prisma SOFT og prisma SMART.
Terapifleksibilitet i tilfælde af obstruktiv søvnapnø (OSA)

Oplev den nye genereration af vores CPAP/APAP-apparater med
prisma SOFT og prisma SMART.
Uanset om du vælger prisma SOFT eller prisma SMART –
med begge apparater træffer du det rigtige valg! De fuldender prismaLINE-udvalget med yderligere to innovative apparater, der har den nemmest tænkelige betjening.

• Uhørt støjsvag

Drag fordel af vores to allroundere: Praktisk tænkt - og lavet
til praksis. Det er alle vores produkter. For vi udvikler dem
konsekvent efter vores partneres ønsker. Og i den forbindelse skaber vi apparater, der kan betjenes intuitivt, og som er
pålidelige, økonomiske samt state of the art.

• Stor LCD-skærm – klar og tydelig visning
af forskellige informationer

• Ensartet betjeningskoncept og klart strukturerede,
målgruppetilpassede menuer (til patienter og
eksperter)

• Et stort udvalg af prismaLINE-tilbehør
• To APAP-dynamikker i prisma SMART – den rigtige
terapi til hver patient
• Velkendte egenskaber som f.eks. Cheyne-Stokesregistrering og forceret oscillationsteknik (FOT)
over alt i prismaLINE

Tilbehør

1 prismaAQUA - WM 29680
Åndeluftbefugter

2 JOYCEone - WM 25260 (nasal),
WM 25290 (Full Face)
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Ventilationsmaske

3 HYBERNITE Superday,
Ø 22 mm - WM 29045

Opvarmeligt åndeslangesystem

DC-adapter - WM 24469

Sæt med 12 pollenfiltre - WM 29652
Åndeslange, Ø 22 mm - WM 24445
Autoklaverbar åndeslange,
Ø 22 mm - WM 24667
prismaPSG - WM 29690
PSG-modul

prismaHUB - WM 31660
Kommunikationsmodul

prismaTS - WM 93335
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Terapisoftware, komplet med USB-datakabel

Vores komplette udvalg af terapiløsninger, tilbehør og maskesystemer findes på loewensteinmedical.de

Tekniske data
Produktklasse iht.
direktiv 93/42/EØF

II a

Mål (B x H x D)

170 x 135 x 180 mm

Vægt

ca. 1,34 kg

Temperaturområde
• drift:
+5 °C til +40 °C
• opbevaring:	-25 °C til +70 °C
Lufttrykområde	700 - 1060 cmH2O,
svarer til en højde på
3000 m over havets overflade

Strømforbrug ved
• drift (terapi):
• beredskab (standby):

230 V
0,13 A
0,036 A

Klassifikation iht. EN 60601-1-11
• Beskyttelsesart mod
elektrisk stød:
beskyttelsesklasse II
• Beskyttelsesgrad mod
elektrisk stød:
type BF
• Beskyttelse mod skadelig
indtrængen af vand og
faste partikler:
IP21
Gennemsnitligt lydtryksniveau/ ca. 26 dB(A) ved 10 cmH2O
drift iht.
(svarer til et lydISO 80601-2-70
effektniveau på 34 dB(A))

Elektrisk effekt 	maks. 40 VA
Systemgrænseflade 	24 V DC maks. 5 VA

Anbefalet maksimalt
tilladt iltflow

Yderligere værdier findes i brugsanvisningen.

Apparatbetegnelse

Artikelnr.

prisma SOFT

31630-1110

prisma SMART

31600-1110

115 V
0,22 A
0,053 A
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