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תיאור כללי תיאור כללי 

Autoset CS-עם PaceWave ה הוא VPAPAutoset CS-עם PaceWave ה הוא VPAP
ResMed של ASV עם טכנולוגית אלגוריתםResMed של ASV עם טכנולוגית אלגוריתם

המתאימה ביותר לייצב נשימה של חוליםהמתאימה ביותר לייצב נשימה של חולים
מבוגרים הסובלים מהפרעות נשימה מרכזיותמבוגרים הסובלים מהפרעות נשימה מרכזיות

כגון צכגון צ
מאפיינים מאפיינים 

,Auto ASV ,ASV :מפרט טכני מצבים,Auto ASV ,ASV :מפרט טכני מצבים
CPAP במצב דקות 0-45 :רמפה פונקציתCPAP במצב דקות 0-45 :רמפה פונקצית
CPAP במצב רק :קלה עקומה ASV קצבCPAP במצב רק :קלה עקומה ASV קצב
גיבוי: RATE BACKUP גילוי אירוע: איתורגיבוי: RATE BACKUP גילוי אירוע: איתור
אוורור נמוך (מרכזי וחסימתית) רק במצבאוורור נמוך (מרכזי וחסימתית) רק במצב

ASV 24 :רעש רמתdB תצוגה :תצוגהASV 24 :רעש רמתdB תצוגה :תצוגה
50-60Hz ,110-240V :50-60צבעונית חשמלHz ,110-240V :צבעונית חשמל
86mm x 140mm x 153mm :86מידותmm x 140mm x 153mm :מידות

משקל: 835g (רק מכשיר) תאימות תוכנה:משקל: 835g (רק מכשיר) תאימות תוכנה:
תואם עם ResScan מגירסה 3.13 נתוניםתואם עם ResScan מגירסה 3.13 נתונים
ברזולוציה גבוהה: נתונים ברזולוציה גבוההברזולוציה גבוהה: נתונים ברזולוציה גבוהה

זרימה ולחץ (25Hz) לשבע לילות על כרטיסזרימה ולחץ (25Hz) לשבע לילות על כרטיס
SD מפורטים נתונים ימים 365 :סיכום נתוני:SD מפורטים נתונים ימים 365 :סיכום נתוני:

(EMC) :30 ימים תאימות אלקטרומגנטית(EMC) :30 ימים תאימות אלקטרומגנטית
לפי IEC 60601-1-2: 2007, למגורים,לפי IEC 60601-1-2: 2007, למגורים,
מסחר, אישור הטסה: ResMed אישר כימסחר, אישור הטסה: ResMed אישר כי

VPAP S  התעופה מנהל של בדרישות עומדVPAP S  התעופה מנהל של בדרישות עומד
הפדרלי 160F-DO / RTCA) (FAA), סעיףהפדרלי 160F-DO / RTCA) (FAA), סעיף
21, M 21סיווג טיסה שלבי כל עבור (קטגוריה, M סיווג טיסה שלבי כל עבור (קטגוריה
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VPAP AutoSet CS-AVPAP AutoSet CS-A
IEC 60,601-4IEC 60,601-4

חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119 חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119   קלינטיקה   קלינטיקה 
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