Terapia somnului
Soluţii terapeutice pentru somn adecvate pentru toate cazurile

Terapia somnului
Soluţii terapeutice
pentru somn adecvate
pentru toate cazurile

Pentru fiecare pacient - cea mai bună terapie
În din ce în ce mai multe domenii medicale de specialitate sunt identificate persoane cu tulburări respiratorii legate de somn (SBAS).
Efectele SBAS pot începe de la oboseala zilnică, cu capacitate redusă
de lucru, precum şi presiune arterială ridicată, şi pot ajunge la infarct
miocardic şi accident vascular cerebral.
De exemplu, pacienţii cu insuficienţă cardiacă prezintă şi un risc
ridicat de SBAS. De mai multe zeci de ani, noi dezvoltăm tehnologii
personalizate şi sigure pentru medicina somnului. În acest domeniu,
se pune accentul, în principal, pe siguranţă, succesul terapiei şi
confortul în aplicare.
Rezultat: Produse care tratează optim pacienţii şi care vă permit,
datorită simplificării proceselor de lucru în ceea ce priveşte utilizarea, compatibilitatea şi îngrijirea, să vă concentraţi mult mai mult
asupra pacienţilor dvs.

Terapia somnului I Ventilaţie I Interfaţă pacient

Ventilaţie Cheyne-Stokes cu
eventuală apnee nocturnă
obstructivă coprevalentă
Combinaţie din apnee nocturnă
obstructivă, centrală, mixtă sau
complexă

Terapie AcSV

prismaCR

Ventilaţie cu AcSV combinată cu adaptarea automată a presiunii la necesităţi
deja în timpul fazei respective de aspiraţie; frecvenţă de fundal automată sau fixă

Soluţia de terapie pentru
medicina somnului în caz
de SBAS complexe
(tulburări respiratorii
legate de somn)

Apnee nocturnă obstructivă mixtă sau
complexă şi
- necesar de presiune ridicat şi / sau
oscilant
- o conformitate CPAP
necorespunzătoare
- apnee centrale
- hipoventilaţie nocturnă
(de exemplu, OHS)
- insuficienţă respiratorie
- COPD (Overlap) coprevalentă existentă

Terapie BILevel ST

prisma25ST

Ventilaţie cu diverse niveluri de presiune
în timpul aspiraţiei, precum şi al expiraţiei anterioare sau ulterioare; în funcţie de
scopul terapeutic (3 SCOPES pentru o
setare simplă şi rapidă).
Frecvenţă de fundal setabilă pentru o
securitate suplimentară

Aparat BILevel-ST cu
concept de setare inovator
(SCOPES) şi cu asistenţă
automată opţională a
terapiei

Apnee nocturnă obstructivă mixtă sau
complexă şi
- necesar de presiune ridicat şi / sau
oscilant
- conformitate CPAP
necorespunzătoare

Terapie BILevel S

prisma25S

Ventilaţie cu diverse niveluri de presiune
în timpul aspiraţiei, precum şi al expiraţiei anterioare sau ulterioare

Aparat BILevel-S combinat
cu avantajele APAP

Obstrucţie a căilor respiratorii superioare
Necesar de presiune fix sau variabil:
de exemplu dependenţă de poziţia sau
de stadiul somnului
Conformitate CPAP necorespunzătoare
OSA cu necesar de presiune variabil

Terapie APAP

prisma20A

Ventilaţie cu presiune constantă, care
se adaptează automat la necesităţile
de presiune ale pacientului – cu cea
mai mare flexibilitate a terapiei: CPAP
şi APAP pot fi combinate opţional cu
facilitarea respiraţiei prin softPAP.
Cu două dinamici APAP: pentru fiecare
pacient - terapia adecvată.

Flexibilitate a terapiei în
caz de apnee nocturnă
obstructivă (OSA)

Terapie CPAP

prisma20c

Ventilaţie cu presiune constantă

Terapie CPAP
confortabilă şi eficientă

Obstrucţie a căilor respiratorii superioare
OSA cu necesar de presiune fix

prisma SMART
Flexibilitate a terapiei în
caz de apnee nocturnă
obstructivă (OSA)

prisma SOFT
Terapie CPAP
confortabilă şi eficientă
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SCOPES LAB / ST / CR

Aparate de terapie
Profil de presiune TRILevel Adaptare automată pentru trei niveluri de presiune IPAP, EPAP şi EEPAP

Formă de terapie

FOT / FBT Pentru diferenţiere între apnee centrale şi obstructive

Indicaţii

Prezentare a aparatelor
de terapie a somnului
prismaLINE – Încredere în întreaga serie
Soluţia de sistem inteligentă
pentru terapia afecţiunilor respiratorii

prismaLAB

Aparat de titrare

prismaCR

prisma25ST

prismaLINE reprezintă o nouă dimensiune a unui confort de
utilizare exclusiv: Combinaţia dintre un ecran de mari dimensiuni
(ecran tactil, LED) şi o interfaţă utilizator inteligentă permite o
utilizare intuitivă nemaiîntâlnită şi, deci, foarte rapidă. Acest
concept de utilizare motivant se regăseşte în întreaga gamă
prismaLINE, asigurând, în orice privinţă, suportul ideal pentru
cele mai diverse procese de lucru. Acelaşi lucru este valabil şi
pentru conectivitate şi multitudinea accesoriilor. prismaLINE
oferă aparatul potrivit pentru orice necesitate, la nivelul de
calitate consacrat: precizie, siguranţă, dar şi o silenţiozitate fără
pereche.

prisma25S

prisma20A

prisma20C

prisma
SMART

prisma SOFT

CPAP

Moduri

APAP (autoCPAP)
BILevel S, auto S
BILevel S /T, auto S /T
BILevel T
AcSV*

Stabilizare

Detectare obstrucţii FOT / FBT
Reglare adaptivă a presiunii
contra obstrucţiilor
(autoEEPAP, APAP)

Sincronizare

autoF opţional
Sistem trigger automat
rampIN

auto

Conformitate şi confort

softSTART
Test mască
Indicator de scăpări în timpul
funcţionării
Profil TRILevel opţional
Facilitarea respiraţiei prin
softPAP

în modurile
CPAP /APAP

în modul
CPAP

în modurile în modurile
CPAP /APAP CPAP /APAP

autoSTART-STOP


* AcSV = Servoventilaţie anticiclică

prismaLINE
Prezentare accesorii

Cu multiplele sale extensii, prismaLINE acoperă orice
cerinţă.
Pentru a modifica aparatele în scopul unor domenii de utilizare
specifice, sunt disponibile diverse module care pot fi conectate la
orice aparat şi pot fi interconectate şi între ele.

Compatibile şi sigure pe termen lung
Pentru transmisia de date există diverse posibilităţi, care se bazează
toate pe standarde industriale consacrate, independente de producători. În acest scop, aparatele terapeutice au fost prevăzute cu interfeţe pentru USB şi carduri SD. Sunt disponibile module de extensie pentru LAN şi PSG; aparatele de telemedicină sunt
reechipabile*.
Variante disponibile numai pentru anumite ţări, în baza prevederilor legale.

*

Accesorii prismaLINE

prismaAQUA
Umidificator pentru aerul de
respiraţie
WM 29680

prismaCONNECT
Modul de conectare
WM 29670

Furtun de ventilaţie
Ø 15 mm, WM 29988
Ø 22 mm, WM 24445
Ø 22 mm, sterilizabil în autoclavă,
WM 24667

prismaPSG
Modulul PSG
WM 29690

prismaHYBERNITE
Furtun de ventilaţie care poate fi încălzit
Pentru prismaCR, prisma25ST, prisma25S,
prisma20A, prisma20C
Ø 15 mm, WM 29083
Ø 22 mm, WM 29067

prisma2cloud
Modul de telecomunicaţie
Pentru prismaCR, prisma25ST, prisma25S,
prisma20A, prisma20C
WM 29620

HYBERNITE Superday
Furtun de ventilaţie care poate fi încălzit,
cu alimentare electrică externă
Pentru prisma SMART şi prisma SOFT
WM 29045
Filtru de bacterii
WM 24476
Set 12 filtre de polen
WM 29652

prisma HUB
Modul de conectare prisma SOFT / SMART
WM 31660
Cablu de date micro USB
WM 35160
Ondulor
24 V, camion, WM 24617
12 V, autoturism, WM 24616

prismaLABset-PSG

prismaTS şi prismaTSlab

Cu aparat prismaLAB, prismaAQUA,
prismaBAGbutler (WM 29978),
prismaCONNECT, prismaTS Software cu
cablu USB pentru date şi prismaPSG

Soluţii de software asociate

Set de titrare complet
WM 29996

De la o prezentare rapidă până la o evaluare
detaliată a terapiei: prismaTS şi prismaTSlab
garantează în toate fazele de lucru o supraveghere
optimă a datelor relevante.
Software de terapie complet, cu cablu de date USB,
WM 93335
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