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תיאור כללי תיאור כללי 

D900 ,שימוש בבסיס חמום אחדD900 ,שימוש בבסיס חמום אחד
HumiCareTM מסורתי לחות מספק תכליתיHumiCareTM מסורתי לחות מספק תכליתי
לתמיכה במטופלים במכשירי תמיכה בנשימהלתמיכה במטופלים במכשירי תמיכה בנשימה

, בתוספת היתרונות הייחודיים של לחות, בתוספת היתרונות הייחודיים של לחות
CounterStream מאתגרים לחולים מיועדCounterStream מאתגרים לחולים מיועד
יותר ואלה שמטופלים בNIV. מערכת לחותיותר ואלה שמטופלים בNIV. מערכת לחות

HumiCare .מותאמת לילדים ולמבוגריםHumiCare .מותאמת לילדים ולמבוגרים
D900 מופחת סיכון עם איכותי טיפול מספקD900 מופחת סיכון עם איכותי טיפול מספק

ובעלות טיפול נמוכה יותר. חלק ממערכתובעלות טיפול נמוכה יותר. חלק ממערכת
אידוי מלאה המתחברת למגוון רחב שלאידוי מלאה המתחברת למגוון רחב של

מכונות ותומכי נשימה של ResMed וממשקימכונות ותומכי נשימה של ResMed וממשקי
D900 HumiCare מטופל. יתרונות שלD900 HumiCare מטופל. יתרונות של

מבטיח לחות עקבי גם בשינויים בתנאי סביבהמבטיח לחות עקבי גם בשינויים בתנאי סביבה
או ספיקות גבוהות שומר על טיפול אוורוראו ספיקות גבוהות שומר על טיפול אוורור

ללא פשרות מספק טיפול ברמה גבוההללא פשרות מספק טיפול ברמה גבוהה
למטופלים מאתגרים קומפקטי קל לשימוש,למטופלים מאתגרים קומפקטי קל לשימוש,
קל משקל סיכון מופחת של טפטוף הגדרהקל משקל סיכון מופחת של טפטוף הגדרה

פשוטה וקלה לשימוש נועד לצרכיי חוליםפשוטה וקלה לשימוש נועד לצרכיי חולים
ורופאים, HumiCare D900 כולל ממשקורופאים, HumiCare D900 כולל ממשק
גרפי אינטואיטיבי שהופך את התפעול קלגרפי אינטואיטיבי שהופך את התפעול קל

לאנשי מקצוע , מטפלים ומטופלים. הגדרהלאנשי מקצוע , מטפלים ומטופלים. הגדרה
קלה ותפעול עם תצוגה גדולה ובהירהקלה ותפעול עם תצוגה גדולה ובהירה

שכוללת סימנים לזיהוי ברור. עיבוי וטפטוףשכוללת סימנים לזיהוי ברור. עיבוי וטפטוף
ממוזערים בשל מעגלים מחוממים התראותממוזערים בשל מעגלים מחוממים התראות
לשקט נפשי הן למטופל והן למטפל תאורתלשקט נפשי הן למטופל והן למטפל תאורת
תא מתכווננת קיצורי דרך מהירים ומועילים תא מתכווננת קיצורי דרך מהירים ומועילים 

חיבור USB להעברת נתונים לחות מתוחכמתחיבור USB להעברת נתונים לחות מתוחכמת
ובעלות נמוכה  נדרש להחליף אחת לחודשובעלות נמוכה  נדרש להחליף אחת לחודש

את הצנרת והשסתום (השסתום אם נדרש) .את הצנרת והשסתום (השסתום אם נדרש) .
שינוי טמפרטורת חדר יום ולילה, כמו גםשינוי טמפרטורת חדר יום ולילה, כמו גם

מעונה לעונה, יוצר בעיות עבור חולים עםמעונה לעונה, יוצר בעיות עבור חולים עם
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צורך בלחות כולל את הסיכון לעיבוי וטפטוףצורך בלחות כולל את הסיכון לעיבוי וטפטוף
בצנרת המטופל. על ידי ניטור הטמפרטורהבצנרת המטופל. על ידי ניטור הטמפרטורה
D900 HumiCare ,בתא וממשק המטופלD900 HumiCare ,בתא וממשק המטופל
מפחית חוסר התאמת טמפרטורה במעגלמפחית חוסר התאמת טמפרטורה במעגל

המטופל. לחות אחידה יחד עם ספיקותהמטופל. לחות אחידה יחד עם ספיקות
גבוהות המערכת שומרת לחות עקבית גםגבוהות המערכת שומרת לחות עקבית גם

בתנאים של דליפה וספיקות גבוהות מכוונות.בתנאים של דליפה וספיקות גבוהות מכוונות.
, CounterStream בשל טכנולוגית, CounterStream בשל טכנולוגית

HumiCare D900 כדי עצמאי באופן פועלHumiCare D900 כדי עצמאי באופן פועל
לספק את לחות היעד מבלי לחמם את המיםלספק את לחות היעד מבלי לחמם את המים
במידה ניכרת מעל טמפרטורת הגוף. אוורורבמידה ניכרת מעל טמפרטורת הגוף. אוורור

ולחות בסנכרון המספקת טיפול מטופלולחות בסנכרון המספקת טיפול מטופל
אופטימלי. טיפול בחולים מאתגרים אופטימלי. טיפול בחולים מאתגרים 

HumiCare D900 הנשימה דרכי את מחקהHumiCare D900 הנשימה דרכי את מחקה
העליונות. מונע יובש, טיפול באוורור לחלקהעליונות. מונע יובש, טיפול באוורור לחלק

מקבוצות החולים המאתגרים יותר. הואמקבוצות החולים המאתגרים יותר. הוא
מספק ניהול טוב יותר, פחות הפרעותמספק ניהול טוב יותר, פחות הפרעות

לטיפול ולכן פחות צורך בהתערבות על ידילטיפול ולכן פחות צורך בהתערבות על ידי
אנשי מקצוע, מטפלים וספקי שירותי בריאות.אנשי מקצוע, מטפלים וספקי שירותי בריאות.
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