prisma SOFT
oraz prisma SMART.
Elastyczna terapia obturacyjnego bezdechu sennego (OBS)

Odkryj nową generację aparatów CPAP/APAP dzięki modelom prisma SOFT
i prisma SMART.
prisma SOFT lub prisma SMART – z nimi zawsze dokonasz
właściwego wyboru! Te innowacyjne, proste w obsłudze
urządzenia dopełniają serię prismaLINE.

• Niezwykle ciche

Wykorzystaj możliwości dwóch wszechstronnych aparatów,
zaprojektowanych i wyprodukowanych z myślą o praktycznym użytkowaniu. Takie są wszystkie nasze produkty. Zawsze
projektujemy je zgodnie z wymaganiami naszych partnerów.
Tworzymy urządzenia cechujące się intuicyjną obsługą, a przy
tym niezawodne, ekonomiczne i nowoczesne.

• Wyświetlacz segmentowy – dobrze czytelna prezentacja
potrzebnych informacji

• Jednolita koncepcja obsługi i przejrzyste menu dostosowane do grup docelowych (pacjentów i specjalistów)

• Seria akcesoriów prismaLINE
• Dwie dynamiki APAP w prisma SMART – właściwa
terapia dla każdego pacjenta
• Dobrze znane właściwości, takie jak rozpoznawanie
oddechu Cheyne‘a-Stokesa i technika oscylacji
wymuszonych (FOT) w całej serii prismaLINE

Akcesoria

1 prismaAQUA – WM 29680

Zestaw 12 filtrów
przeciwpyłkowych – WM 29652

2 JOYCEone – WM 25260 (nosowa),
WM 25290 (ustno-nosowa)

Obwód oddechowy Ø 22 mm – WM 24445

nawilżacz powietrza oddechowego

Maska do wentylacji
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3 HYBERNITE Superday,
Ø 22 mm – WM 29045

prismaPSG - WM 29690

ogrzewany obwód oddechowy

Moduł PSG

Adapter DC – WM 24469

prismaHUB - WM 31660

prismaTS – WM 93335
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Obwód oddechowy, autoklawowalny
Ø 22 mm – WM 24667

Moduł komunikacyjny

Oprogramowanie terapeutyczne,
kompletne wraz z kablem USB

Dane techniczne
Klasa produktu zg. z
Dyrektywą 93 / 42 / EWG

II a

Wymiary (S x W x G)

170 x 135 x 180 mm

Waga

ok. 1,34 kg

Pobór mocy przy
• Tryb roboczy (terapia):
• Tryb czuwania:

Klasyfikacja zg. z EN 60601-1-11
• Klasa ochronności:
• Stopień ochrony przed
porażeniem elektrycznym:
• Ochrona przed wnikaniem
wody i ciał stałych:

Zakres temperatur
• Eksploatacja:
od +5 °C do +40 °C
• Przechowywanie:	od -25 °C do +70 °C
Zakres ciśnienia powietrza	700 – 1060 hPa
odpowiada wysokości
3000 m n.p.m.

230 V
115 V
0,13 A		
0,22 A
0,036 A		
0,053 A

Klasa II
Typ BF
IP21

Średni poziom ciśnienia akustycznego/ ok. 26 dB(A) przy 10 hPa
Eksploatacja zg. z
(odpowiada poziomowi
ISO 80601-2-70
ciśnienia akustycznego
34 dB(A))

Moc elektryczna 	maks. 40 VA

Zalecany maksymalny przepływ
doprowadzanego tlenu

Złącze systemowe 	24 V DC maks. 5 VA
Pozostałe dane znajdują się w instrukcji użytkowania.

Nazwa urządzenia

Nr kat.

prisma SOFT

31630-1110

prisma SMART

31600-1110

Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg
Niemcy
T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.de
www.loewensteinmedical.de

15 litrów/minutę

© Prawa autorskie zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek formie dopuszczalne wyłącznie za zgodą firmy Löwenstein Medical Technology.
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