prisma VENT – Qualidade “Made in Germany”.

BreathCaring Simplicity.

Somos seu parceiro forte na medicina do sono e na ventilação. Estabelecemos padrões – desde o desenvolvimento, passando

prisma VENT

pela seleção de materiais até à produção, o gerenciamento da qualidade e a usabilidade. Nossos clientes merecem apenas
o melhor: aparelhos inovadores de primeira classe. Extraordinária qualidade «Made in Germany». E funções que facilitam
o dia a dia de forma prática.
Nos preocupamos: Levamos a sério as necessidades dos pacientes e as preocupações dos profissionais de saúde. Nós
perguntamos e aprendemos de experiências práticas. Este conhecimento e o know-how de nossos especialistas passam para
o desenvolvimento de cada uma de nossas inovações. Dessa forma obtemos um grande número de serviços incomparáveles.
Neles pode confiar a 100% – bem como na qualidade de nossos produtos, que nos fez um fornecedor líder em vários

360°

Löwenstein Medical
Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg
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mercados.

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

– WM 29500

• prisma VENT30-C com bateria integrada – WM 29370
• prisma VENT40 com bateria integrada

– WM 29550

Acessórios
•

prismaAQUA – WM 29490

•

Umidificador do ar de respiração

prismaPSG – WM 29690
Módulo PSG

360°

•
tela
brilhante

manuseio
fácil

rotação
fácil a 360°

compatibilidade
total

prisma CHECK – WM 29390

•

Módulo de SpO2 e de chamada de enfermeira

baixo
ruído

•

prismaCONNECT – WM 29670
Módulo de comunicação para LAN e PSG

prismaTS + prismaTS LAB – WM 93331
Software de comando à distância e análise

•

prismaHYBERNITE – WM 29067
Tubo de respiração aquecível

Dados técnicos

Descubra o prisma VENT

Modos de ventilação

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

Com os novos aparelhos de ventilação e monitoração tornamos o futuro real.

Faixa de pressão

Isso se vê de imediato e o usuário se beneficia disso a cada utilização: Os usuários gostam de sua operação fácil. Tal como

prisma VENT30-C

4 cmH2O a 30 cmH2O

da compatibilidade sem a necessidade de adaptadores com os circuitos do paciente aquecíveis e não aquecíveis de 15 ou

prisma VENT40

4 cmH2O a 40 cmH2O

22 mm de diâmetro. A fonte de alimentação integrada fornece energia de forma confiável a aparelhos adicionais. Isso

Faixa de pressão CPAP

4 cmH2O a 20 cmH2O

também é possível com a bateria opcional para até 12 horas. O prisma VENT é extraordinariamente leve e dispõe da maior

Volume tidal

100 ml a 2000 ml

tela que jamais incorporamos em um aparelho de ventilação desta classe. Não menos importante, a navegação por menus

Frequência respiratória

0 até 60 rpm

otimizada do prisma VENT é a solução perfeita para ventilação e monitoração topo de gama, tanto para uso em hospital

Disparo

Disparo AUTOMÁTICO ou

como nos cuidados ao domicílio.

Inspiração

Oito níveis

Expiração

5% a 95% do fluxo máximo em incrementos de 5%

AirTrapControl

Disponível

Rampa expiratória

Disponível

Volume de meta

Disponível

Tempo de bloqueio do disparo

Disponível

Alarmes

Disponível

Bateria interna

Disponível opcionalmente

Peso

2,4 kg

Nível de pressão sonora médio/operação conforme ISO 80601-2-70

aprox. 26 dB(A)

•

tela brilhante

	Tela grande, contraste total,

•

	Adapta-se a quase todos os circuitos do paciente,

nitidez máxima e cores naturais.
•

otimização rápida.
•

alimenta aparelhos adicionais,
funciona com cabo comum.

manuseio fácil

	Menus intuitivos, operação fácil,

rotação fácil a 360°

	Ajuste simples com o botão de rotação fácil a 360°
e com teclas de seleção rápida.

compatibilidade total

•

0%

rotação fácil a

100 %

noise disturbance

360°

Maior Compliance devido à

Operação fácil com

Utilização sem adaptadores para

operação silenciosa.

um botão.

quase todos os circuitos do paciente.

de compatibilidade

baixo ruído

	Operação silenciosa,
maior Compliance e
bem-estar para pacientes
e ambiente circundante.

visão nítida a

100%

12 h

2,4 kg

de duração

leve

Visão perfeita de

Máxima mobilidade devido

Peso baixo para

todos os ângulos.

à bateria opcional.

mobilidade garantida.

aprox. 27 dB(A) com umidificador
Fluxo máximo a 25 cmH2O

> 200 l/min

