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תיאור כללי תיאור כללי 

VPAP מכשיר הוא אוטומטי bilevel עםVPAP מכשיר הוא אוטומטי bilevel עם
התאמה אוטומטית שנועד לתת מענההתאמה אוטומטית שנועד לתת מענה

OSA לצרכים היחודיים של חוליOSA לצרכים היחודיים של חולי
noncompliant ונוח שקט טיפול מתן תוך.noncompliant ונוח שקט טיפול מתן תוך.

אלגוריתם Autoset משופר הופך אתאלגוריתם Autoset משופר הופך את
הנשימה ליותר טבעית ונוחה. מנוע שקטהנשימה ליותר טבעית ונוחה. מנוע שקט

מאוד. ידידותי למשתמש וצג LCD צבעוני.מאוד. ידידותי למשתמש וצג LCD צבעוני.
H5i אינטגרציה עם מכשיר אדים מחוממיםH5i אינטגרציה עם מכשיר אדים מחוממים

עם בקרת אקלים, אופציונלי. נוחותעם בקרת אקלים, אופציונלי. נוחות
מקסימלית עם בקרת האקלים מכשיר אדיםמקסימלית עם בקרת האקלים מכשיר אדים
מחומם H5i מציע לחות עם בקרת אקלים,מחומם H5i מציע לחות עם בקרת אקלים,

אשר באופן אוטומטי שומר על רמותאשר באופן אוטומטי שומר על רמות
טמפרטורה ולחות כתנאים משתנים לאורךטמפרטורה ולחות כתנאים משתנים לאורך

הלילה (ומעונה לעונה). צינורותהלילה (ומעונה לעונה). צינורות
ClimateLine של הפטנט RESMED מספקClimateLine של הפטנט RESMED מספק
טמפרטורה קבועה, נוחה במסכה וגם מסייעטמפרטורה קבועה, נוחה במסכה וגם מסייע

להפחית באופן משמעותי טפטוף. טיפוללהפחית באופן משמעותי טפטוף. טיפול
Easy שקט מאוד עם טכנולוגיית מנוע-Easy שקט מאוד עם טכנולוגיית מנוע-

Breathe מנוע Easy-Breathe המשופרBreathe מנוע Easy-Breathe המשופר
מפחית באופן משמעותי רעש, מה שמקל עלמפחית באופן משמעותי רעש, מה שמקל על

השוטפים למיטה ואורח החיים. אפשרויותהשוטפים למיטה ואורח החיים. אפשרויות
ניהול נתונים מעקב אחר התקדמות מטופלניהול נתונים מעקב אחר התקדמות מטופל
נוח וקל עם מגוון רחב של אפשרויות לניהולנוח וקל עם מגוון רחב של אפשרויות לניהול
נתונים, כולל זיכרון ל30 טיפולים עם נתוניםנתונים, כולל זיכרון ל30 טיפולים עם נתונים

מפורטים, שבעה טיפולים עם נתוניםמפורטים, שבעה טיפולים עם נתונים
ברזולוציה גבוהה, ונתוני תאימות וסיכום לברזולוציה גבוהה, ונתוני תאימות וסיכום ל

365 טיפולים . נתוני התאימות וסיכומם365 טיפולים . נתוני התאימות וסיכומם
ניתנים להעברה לניטור מרחוק ומכרטיס הניתנים להעברה לניטור מרחוק ומכרטיס ה

SD    ה של  VPAP S9 . היכולותSD    ה של  VPAP S9 . היכולות
האלחוטיות של S9 תאפשר לך להציג אתהאלחוטיות של S9 תאפשר לך להציג את

השימוש במטופל בשבועות הראשוניםהשימוש במטופל בשבועות הראשונים
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הקריטיים של הטיפול, על מנת להבטיחהקריטיים של הטיפול, על מנת להבטיח

טיפול יעיל. טכנולוגיה מוכחת, טיפול יעילטיפול יעיל. טכנולוגיה מוכחת, טיפול יעיל
VPAP הבנה שכל חולה הוא שונה, מכשיריVPAP הבנה שכל חולה הוא שונה, מכשירי
S9 שליטה עם מתקדמת טכנולוגיה מציעS9 שליטה עם מתקדמת טכנולוגיה מציע

קלינית מרבית על מנת לעזור לך לענות עלקלינית מרבית על מנת לעזור לך לענות על
הצרכים הייחודיים של המטופלים אפילוהצרכים הייחודיים של המטופלים אפילו

bilevel ל . ביותר הקשים VPAP S9bilevel ל . ביותר הקשים VPAP S9
אוטומטי תוכנה אוטומטית משולבת  עם מנועאוטומטי תוכנה אוטומטית משולבת  עם מנוע
Easy-Breathe עם מסונכרן המוזרם הלחץEasy-Breathe עם מסונכרן המוזרם הלחץ

נשימות המטופל, מה שהופך את הנשימהנשימות המטופל, מה שהופך את הנשימה
ליותר טבעית ונוחה.  בנוסף, טכנולוגיתליותר טבעית ונוחה.  בנוסף, טכנולוגית

Vsync מפצה אשר ,משופרת מכשיר תכונתVsync מפצה אשר ,משופרת מכשיר תכונת
על דליפה ומספקת תמיכה נשימתית ברמהעל דליפה ומספקת תמיכה נשימתית ברמה
גבוה, כמו כן שליטה ב (Min/Max Ti) כדיגבוה, כמו כן שליטה ב (Min/Max Ti) כדי

להתאים את התנאים לנשימות בודדות.להתאים את התנאים לנשימות בודדות.
מאפיינים מאפיינים 

http://www.resmed.com/us/en/healthhttp://www.resmed.com/us/en/health
care-professional/support/devices/s9care-professional/support/devices/s9

-vpap-st-a-with-ivaps.html-vpap-st-a-with-ivaps.html
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