iSleep 20
To μοντέλο iSleep 20, είναι μια συσκευή
υψηλών απαιτήσεων απλού CPAP, σταθερής πίεσης.
Το iSleep 20, επιπρόσθετα από τα δεδομένα
ενδοτικότητας, παρέχει συνεχείς καταγραφές
και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας
της θεραπείας μέσω του ΑΗΙ.
Το ενσωματωμένο υψηλής ανάλυσης λογισμικό,
βοηθά τον κλινικό ιατρό στην επιλογή της
κατάλληλης βέλτιστης πίεσης για τον ασθενή.
Ο πραγματικά ενσωματούμενος υγραντήρας, παρέχει
ρυθμιζόμενη εφύγρανση του άνω αεραγωγού για βέλτιστη ενδοτικότητα.
Ο πρωτοπόρος σχεδιασμός του iSleep 20, καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο και
ταιριάζει απόλυτα σε οποιονδήποτε χώρο.
Το κύκλωμα συνδέεται στο πίσω τμήμα της συσκευής και με το
περιστρεφόμενο συνδετικό μπορεί να λάβει οποιαδήποτε θέση.
Εάν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή, το κύκλωμα είτε μπορεί να αφαιρεθεί
είτε να αποθηκευτεί στο πίσω μέρος. Ο μοναδικός σχεδιασμός, το μικρό
βάρος και η ενσωματωμένη χειρολαβή, κάνει την συσκευή ιδανική για
μεταφορά.
Μπορεί να λειτουργήσει με ένα αρκετά μεγάλο εύρος από μάσκες.
Η δυνατότητα κλειδώματος των ρυθμίσεων για την κατ’ οίκον λειτουργία,
προλαμβάνει τυχαίες αλλαγές στα δεδομένα των ρυθμίσεων που
πραγματοποιούνται μόνο από τον ιατρό, επιτρέποντας όμως στο χρήστη να
προσαρμόσει άλλες ρυθμίσεις βάσει των προσωπικών του δεδομένων.
H συσκευή μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και σε παροχή αυτοκινήτου,
μέσω της κατάλληλης για αυτή τη λειτουργία, σύνδεσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Γλώσσα λειτουργίας

:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Λειτουργία

:

Νοσοκομειακή, Οικιακή

Μέθοδοι θεραπείας

:

CPAP

Ρυθμίσεις πίεσης

:

4-20 cmH2O

Ρύθμιση υγραντήρα

:

1-9

Mέγιστη ροή

:

> 125 l/min
1/3 max press. 90 l/min
2/3 max. press. 130 l/min
Max press. 160 l/min

Mέγιστη πίεση ασφαλείας:

30 cmH2O

Αντίσταση αναπνοής (κατάσταση βλάβης) 0.8 cmH2O at 30 l/min
2,8 cmH2O at 60 l/min
Στάθμη θορύβου

:

<30dB(A) στα 10 cmH2O

Ηλεκτρική τροφοδοσία

:

100-240 VAC

Εξωτερική τροφοδοσία

:

24 VDC, διατίθεται 12 V

Διαστάσεις

:

173x172x201 mm(ΜχΥχΠ)

Βάρος

:

1,3 kg

Διαρροή

:

20-40 lpm/10 cmH2O

Ελάχιστη διαρροή μάσκας :

12 lt/min @ 4 cmH2O.

