne kadar terapi verisi kaydeder. Kaydedilen veriler
SleepOne TrackPro yazılımı ile görülebilir veya rapor oluşturulabilir.
Uzaktan kontrol ve eş zamanlı grafiklerle hasta takibi de SleepOne Desktop
yazılımı sayesinde mümkündür.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Ventilasyon Modları

: CPAP, PSV, aPCV, PCV, ProSV, ProVT

Ventilasyon Türü

: Kaçak ventilasyon

IPAP

: 6 - 35 cmH2O

EPAP

: 3 - 20 cmH2O

Hedef Hacim

: 50 - 2000 ml

Frekans

: 4 - 50 bpm

I:E Oranı

: 1:0.3 - 1:4.0

İnspirasyon Tetiği

: 1 - 5, Otomatik

Ekspirasyon tetiği

: %10 - % 90

Boyutlar

: 18.1 x 15.5 x 11.7 cm

Ağırlık

: 1.260 kg

Gürültü seviyesi

: < 30 dBA

Nemlendirme

: SleepOne Isıtıcılı Nemlendirici (opsiyonel)

Alarmlar

: Yüksek Basınç, Düşük Basınç, Yüksek
Hacim, Düşük Hacim, Yüksek Frekans,
Yüksek Kaçak, Düşük Batarya, SD Kart
Yok.

Edilebilen Değerler

: Basınç, Akış, Tidal Hacim, Frekans.

DC Güç Kaynağı

: 12 V, 8 A
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Ekrandan Takip

KMV 5010
Volumetrik Ventilatör

KMV 5010, invaziv ya da noninvaziv olarak, yetişkin ve 5 kg’dan ağır çocuk
hastalara (tidal hacim > 50ml), hem basınç hem de hacim türü ventilasyon
sağlar.
3,5 kilo ağırlığı, 7 saatlik dahili bataryası ve 15 saatlik harici bataryası
ekstrem portatiflik ve çalışma özgürlüğü sağlar.
KMV 5010, kompleks ve çok yönlü terapi sağlayarak hastaların tüm
ihtiyaçlarını karşılar. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde klinik menüye erişmek
ve menüyü kilitlemek çok kolaydır. Aynı zamanda hasta menüsü de oldukça
güvenlidir.
Alarmlar, cihaz ekranından görüntülenen gerçek zamanlı grafikler ve trend
dataları sayesinde hasta takibi çok kolaydır.
PSV, PCV ve aPCV modlarında bulunan “Hacim Hedefleme” özelliği, hasta
ayarlanan hedef hacme ulaşamadığında basıncı otomatik olarak arttırır.
Bu özelliğin yapabileceği maksimum basınç artışı 3 ile 10 cmH2O arasında
ayarlanabilir.
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ÖZELLİKLER
• Hem basınç, hem hacim ventilasyon, SIMVv ve SIMVp modları dahil
• Modlar: CPAP ASB, PSV, aPCV, PCV, VCV, SIMVv, SIMVp
• Portatif: sadece 3,5 kg
• 7 saatlik dahili batarya & 15 saatlik harici hotswap batarya
• Girmesi ve kilitlemesi kolay klinik menü ve güvenli hasta menüsü
• PCV, aPCV ve PSV modlarında “Hacim Hedef” özelliği
• Ekranda gerçek zamanlı basınç, akış ve hacim grafikleri
• Bir haftaya kadar basınç, frekans ve hacim trend verileri
• Alarmlar: Yüksel Hacim, Düşük Hacim, Yüksek Frekans, Düşük Frekans, Yüksek Kaçak,
Yüksek Ti Max, Düşük Ti Max, Yüksek Basınç Farkı, Düşük Batarya.

TEKNİK ÖZELLİKLER
CPAP ASB

PSV

aPCV

PCV

VCV

SIMVv

SIMVp

PEEP

0 – 20 cmH2O

0 – 20 cmH2O

0 – 20 cmH2O

0 – 20 cmH2O

0 – 20 cmH2O

0 – 20 cmH2O

0 – 20 cmH2O

Basınç Desteği

0 – 50 cmH2O

0 – 50 cmH2O

0 – 50 cmH2O

0 – 50 cmH2O

3 – 50 cmH2O

3 – 50 cmH2O

4 – 40 bpm

4 – 40 bpm

4 – 40 bpm

1 – 10 l/dk, oto

Ins Tetiği

1 – 10 l/dk, oto

1 – 10 l/dk, oto

Eks Tetiği

10% - 90%, oto

10% - 90%, oto

Tidal Hacim
I:E Oranı

1:0.3 - 1:4.0

1:0.3 - 1:4.0

3 – 50 cmH2O
4 – 40 bpm

4 – 40 bpm

4 – 40 bpm

1 – 10 l/dk, oto

1 – 10 l/dk, oto

1 – 10 l/dk, oto

10% - 90%, oto

10% - 90%, oto

50 – 2000 ml

50 – 2000 ml

1:0.3 - 1:4.0

1:0.3 - 1:4.0

1:0.3 - 1:4.0
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IPAP
Frekans

OXYBREATH Mini 3
OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ

Inhalatio

Kare Medikal, OxyBreath
Oxybreath mini serisi oksijen hastalarına güvenilir ve
konforlu tedaviyi bir arada sunuyor.
Oxybreath Mini serisinde öncelik tedarikçi ve hastaların
ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmektir.Oxybreath Mini
serisi sayesinde tedarikçilerin nakliye maliyetlerinin azaltılması, hastaların kullanımı daha kolay ve yüksek enerji
tasarruflu bir konsantratöre sahip olmaları amaçlanmıştır.

Kolay Temizlenebilir Toz Filtresi

Yıllık Elektrik Tüketimi TL (0.37 TL / kW)
Watt/Saat

Mini 3
M

8 saat/gün

12 saat/gün

267,399 TL

24 saat/gün

165

178,27 TL

R
Rakip 3L

350

378,14 TL

567,21 TL

1134,42 TL

M
Mini 5

265

286,31 TL

429,459 TL

858,918 TL

R
Rakip 5L

480

518,59 TL

777,888 TL

1555,776 TL

Yıllık Tasarruf TL (0.37 TL / kW)
Watt/Saat

Mini 3
Rakip 3L

165
350

Mini 5

265

Rakip 5L

480

534,798 TL

8 saat/gün

12 saat/gün

24 saat/gün

199,87 TL

299,811 TL

599,622 TL

232,29 TL

348,429 TL

696,858 TL
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®

OXYBREATH Mini 5
OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ

onExpert
onExpert

Mini serisini gururla sunar...
Mini serisi 3 ve 5 litrelik cihazlarıyla oksijen hastalarına
seçme şansı sunuyor;
Mini 3; 3lt/dk ve altında akıma ihtiyaç duyan hastaları,
5 litrelik cihaz maliyetinden kurtarırken,
Mini 5 ise 3lt/dk üstünde tedavi ihtiyacı olan hastalara,
küçük ve enerji verimliliği yüksek bir platformda hizmet
verebilmesi için üretilmiştir.

Kolay değiştirilebilir,
uzun ömürlü filtre

ANA ÖZELLİKLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Düşük konsantrasyon durumunda uyarı veren
oksijen monitörü
Alev durdurma sistemi (yangın emniyet valfli
oksijen çıkışı ve nemlendirici kabı)
Ultra küçük hacim&düşük ağırlık ile azalan
kargo maliyeti(27 desi)
Klasik oksijen konsantratörlerine göre yüksek
mi
enerji tasarrufu sağlayan verimli çalışma sistemi
Estetik dizayn
Düşük elektrik tüketimi ve az ısı üretimi
Düşük akım hastaları için 3 litrelik cihaz: Gerek
siz güç tüketiminden ve 5 litrelik cihaz
ağırlığından kurtarır.
Sessiz çalışma
Yerli üretim
2 yıl boyunca garantili, 5 yıla kadar garanti
süresi uzatma opsiyonu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Oksijen Akışı
Oksijen Saflığı
Oksijen Monitörü
Teknik Servis Gereksinimi
Çalışma Sıcaklığı
Brüt Ağırlık
Net Ağırlık
Tip
Sınıf

220-240V / AC
50 Hz.
Mini 3 / 165 W
Mini 5 / 265 W
kika
Mini 3 / 0,5-3 litre/dakika
Mini 5 / 0,5-5 litre/dakika
kika
1-5 L 93 ± 3%
Yüksek Oksijen %O2 ≥ %82
Düşük Oksijen %O2 < %82
< %75
5-40 °C
Mini 3 / 14,4 kg
Mini 5 / 17,5 Kg.
Mini 3 / 12 Kg.
Mini 5 / 15,1 Kg.
B
II
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Çalışma Voltaj
Frekans
Elektrik Tüketimi

®

InhalationExpert

OXYBREATH 10L
OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ

Oksijen konsantratörleri, havadaki azot gazlarını ayırarak oksijen sağlayan cihazlardır.
Oksijen konsantratörleri sıvı oksijen türlerine oranla daha ucuz maliyetli ve etkili oksijen
tedavisi sağlamaktadırlar. Günlük hayatta oksijen ihtiyacı olan hastaların %80’i oksijen konsantratörleri kullanmaktadırlar. Oksijen konsantratörlerinin ortaya çıkmasından
önce, oksijen ihtiyacı olan hastalar silindirik sıvı oksijen tüpleri kullanmak zorundaydı.
Bu zorunluluk oksijen konsantratörlerinin üretimi ile geçmişte kaldı. Günümüz oksijen
konsantratörleri sürekli oksijen çıkışı sağlama kabiliyetine sahip cihazlar olarak oksijen
hastalarının vazgeçilmez gereksinimleri haline gelmiştir. Bu cihazlar havada %21 oranında bulunan oksijeni azottan ayırarak %90-95 oranında sabit çıkışlı oksijen verme
prensibine sahiptir.
Hikoneb® OxyBreath 10L oksijen konsantratörü, sıcak iklimli bölgelerde dahi verimli olarak çalışabilmektedir. Çünkü soğutma mekanizmasında kullanılan güçlü fan sayesinde
kompresörde meydana gelebilecek ısınma arızalarına karşı önlemler alınmıştır. Ayrıca
soğutma fanı cihazın altına yerleştirildiğinden hava akışı düzenli olarak sağlanmaktadır.

ANA ÖZELLİKLER
•
•
•
•
•

Yüksek akım oksijen ihtiyacı olan hastalar için ideal
Düşük konsantrasyon durumunda uyarı veren oksijen monitörü
Alev durdurma sistemi (yangın emniyet valfli oksijen çıkışı ve nemlendirici kabı)
Düşük eletrik tüketimi
2 yıl boyunca garantili, 5 yıla kadar garanti süresi uzatma opsiyonu

TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma Voltajı
Frekans
Güç
Oksijen akışı
Oksijen saflığı

230V/AC
50Hz
550W
1-10 litre/dakika
1-9L 92% (+/- 3%),
10L 90% (+/- 3%)
Oksijen çıkış basıncı
90-130Kpa
Oksijen Monitörü
Yüksek Oksijen %O2 ≥ %82
Düşük Oksijen %O2 < %82
Teknik Servis Gereksinimi < %75
Çalışma sıcaklığı
5-40 °C
Bürüt ağırlığı
25,7 kg
Net ağırlığı
21,7 kg
Tip
B
Sınıf
II
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iFILL
KİŞİSEL OKSİJEN İSTASYONU

Akıp giden hayattan uzak kalmayın. iFill kişisel oksijen istasyonu sayesinde oksijen
hastaları eve bağlı kalmaktan kurtulup özgürlüğün tadına varacaklar. iFill ile tüp dolum
servisini beklemenize gerek yok. Üstelik tüpünüzün bitmesinden de endişe duymayacaksınız. iFill istediğiniz an oksijen ihtiyacınızı karşılar, size sadece özgürlüğün tadını çıkarmak kalır.
Oksijen Tüpünüz Ne Zaman Dolacak? iFill ile istediğiniz zaman…
İstediğiniz zaman dolum yapabilir, ne zaman dışarı çıkacağınıza siz karar verirsiniz.
iFill ile evde kapalı kalmayın, özgürlüğünüzü ilan edin.
iFill size sunduğu çok çeşitli tüpler ile ihtiyacınıza en uygun olanı seçmenizi sağlar. Özellikle seyahat ederken, size en uygun boyutlu tüpü seçerek zahmetsiz, özgürce seyahat
etmenin keyfine varın. Örneğin, M6 hafif oksijen tüpü 4 saat boyunca oksijen ihtiyacınızı
karşılar, taşıma arabasına gerek kalmadan hafif yapısı sayesinde kolayca sırt çantasında veya bel çantasında taşınabilir. Bütün tüpler istediğiniz sıklıkta doldurulabilir.

DeVilbiss iFill Kişisel Oksijen İstasyonu
Taşınabilir oksijen kaynağı olarak hastaya inanılmaz bir serbestlik ve konfor sağlar.
iFill oksijen konsantratörleriyle aynı çalışma mekanizmasına sahiptir, havada bulunan
oksijeni diğer gazlardan ayırarak saflaştırır.
• Oksijen tüpünüz bağlantı adaptörü sayesinde kolayca istasyona takılır ve
dolmaya başlar. Tüp dolarken ve tam dolduğunda kontrol panelindeki ışıklar
hastayı bilgilendirir.
• M6 iFill tüpü sadece 1 saatten biraz fazla(75dk) bir sürede dolar, diğer oksijen
dolum sistemlerindeki 2 saatlik dolum süresiyle karşılaştırıldığında çok daha kısa
sürede dolum biter. Kısa dolum süreleri sayesinde sadece zamandan değil,
elektrikten de tasarruf edersiniz.
• Diğer oksijen dolum sistemlerine göre daha hızlı ve daha düşük maliyetle
dolum yapar.
• Diğer oksijen dolum sistemlerinin aksine, tüpün tam dolmasını beklemeden
çıkartıp kullanabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Voltaj
Güç
Oksijen
Konsantrasyonu
Genişlik
Yükseklik
Derinlik
Ağırlık
Garanti Süresi

220 V
400W
93% 02 ± 3%
57 cm
72.5 cm
31 cm
30 kg
3 yıl veya
8000 saat
hangisi önce
dolarsa

iFill Kişisel Oksijen
İstasyonu Dolum Süreleri
(2,000±100 psig)
M4
M6
ML6
C
D
E

60 dakika
75 dakika
90 dakika
130 dakika
215 dakika
350 dakika

PD1000A
Serisi Tüp Ağırlıkları
M4
M6
ML6
C
D
E

1.59 kg
1.86 kg
2.18 kg
2.54 kg
3.27 kg
4.45 kg

Sessiz ve portatif yapısı sayesinde iFill evinizin her yerinde kullanılabilir, ev hayatınızı
nızı
engellemeden, oksijen ihtiyacınızı karşılar.

TÜP KULLANIM SÜRELERİ / Saat
1

1.5

2

2.5

3

4

5

6

3.8
1.3

2.9
0.9

2.3
0.7

1.9
0.6

1.4
0.5

1.1
0.4

0.9
0.3

5.5
1.8

4.1
1.4

3.3
1.1

2.8
0.9

2.1
0.7

1.7
0.6

1.4
0.4

5.7
1.9

4.3
1.4

3.4
1.1

2.9
0.9

2.1
0.7

1.7
0.6

1.4
0.5

8.1
2.7

6.1
2

4.9
1.6

4
1.3

3
1

2.4
0.8

2
07

14
4.6

10.5
3.5

8.4
2.8

7
2.3

5.2
1.7

4.2
1.4

3.5
1.2

PulseDose
34.4 23
Devamlı akım 11.4
7.6

17.2
5.7

13.8
4.6

11.5
3.8

8.6
2.8

6.9
2.3

5.8
1.9

M4

PulseDose
5.7
Devamlı akım 1.9

M6

PulseDose
8.3
Devamlı akım 2.7

ML6

PulseDose
8.6
Devamlı akım 2.8

C

PulseDose
12.1
Devamlı akım 4

D

PulseDose
21
Devamlı akım 6.9

E
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AkışMiktarı:
L/dk.

iGO
PORTATİF OKSİJEN
KONSANTRATÖRÜ

DeVilbiss Healthcare iGo taşınabilir oksijen konsantratörünü sunar. Dakikada 3 litreye
kadar devamlı oksijen akışıyla kullanıcıların çoğunluğuna yetecek performansı gösterirken, küçük ve hafif yapısı sayesinde kolayca taşınır.
12V çakmak şarjı veya 5.4 saate kadar kullanım süresi sağlayan(1itre/dakika pulse
dose modunda) lityum ion pili sayesinde size özgürce seyahat etme olanağı veren iGo,
pili, 12V adaptörü,110-220V adaptörü ve elektrik kablosu ile birlikte gelir. Daha kolay taşınabilmesi için tekerlekli seyahat çantası da mevcuttur. DeVilbiss OSD sensörü(oksijen
konsantrasyonunu ölçer) ve arıza alarmı sayesinde iGo’ nun ihtiyacınız kadar oksijeni
sağladığından emin olabilirsiniz.
Kullanımı kolay kontrol paneli, seyahate uygun, taşınması kolay dizaynıyla iGo sadece
partikül fıltresi temizlenerek ilk 3 yıl boyunca bakıma gerek olmadan kullanılabilir.

Yaklaşık Pilli Kullanım Süreleri
Akış Miktarı

Devamlı Akım

Pulse Dose Akım

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

4.0 saat
2.4 saat
1.6 saat
-

5.4 saat
4.7 saat
4.0 saat
3.5 saat
3.2 saat
3.0 saat

ANA ÖZELLİKLER
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Litre/dakikaya kadar devamlı akım
6 Litre/dakikaya kadar pulse dose akım(eşdeğer)
Uzun pil ömrü
OSD sensörü
Sesli ve görüntülü alarmlar
Sağlam Dizayn
Tekerlekli taşıma çantası
12V araba adaptörü

TEKNİK ÖZELLİKLER
Oksijen Konsantrasyonu
Maksimum Devamlı Akım
Maksimum Pulse Dose Akım
Hesaplanmış Doz Hacmi:
Ağırlık: Pilli/ Pilsiz
Ebatlar
Maksimum Rakım
Çalışma Gürültüsü
Alarmlar
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91% ± 3%
3 Litre/ dakika
6 Litre/ dakika(eşdeğer)
14 cc her Litre/dakika için
8.6 kg / 7.0 kg
49 x 31.2 x 18 cm
0-4000 metre
40 dB(A)- 3Litre/dak. Pulse Dose Akım
Düşük oksijen konsantrasyonu,
Akım yok, Hasta nefes almıyor,
Düşük pil gücü, Elekrik kesintisi,

COMPACT 525
OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ

Oksijen konsantratörü
konsantratörü, ihtiyaç duyulduğu an ve miktar kadar, bir düğme dokunuşuyla
kesintisiz oksijeni sağlayan elektronik bir cihazdır. Compact 525 oksijen konsantratörü
oda havasını alır, oksijeni diğer gazlardan ayırır ve hastaya yüksek konsantrasyonda
oksijen verir. Konsantratör, oda havasındaki oksijeni filtre etmesine rağmen odadaki
normal oksijen miktarını etkilemeyecektir.

ÖZELLİKLERİ ve FAYDALARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sadece 16.3 kilogramlık ağırlığı ile Devilbiss Healthcare tarafından üretilmiş en hafif ve en
küçük oksijen konsantratörü
Tüm akış dağılımı süresince Yüksek oksijen konsantrasyon seviyesi
5 L /dak.ya kadar değişken akış oranı
Sürekli oksijen seviyelerini gözlemlemek için OSD sensörü
Düşük oksijen seviyeleri, elektrik kesintisi, basınç düşüklüğü ve servis gereksinimi için
görüntülü ve sesli alarmlar
Kolay çalıştırılabilen güçlü tasarım, sessiz çalışma
Kolay taşınabilmesi için bir sap(tutma yeri) ve maksimum düzeyde hareket yapmasını
sağlayan serbest tekerlekli alt kısım
Re-set fonksiyonu olan devre kesicisi
Opsiyonel Pediyatrik akış metresi ile
0.02 - 0.8 l/dak. Ayar yapılabilir.
Kolayca görülebilen saat metresi
(zaman sayacı)
İhtiyaç duyulduğu yerde evde yerleştirmek
üzere nemlendirici
PC uyumlu veri çıkış duyu, tertibatın teşhis
analizi için Not defteri veya Smart-Track TM
modem
Alçak ses, sessiz çalışma. 40 dB(A)

OSD Ne Demektir - Önemi nedir?
Oxygen Sensing Device (Oksijen Sensörü)
En etkili oksijen sensörü(± 2 % sapması)
OSD ömür boyu garantili. Bakıma gerek yok;
yıpranacak parça yok; değiştirilecek pil yok.

OSD gösterge seviyeleri:
85 ve yukarı = Yeşil LED
75 - 84.9
= Sarı LED
74.9 ve aşağı = Sarı LED ve sesli sinyal

OPSİYONEL AKSESUARLAR
Oksijen analiz edicisi “Handi TM ”
Küçük, hafif ve kolay çalıştırılabilen elle
tutulabilen oksijen analiz edicisi

Pediyatrik akış metre
Akış dağılımı 0.02 - 0.8 L/dak. veya
0.125-2.0 L/dak.
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Smart-Track TM modem
Tertibatın kolay teşhis analizi için

VacuAide QSU konforlu, güvenli ve hijyenik olarak etkili bir
havayolu aspirasyonu için tasarlanmıştır.
Düşük ses, Olağanüstü performans: QSU ile farkedilen ilk şey, rakip ürünlerle karşılaştırıldığında ne
kadar sessiz çalıştığıdır. Piyasada bulunan en sessiz aspiratörlerden biridir. Olağanüstü düşük ses,
performansından ödün verildiği anlamına da gelmemektedir. 50-550 mmHg aspirasyon vakum aralığı ve 27 l/dak akış oranı ile birçok uygulama için kullanılabilir. Saha kullanımı ve mobil kullanım için
ISO standartlarını karşılamaktadır. Dahili bataryası bir saat süreyle kullanılabilmektedir.

Kolay Kullanım:
“Tek tuş” ile aspirasyon başlatılır ve kolaylıkla batarya ve güç durumu görülebilir.
Gerekli basınç manometre ile ayarlanabilir. Kolayca
çevrilerek ayarlanabilen manometre aynı anda basıncın ayarlanmasına ve kontrol edilmesine olanak
sağlar.
VacuAide ile Seyahat:
Ürün, multi voltaj güç kaynağı ve 12 V DC araç adaptörü ile birlikte, her yerde kullanılabilir halde gelir.

Yeni 800 ml Hazne :
Yeni 800 ml disposable hazne öncelikle hijyen ve
güvenlik düşünülerek tasarlanmıştır. Dökülmeyi önleyen özelliği ile hazne içeriğinin dış ortamla teması
engellenir.
Hazneden sıvı taşmasını önleyen ve aspiratörü hasardan koruyan entegre bir otomatik şamandıra kapanma sistemi de bulunmaktadır.
Hazne kapağı gerektiğinde kolayca çıkarılabilmesi
için esnek bir malzemeden yapılmıştır. Yeni bakteri
filtresi dizaynı, kolayca değiştirilebilmesi için hazne
kapağına entegredir.
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VacuAide QSU
Taşınabilir Aspiratör

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ölçüler (Y x G x D)
Ağırlık
Vakum Aralığı
Çıkış Gücü
Çalışma Sıcaklığı Aralığı
Elektrik Gereksinimleri

21.1 x 20.3 x 21.6 cm
3 kg
50-550 mmhg
27 l/dak
0˚ C - 40˚ C
100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz

Yeni kişisel taşıma çantası ile gelen özgürlük:
QSU ve aksesuarları taşıma çantası içine oturur, bu sayede her yerde kullanılabilir. Güç
kaynağını ve aksesuarları saklamak için kullanışlı cepleri bulunmaktadır. Kasa dizaynı
sayesinde cihazı kullanmak için çantasından çıkarmaya gerek yoktur. Cihaz çanta içindeyken güç kaynağı bağlanabilir, açma kapama tuşu ve manometre ayarı yapılabilir. Çantadan çıkarmadan hazne içeriğini de görmek mümkündür.

Özellikleri:
•
•
•
•
•

Düşük ses
Kolay kullanım
Kolay temizlik
Kişisel taşıma çantası
ISO aspiratör standartlarına
rına uygundur

Başlıca Özellikleri:
•
•
•
•
•
•
•

50-550 mmHg vakum aralığı
ralığı
27 l/dak çıkış gücü
ISO10079-1 standartlarını
nı
karşılar
100-240 V güç kaynağı ve
12 V DC araç adaptörü
Taşıma çantası içinde
kullanılabilir
60 dakika kullanım sürelii
dahili batarya
Sınıf II multi voltaj güç kaynağı
aynağı

Kullanım Alanları:
Bronş / Ağız Hijyeni
Etkili havayolu temizliği
Enfeksiyon kontrolü
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•
•
•

Taşınabilir Aspiratörler
Taş
Ecoaspir Cerrahi Aspiratörler ev kullanımına uygun, küçük ve hafif olmakla birlikte
hastanın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek üstün nitelikli aspiratörlerdir.
ISO 10079 aspiratör standartlarına uygundur. 1000 ml hazne portatif
kullanım için idealdir. Hem bataryalı, hem de bataryasız olmak üzere iki model
mevcuttur.

ANA ÖZELLİKLER
• Yüksek vakum gücü
• Şık, küçük ve hafif, portatif dizayn
• Entegre bakteri filtresi
• Vakum kavanozuna bütünleşik taşma engelleme fonksiyonu
• 1000 ml hacimli kullan-at vakum kavanozu

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ağırlık
Boyutlar
Vakum Kavanozu
Taşma Güvenliği
Maksimum Vakum
Minimum Vakum
Maksimum Akış
Voltaj
Güç

Ecoaspir
2200 gr*
240 x 270 x 145 mm
1000 ml
Bütünleşik Şamandıra
550 mmHg**
100 mmHg**
9 l/dk
220 V/AC 50 Hz
80 watt

*
**

Ecoaspir Plus
3000 gr*
240 x 270 x 145
45 mm
1000 ml
Bütünleşik Şamandıra
590 mmHg**
100 mmHg**
10 l/dk
230 V/AC 50-60 Hz
45 watt

Cihaz ağırlığına vakum kavanozu dahil değildir.
Bu değerler deniz seviyesine olan yükseklik, barometrik
değişiklikler ve sistem değişikliklerine göre farklılık gösterebilir.
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VacuAide 7305
Va
Taşınabilir Aspiratör

Devilbiss 7305 Cerrahi Aspiratör ev kullanımına uygun, küçük ve hafif olmakla
birlikte hastanın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek üstün nitelikli bir aspiratördür. ISO 10079 aspiratör standartlarına uygundur. 800ml hacimli disposable
veya 1200ml’ lik tekrar kullanılabilir şişeyle sunulan modelleri mevcuttur. Hem
bataryalı hem de bataryasız modeli vardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ağırlık
Ölçüler
Vakum Aralığı
Çıkış Gücü
AC Voltaj
Batarya Çalışma Süresi
Elektrik Tüketimi

1.7Kg. / 2.9 kg *
18 x 23 x 20 cm
80 - 550 mmHg **
0.0 - 27 l/min **
110 - 240 V; 50/60 Hz
60 dak.
Maks. 33 watt

*

Cihaz ağırlığına elektrik adaptörü dahil değildir,
Ağırlık pilli model içindir.
** Bu değerler deniz seviyesine olan yükseklik, barometrik
değişiklikler ve sistem değişikliklerine göre farklılık gösterebilir.

STANDART AKSESUARLAR
•
•
•
•
•
•

100 V-240 V AC arası tüm voltajlarda kullanılabilir
Yüksek performans, 550 mmHg vakum ve 27 l/dak çıkış gücü
Küçük ve hafif, portatif dizayn
Entegre bakteri filtresi
Taşma engelleme fonksiyonu
800ml hacimli kullan-at veya 1200ml hacimli
tekrar kullanılabilir şişe

Bataryalı Versiyon 7305 P-G

Şarj edilebilir, 60 dakika kullanım süreli batarya
a
Elektriğe bağlanınca otomatik olarak şarj olma
Taşıma Çantasıyla Birlikte
Otomobil çakmak soketinden şarj edilebilir*.
(12V ile şarj edilebilir)
* Opsiyonel
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•
•
•
•

akülü tekerlekli

BZ-6101

BZ 6101 akülü tekerlekli sandalye yüksek kalite ve zarif görüntüyü ekonomik fiyat etiketiyle beraber sunar. Akıllı
kontrolleri sayesinde kullanımı kolaydır.
Lüks oturakları aynı zamanda portatif
ve sağlamdır. Batarya kutusu kolayca yerinden çıkabilir. Güvenli, dayanıklı,
katlabilir ve kolay taşınabilirdir.

Özellikler:
Ağırlık kapasitesi: 120 kg
Sürüş Menzili: 20 km
Hız (ileri): 0 – 6 km/h
Hız (geri): 0 – 3 km/h
Maksimum iniş/çıkış açısı: 8˚
Motor: 250W x 2
Bataryalar: 12V 12AH x 2
Şarj süresi: 6h
Kontroller: Beiz
Toplam uzunluk: 110 cm
Toplam genişlik: 64/66 cm
Toplam yükseklik: 92 cm
Katlanmış uzunluğu: 80,5 cm
Katlanmış genişliği: 42,5 cm
Katlanmış yüksekliği: 72,5 cm
Oturak genişliği: 43/45 cm
Oturağın yerden yüksekliği: 47 cm
Oturak derinliği: 43 cm
Tekerler (ön): 8 inç
Tekerler (arka): 22 inç
Dönme yarıçapı: 76 cm
Ağırlık (bataryalı): 41 kg
Batarya ağırlığı: 9 kg

BZ-6201

BZ 6201 akülü tekerlekli sandalye yüksek kalite ve zarif görüntüyü ekonomik fiyat etiketiyle
beraber sunar. Akıllı kontrolleri sayesinde kullanımı kolaydır.
Lüks oturakları aynı zamanda
portatif ve sağlamdır. Batarya
kutusu kolayca yerinden çıkabilir. Güvenli, dayanıklı, katlabilir ve
kolay taşınabilirdir.

Özellikler:
Ağırlık kapasitesi: 120 kg
Sürüş Menzili: 20 km
Hız (ileri): 0 – 6 km/h
Hız (geri): 0 – 3 km/h
Maksimum iniş/çıkış açısı: 8˚
Frenler: Elektromanyetik
(ful-otomatik)
Motor: DC24V 150W x 2
Bataryalar: 12V 12AH x 2
Şarj süresi: 6h
Kontroller: Beiz
Toplam uzunluk: 110 cm
Toplam genişlik: 60/62 cm
Toplam yükseklik: 93 cm
Katlanmış uzunluğu: 71,5 cm
Katlanmış genişliği: 32,5 cm
Katlanmış yüksekliği: 72,5 cm
Oturak genişliği: 43/45 cm
Oturağın yerden
yüksekliği: 47 cm
Oturak derinliği: 45 cm
Tekerler (ön): 8 inç
Tekerler (arka): 12 inç
Dönme yarıçapı: 80 cm
Ağırlık (bataryalı): 40 kg
Batarya ağırlığı: 9 kg
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BZ-6301/A

BZ-6301/B

BZ 6301A akülü tekerlekli sandalye yüksek kalite ve zarif görüntüyü
ekonomik fiyat etiketiyle beraber sunar. Akıllı kontrolleri sayesinde kullanımı kolaydır. Lüks oturakları aynı
zamanda portatif ve sağlamdır. Batarya kutusu kolayca yerinden çıkabilir. Güvenli, dayanıklı, katlabilir ve
kolay taşınabilirdir.

BZ 6301B akülü tekerlekli sandalye yüksek kalite ve zarif görüntüyü
ekonomik fiyat etiketiyle beraber
sunar. Akıllı kontrolleri sayesinde
kullanımı kolaydır. Lüks oturakları
aynı zamanda portatif ve sağlamdır. Batarya kutusu kolayca yerinden çıkabilir. Güvenli, katlabilir ve
kolay taşınabilirdir.

Özellikler:

Özellikler:

Ağırlık kapasitesi: 125 kg
Sürüş Menzili: 20 km
Hız (ileri): 0 – 6 km/h
Hız (geri): 0 – 3 km/h
Maksimum iniş/çıkış açısı: 8˚
Motor: 250W x 2
Bataryalar: 12V 12AH x 2
Şarj süresi: 6h
Kontroller: Beiz
Toplam uzunluk: 116 cm
Toplam genişlik: 62 cm
Toplam yükseklik: 93 cm
Katlanmış uzunluğu: 80,5 cm
Katlanmış genişliği: 42,5 cm
Katlanmış yüksekliği: 72,5 cm
Oturak genişliği: 45 cm
Oturağın yerden yüksekliği: 50 cm
Oturak derinliği: 45 cm
Tekerler (ön): 16 inç
Tekerler (arka): 10 inç
Dönme yarıçapı: 74 cm
Ağırlık (bataryalı): 48 kg
Batarya ağırlığı: 9 kg

Ağırlık kapasitesi: 125kg
Sürüş Menzili: 20 km
Hız (ileri): 0 – 6 km/h
Hız (geri): 0 – 3 km/h
Maksimum iniş/çıkış açısı: 8˚
Motor: 250W x 2
Bataryalar: 12V 12AH x 2
Şarj süresi: 6h
Kontroller: Beiz
Toplam uzunluk: 116 cm
Toplam genişlik: 62 cm
Toplam yükseklik: 93 cm
Katlanmış uzunluğu: 80,5 cm
Katlanmış genişliği: 42,5 cm
Katlanmış yüksekliği: 72,5 cm
Oturak genişliği: 45 cm
Oturağın yerden yüksekliği: 50 cm
Oturak derinliği: 45 cm
Tekerler (ön): 10 inç
Tekerler (arka): 16 inç
Dönme yarıçapı: 74 cm
Ağırlık (bataryalı): 48 kg
Batarya ağırlığı: 9 kg
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sandalye

SARF
Sleepnet Mojo FullFace Maske
Mojo™’nun eğimli kasası insan yüzünün şeklini almak için tasarlanmıştır. Hava kaçakları kafalık ayarı ile engellenir. Kafalığın uygulayacağı güç tam maske merkezine ayarlanmıştır,
ince ayar gergi tekeri ile yapılabilir. Sleepnet’e özgü manyetik
mandallar maskenin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlar, bunun
yanında siz istemediğiniz sürece yerinden oynamaz.
Elastik yapısı sayesinde el ile daraltılıp genişletilebilir,
%100 oturur, kaçak yapmaz.

Sleepnet IQ Nasal Maske
Dünyanın en yumuşak jel CPAP maskesi. Konfor için tasarlanmış, rahat bir uyku safhası için birebir. Kafalığı ile beraber set
olarak satılmaktadır.
Elastik yapısı sayesinde el ile daraltılıp genişletilebilir, kullanıcının burun yapısına tam uyum sağlar,%100 oturur, kaçak yapmaz.
Menşei: Amerikan
Uyku tedavisinde konfor, tedavinin kalite ve sürekliliği açısından çok önemlidir. Sleepnet IQ Nasal maske, tedavi başarı oranını artırır, rahat bir uyku sağlar.
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MALZEMELERİ

Uyku tedavisinin etkisi, doğru maske
seçimi ile mümkün olmaktadır. Devilbiss FlexSet Maske gelişmiş Jel teknolojisi ile üretilmiş yastıklar sayesinde
rahat bir tedavi sağlıyor, ayarlanabilir
kasası ile basınç kaçaklarını engelliyor.
Bu birleşim maksimum hasta konforu
ve efektif tedaviyi bir araya getiriyor.
Jel yastıklar her zaman konforunuzu
ön plana çıkartır.

FlexSet Silikon

ÖZELLİKLERİ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tek parça, kendi kendine
oturan kafalık
Çift bağlantılı alın desteği ve
maske köprüsü
Yumuşak Alın desteği
Direk yukarı veya 360 derece çıkış
Patentli, kendi yönlenen
ekshalasyon çıkışı
Kullanışlı ve kaliteli
Alın desteği
Temizlenebilir
Etkili uyku tedavisi için gerekli,
kaliteli maske
Menşei: Amerikan

FlexSet Jel
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•

SARF
Hybrid Nasal / Oral Maske
Konfor ve Yenilik Bir Arada
Son teknolojiyle üretilen Hybrid, nasal, oral veya hem nasal
hem oral maske olarak kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Hybrid, pozitif hava basıncı sağlayan cihazlarla kullanılmak üzere tasarlanmış çift yollu bir arayüzdür.
Özel dizaynı sayesinde alına ve buruna baskı yapmaz, tahrişe
ve ağrıya neden olmaz.
• Hybrid tek pakette tüm ekipmanlarıyla birlikte gelir, böylece
her hastaya uyum sağlar, çok sayıda maske deneme zahmetinden ve maliyetinden kurtarır.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
•
•
•
•

Entegre çene kanadı, çeneyi destekler ve çene bağı ihtiyacını
ortadan kaldırır.
Kaliteli kafalık 5 noktadan ayar olanağı sunar. Bu sayede cildi
iyi kavrar, daha uyumlu ve kaçak oranı düşük bir tedavi sağlar.
Hızlı bağlantı aparatı ile kolayca sökülüp takılabilir
Kullanım esnasında gözlük takmaya uygun tasarı

DİZAYN ÖZELLİKLERİ
•
•
•
•
•
•
•

%100 Lateks içermeyen hammaddelerden üretilmiştir.
Tek paket içerisinde, kullanıma başlamak için gerekli
değişik boyutlarda parçalar bulunmaktadır. Bu sayede
maske uyumu artırılmış olur.
Ayarlanabilir nazal yastık tasarımı her hasta için
mükemmel uyumu garanti eder.
Burun ve alın teması olmadığından, göz çevresindeki
kaçaklara ve burun/alın yaralanmalarına sebep olmaz.
Fırdöndü hortum bağlantısı her zaman rahatlık ve
optimum performansı garanti eder.
Opsiyonel oksijen bağlantısı
Hasta eğitim DVD si ve taşıma çantası ile birlikte
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MALZEMELERİ
BRAVO Nasal Yastık Sistemi
Cpap Kullanıcı arayüzleri içinde
eşsiz ve zekice bir dizayn
Yüksek konfor sağlayan, kullanıcının görüş alanını daraltmayan eşsiz dizayn . Özel tasarımı sayesinde birden fazla şekilde
giyilebilir.
Değiş-tokuş edilebilir yastıkları sayesinde tek boyla sınırlı kalmadan, farklı büyüklükteki yastıklardan dilediğinizi seçebilirsiniz.
Adaptive-Flow™ teknolojisi ile çok sessiz. Emsalsiz ActiveSwivel™ teknolojisi sayesinde farklı şekillerde giyilebilir, maksimum konfor sağlar.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
•
•
•
•
•

Adaptive-Flow™ teknolojisi ile yüksek basınçlarda bile
çok sessiz çalışma
Birden fazla şekilde giyilebilir, böylece kullanıcıya istediği
pozisyonda uyuma imkanı verir.
Gözlük takılmasına engel olmaz, birlikte kullanılabilir
Yüzle teması azdır, göz çevresinden hava kaçırmaz
Alnınıza ve kafa üstünüze temas etmez.

DİZAYN ÖZELLİKLERİ

•
•
•
•
•

100% lateks içermez
Ergonomik rezervuar tasarımı yüz hatlarına tam uyum sağlar
Bravo tek pakette tüm ekipmanlarıyla birlikte gelir, böylece her
hastaya uyum sağlar, çok sayıda maske deneme
zahmetinden ve maliyetinden kurtarır
Değiş-tokuş yastıklar birbiriyle aynı veya farklı boylarda
kullanılabilir, gerekirse kesilebilir, böylece her burun
deliğine uyum sağlar
Nazal yastıklar burun deliklerinin yapısına uygun
tasarlanmıştır, bu sayede kolaylıkla yerleşir, yüksek
konfor sağlar
4 noktadan ayarlanabilir kafa bandı optimum sıkılık ve
destek sağlar
Sağlam kafa bandı bir kere ayarlandıktan sonra kolaylıkla
takılıp çıkartılabilir, her kullanımda tekrar ayarlanması
gerekmez
Hasta eğitim DVD si ve taşıma çantası ile birlikte
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•
•
•

SARF
SLP9100-B FullFace Silikon Maske Orta Boy
SLP9100-C FullFace Silikon Maske Büyük Boy

SLP-9100

SLP9150-A FULL FACE Silikon MASKE Küçük BOY
SLP9150-B FULL FACE Silikon MASKE Orta BOY
SLP9150-C FULL FACE Silikon MASKE –Büyük BOY
SLP9160-A ÇİFT KÖRÜKLÜ FULL FACE MASKE KÜÇÜK BOY
SLP9160-B ÇİFT KÖRÜKLÜ FULL FACE MASKE Büyük BOY
SLP9250-A ÇİFT SİLİKON YASTIKLI NASAL MASKE Küçük Boy
SLP9250-B ÇİFT SİLİKON YASTIKLI NASAL MASKE Orta Boy

SLP-9250

SLP-9160

SLP-9150

SLP9250-C ÇİFT SİLİKON YASTIKLI NASAL MASKE Büyük Boy
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MALZEMELERİ
Devilbiss D100 Serisi
Fullface ve Nasal Maskeler

D100 F

Devilbiss D100 serisi maskeler, CPAP kullanıcılarına maksimum esneklik ve
konforu sunar.
Hem nasal, hem de fullface seçeneği bulunan D100 maskeler, silikon yastıkları sayesinde hafif ve konforlu bir kullanım sağlar. D100N nazal ve D100F
fullface maskelerin 3 boyu mevcuttur. Ayrıca ayarlanabilir kafa bantları sayesinde maskeler en uygun şekilde hastanın yüzüne oturur ve maksimum
uyum sağlanır. 360° dönebilen hortum bağlantısı sayesinde hortum pozisyonu tercih edilen uyku pozisyonuna göre ayarlanabilir. Maske, çerçevesindeki kancayla kafa bandından kolayca ayrılıp çıkarılabilir.
Özellikler:
• Hem nasal, hem fullface olarak mevcuttur.
• Her maskeyle birlikte farklı boylarda 3 adet alın desteği verilmektedir.
• Lateks içermez.
• Hortum pozisyonu 360° ayarlanabilir.
• Tam ayarlanabilen kafa bantları
• Kullanımı ve temizlemesi kolay
• Maskenin ve kafa bantlarının ayarlanması ve oldukça kolaydır.

D100 N

Devilbiss Innova Nasal Maske
Innova nasal CPAP maskesi eşsiz bir yüz konforu ve cilt koruması sağlar.
Patentli AIR°gel™ ve Gelişmiş Yastık Teknolojisiyle Innova, CPAP terapisinde
kompliyansı ve konforu arttırır. Innova maske yüze hafifçe oturur. AIR°gel
nazikçe cildi ve burun kemiğini koruyarak nekroz ve diğer iritasyonları
minimize eder. Gelişmiş Yastık Teknolojisi sayesinde kafa bantlarını
fazla sıkmaya gerek kalmadan maske yüz yapısına uyum sağlar. Böylece
konforu arttırır, cilt tahrişlerini ve hava kaçağını azaltır. Temassız alın
desteği tasarımı, geleneksel alın desteğine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak
o bölgede cilt tahrişi oluşmasını engeller. Aktif Kafalık Sistemi Bağlantısı,
kullanıcı hareket ettikçe hareket eder ve uyku boyunca maskenin yüze tam
oturmasını garantiler. Bütün bu özellikler bir arada harika bir gece uykusu
için yenilikçi bir çözüm sağlar.
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Özellikler:
• Patentli AIR°gel™ yastık, Gelişmiş Yastık Teknolojisiyle birlikte
maksimum konfor ve efektif kullanım sağlar.
• Temassız alın desteği tasarımı, alınla teması ortadan kaldırırken
sağlamlıktan ödün vermez.
• Aktif Kafalık Sistemi Bağlantısı, gece içinde hareket edildiğinde bile
maskenin her zaman yüze tam oturmasını sağlar.
• Hafif, nefes alan kafalık sistemi tek elle kolayca çıkarılabilir.
• Çift yönden 360° dönebilen hortum bağlantı sistemi sayesinde
maksimum manevra kabiliyeti sağlar.
• Kullanımı ve temizlemesi kolaydır.
• Lateks içermez.
• Küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 farklı boy seçeneği vardır.
• Menşei: Amerikan

SARF MALZEMELERİ
Uzun Ömürlü Filtre
Oksijen Konsantratörlerinde
2 Yıl boyunca, doğru kullanılması
halinde değişim gerektirmez.

PRB.OXY.SM.11

Ekstra
Uzun Ömürlü Filtre
Oksijen Konsantratörlerinde 3 Yıl
boyunca, doğru kullanılması halinde
değişim gerektirmez.
PRB.OXY.SM.12

Alev
Durdurma
Sistemli
Nemlendirici

Standart
Nemlendirici
•
•
•

3 psi basınç alarmı
350 ml su hacmi
Bulaşık makinasında
yıkanabilir.
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Hızlı, Güvenli e-ticaret

Sağlıklı Alışveriş, bir TIK uzaklığınızda...
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