prisma VENT – Quality „Made in Germany“.

BreathCaring Simplicity.

Jesteśmy dla Państwa solidnym partnerem w zakresie medycyny snu oraz wentylacji nieinwazyjnej. Wyznaczamy nowe

prisma VENT

kierunki – od rozwoju, poprzez dobór materiałów, po produkcję, zarządzanie jakością i funkcjonalność. Nasi Klienci zasługują na wszystko, co najlepsze: urządzenia najwyższej jakości zgodne z duchem czasu. Niepowtarzalną jakość „Made in
Germany“. I właściwości, które w praktyczny sposób ułatwiają codzienne życie.
We care: Potrzeby pacjentów i życzenia profesjonalistów w zakresie opieki zdrowotnej traktujemy bardzo poważnie. Pytamy
i czerpiemy naukę z praktycznych doświadczeń. Wiedza ta oraz know-how naszych ekspertów znajduje odzwierciedlenie w
każdej naszej innowacji. A oprócz tego oferujemy wiele przydatnych usług. Można polegać na nich w 100% – podobnie jak

360°
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na jakości naszych produktów, które zapewniły nam pozycję lidera na wielu rynkach.

Urządzenia
• prisma VENT30-C – WM 29360
• prisma VENT40

– WM 29500

• prisma VENT30-C z wbudowanym akumulatorem – WM 29370
• prisma VENT40 z wbudowanym akumulatorem

– WM 29550

Akcesoria
•

prismaAQUA – WM 29490

•

Nawilżacz powietrza oddechowego

prismaPSG – WM 29690
Moduł PSG

360°

•
brilliant
display

easy
handling

360° easy
turn

allover
compatibility

prisma CHECK – WM 29390

•

Moduł SpO2 i moduł wzywania personelu

low
noise

•

prismaCONNECT – WM 29670
Moduł komunikacyjny dla LAN i PSG

prismaTS + prismaTS LAB – WM 93331
Oprogramowanie zdalnego sterowania i analizy

•

prismaHYBERNITE – WM 29067
Ogrzewany wąż wdechowy

Dane techniczne

Odkryj prisma VENT
Nasze nowe aparaty do wentylacji nieinwazyjnej i monitoringu prisma VENT sprawiają, że przyszłość staje się te-

Tryby wentylacji

raźniejszością.

Zakres ciśnienia

Widać to już na pierwszy rzut oka – i przy każdym kolejnym zastosowaniu: Użytkownicy kochają prostotę obsługi naszych urządzeń.

prisma VENT30-C

od 4 hPa do 30 hPa

Podobnie jak wszechstronną kompatybilność z ogrzewanymi i nieogrzewanymi wężami o średnicy 15-22 mm bez konieczności

prisma VENT40

od 4 hPa do 40 hPa

stosowania adaptera. Zintegrowany zasilacz niezawodnie dostarcza energię do urządzeń dodatkowych. Tak samo jak opcjonalny

Zakres ciśnienia CPAP

od 4 hPa do 20 hPa

akumulator, zapewniający do 12 godzin pracy. prisma VENT jest niezwykle lekki i posiada największy wyświetlacz, jaki kiedy-

Objętość oddechowa

od 100 ml do 2000 ml

kolwiek umieściliśmy w aparacie do wentylacji nieinwazyjnej tej klasy. Zoptymalizowana obsługa aparatu prisma VENT to kolejne

Częstotliwość oddechu

od 0 do 60 1/min.

nieocenione udogodnienie podczas nowoczesnej wentylacji nieinwazyjnej i monitorowania pacjenta – zarówno w warunkach

Trigger (wyzwalacz)

Trigger AUTO lub

szpitalnych, jak i podczas terapii domowej.

Wdech

osiem poziomów

Wydech

od 5% do 95% przepływu maksymalnego, krokowo co 5%

Funkcja AirTrapControl

Dostępna

Funkcja łagodnego wzrostu ciśnienia przy wydechu (rampa)

Dostępna

Objętość docelowa

Dostępna

Blokada czasowa triggera

Dostępna

Alarmy

Dostępne

•

•

brilliant display

allover compatibility

Duży wyświetlacz, mocny kontrast, znakomita ostrość i

Pasuje do niemal wszystkich węży, zaopatruje

naturalne barwy.

urządzenia dodatkowe, pracuje na typowym kablu.

easy handling
Intuicyjne menu, łatwa obsługa, szybka optymalizacja.

•

•

360° easy turn

•

0%

360°

100%

noise disturbance

easy turn

compatibility

Wyższa podatność pacjenta na

Łatwa obsługa za pomocą

Możliwość łącznego stosowania bez

terapię dzięki cichej pracy.

jednego przycisku.

adaptera z niemal wszystkimi wężami.

low noise
Wyższa podatność pacjenta na terapię oraz komfort
pacjenta i otoczenia dzięki cichej pracy.

100%

CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV

12 h

2,4 kg

Akumulator wewnętrzny

Dostępny opcjonalnie

Waga

2,4 kg

Łatwe ustawianie za pomocą przycisku 360°

sharp view

duration

low weight

Doskonała widoczność

Maksymalna mobilność dzięki

Niewielka waga zapewniająca

Średni poziom ciśnienia akustycznego/podczas użytkowania wg
ISO 80601-2-70

ok. 26 dB(A)

„easy turn” oraz klawiszy szybkiego wyboru.

opcjonalnemu akumulatorowi.

absolutną mobilność.

Przepływ maksymalny przy 25 hPa

> 200 l/min.

pod każdym kątem.

ok. 27 dB(A) z nawilżaczem

