Μια νέα αρχή στις επιλογές θεραπείας
Όταν η απλότητα συναντά την καινοτομία. Το AirSense 10 Elite, που διαθέτει άψογα
ενσωματωμένο και συνδεδεμένο σύστημα φροντίδας, θέτει καινούργιες βάσεις στη θεραπεία
του ύπνου. Με νέο κομψό σχεδιασμό και πολλά νέα χαρακτηριστικά άνεσης, το AirSense 10
Elite προσφέρει ένα εντελώς νέο επίπεδο θεραπείας συνεχούς θετικής πίεσης αεραγωγών
(continuous positive airway pressure - CPAP) στους ασθενείς σας που υποφέρουν από
αποφρακτική άπνοια ύπνου.

Το χαρακτηριστικό AutoRamp
Η κλινική καινοτομία αποτελεί κληρονομικό γνώρισμα. Με έξυπνο σχεδιασμό που ανιχνεύει την επέλευση του ύπνου, το
νέο χαρακτηριστικό AutoRamp καθιστά τη θεραπεία άνετη από την πρώτη στιγμή που ο ασθενής σας θα ενεργοποιήσει τη
συσκευή, καθώς ξεκινάει με την παροχή χαμηλότερης πίεσης για να βοηθήσει τους ασθενείς να αποκοιμηθούν με άνεση. Μόλις
ανιχνεύσει ότι έχουν κοιμηθεί, αυξάνει την πίεση για να εξασφαλίσει ότι παρέχεται στους ασθενείς το προκαθορισμένο επίπεδο
τη στιγμή που το χρειάζονται. Με την επίτευξη του βέλτιστου επιπέδου άνεσης, είναι πιο πιθανό να βελτιωθεί η συμμόρφωση
των ασθενών σας.
Πίεση / Αναπνευστική ροή

Η σταθερή αναπνοή υποδεικνύει ότι ο ασθενής έχει αποκοιμηθεί

Χαμηλή πίεση έναρξης

Το χαρακτηριστικό AutoRamp της ResMed με
δυνατότητα ανίχνευσης της επέλευσης του ύπνου αυξάνει
την πίεση στην προκαθορισμένη πίεση του ασθενή όταν
έχει αποκοιμηθεί.

Αύξηση στην προκαθορισμένη πίεση

Βασικά χαρακτηριστικά

Τεχνικές προδιαγραφές

Βελτιωμένη φροντίδα για τους ασθενείς
• Χάρη στην ενσωματωμένη ασύρματη τεχνολογία AirSense, το AirView™
παρέχει άμεσα πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση των ασθενών
σας, συμπεριλαμβάνοντας τις ώρες χρήσης και τα δεδομένα προφίλ στη
διάρκεια της νύχτας — τα πάντα άμεσα διαθέσιμα στα χέρια σας.
• Το Remote Assist παρέχει τη δυνατότητα πρωτόγνωρης ασύρματης
πρόσβασης σε ρυθμίσεις της συσκευής, που σας βοηθάει να επιλύετε
οποιαδήποτε τεχνικά προβλήματα απομακρυσμένα. Έτσι, πολλές
συνηθισμένες ερωτήσεις για τη θεραπεία μπορούν να απαντηθούν και να
επιλυθούν εντός λεπτών.

Εύρος τιμών πίεσης λειτουργίας
4 έως 20 cm H2O
Στάθμη ηχητικής πίεσης	27 dBA με αβεβαιότητα 2 dBA όπως μετρήθηκε
κατά ISO 17510-1:2009 (λειτουργία CPAP)
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
116 mm x 255 mm x 150 mm
Βάρος (με υγραντήρα)
1248 g
Ασύρματη μονάδα
Τεχνολογία που χρησιμοποιείται
2G GSM
Τροφοδοτικό 90W	Εύρος τιμών παροχής ρεύματος 100-240V,
50-60Hz, 57VA (τυπική κατανάλωση ισχύος), >
108VA (μέγιστη κατανάλωση ισχύος)
Λειτουργία
θερμοκρασία
+5°C έως +35°C
υγρασία
10-95%, χωρίς συμπύκνωση
υψόμετρο
Στάθμη της θάλασσας έως 2.591 m
Φύλαξη και μεταφορά:
θερμοκρασία
-20°C έως +60°C
υγρασία 	σχετική υγρασία 5 έως 95%, χωρίς συμπύκνωση
Κατασκευή περιβλήματος
Βραδύκαυστο θερμοπλαστικό
Συμπληρωματικό οξυγόνο	Συνιστώμενη μέγιστη ροή συμπληρωματικού
οξυγόνου: 4L/min
Τυπικό φίλτρο αέρα
Ίνα πολυεστέρα χωρίς ύφανση
Σωλήνωση	Σωλήνωση SlimLine (15 mm), σωλήνωση
ClimateLine Air (15 mm), τυπική σωλήνωση
(19 mm)
Έξοδος αέρα	Η κωνική έξοδος αέρα 22mm συμμορφώνεται με
τις προδιαγραφές ISO 5356-1:2004
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	(ΗΜΣ) προδιαγραφές κατά IEC 60601-1-2: 2007.
Για περιβάλλοντα κατοικιών, εμπορικά και
ελαφράς βιομηχανίας
Χρήση σε αεροπλάνο	Η ResMed επιβεβαιώνει ότι η συσκευή πληροί
τις απαιτήσεις της Ομοσπονδιακής Διοίκησης
Αεροπορίας (Federal Aviation Administration FAA) (RTCA/DO-160, ενότητα 21, κατηγορία M) σε
όλες τις φάσεις του αεροπορικού ταξιδιού
Ταξινόμηση IEC 60601-1: 2006	Κλάση II (διπλή μόνωση), Τύπος BF Προστασία
από διείσδυση IP22

Βέλτιστη άνεση
• Το AirSense 10 Elite διαθέτει μια μεγάλη έγχρωμη οθόνη, εύκολη στη
χρήση, με νέο έξυπνο μενού που παρέχει στους ασθενείς τη δυνατότητα
γρήγορης πλοήγησης.
• Το νέο χαρακτηριστικό AutoRamp με δυνατότητα ανίχνευσης της
επέλευσης του ύπνου, έχει σχεδιαστεί για να καταστήσει τη θεραπεία όσο
το δυνατό πιο άνετη από την πρώτη στιγμή.
• Το εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ Easy-Breathe™ παρέχει μια φυσική και
άνετη κυματομορφή αναπνοής.
• Ο νέος υγραντήρας HumidAir™ με τεχνολογία ClimateControl διασφαλίζει
σταθερή ύγρανση του αέρα καθ' όλη τη διάρκεια της νύκτας.
Σαφής επίγνωση της θεραπείας
• Η ανίχνευση της περιοδικής αναπνοής Cheyne-Stokes (Cheyne-Stokes
Respiration - CSR) σάς βοηθάει να αναγνωρίζετε γρήγορα οποιαδήποτε
ένδειξη CSR ώστε να προσφέρετε τη σωστή θεραπεία.
• Τα δεδομένα θεραπείας (δεδομένα υψηλής ανάλυσης 7 ημερών,
λεπτομερή δεδομένα 30 ημερών, περιληπτικά δεδομένα 365 ημερών)
μπορούν να προβληθούν στη συσκευή, ασύρματα μέσω του AirView™ ή
μπορείτε να τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μέσω κάρτας SD.
• Παρέχεται πρόσβαση σε δεδομένα ροής υψηλής ανάλυσης της κάθε
αναπνοής (breath-by-breath) για σαφή παρακολούθηση της θεραπείας
μέσω της πιο πρόσφατης έκδοσης του λογισμικού ResScan™.

Κωδικοί προϊόντων
AirSense 10 Elite
HumidAir
ClimateLineAir™ tubing

EUR1
37243
37300
37296

EUR2
37270
37300
37296

EUR3
37265
37300
37296

EUR1: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Τουρκικά, Πολωνικά
EUR2: Αγγλικά, Τσεχικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, Εσθονικά, Ρωσικά και Σλοβακικά.
EUR3: Αγγλικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Τουρκικά.
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