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תיאור כללי תיאור כללי 

לטיפול בבית או בבית חולים, לטיפול פולשנילטיפול בבית או בבית חולים, לטיפול פולשני
VPAP ,ולא פולשני ,לילדים ולמבוגריםVPAP ,ולא פולשני ,לילדים ולמבוגרים

STELLAR 150  של ResMed תמיכה מציעSTELLAR 150  של ResMed תמיכה מציע
נשימתית ל-24 שעות באיכות גבוהה במכשירנשימתית ל-24 שעות באיכות גבוהה במכשיר
קל, וידידותי למשתמש.  הערכת מטופל קלהקל, וידידותי למשתמש.  הערכת מטופל קלה

EasyCare במבט אחד – תוכנתEasyCare במבט אחד – תוכנת
Tx של ResMed אמת בזמן לניטורTx של ResMed אמת בזמן לניטור

וטיטרציה מרחוק על המסך. גישה נוחהוטיטרציה מרחוק על המסך. גישה נוחה
לטיפול אינטליגנטי, משלב פשטות עםלטיפול אינטליגנטי, משלב פשטות עם

תכונות חדשות וייחודיות, כגוןתכונות חדשות וייחודיות, כגון
טכנולוגיית iVAPS של ResMed ואזעקהטכנולוגיית iVAPS של ResMed ואזעקה
מרחוק.  מהגדרה לניהול טיפול ומעקב,מרחוק.  מהגדרה לניהול טיפול ומעקב,

ויפאפ STELLAR 150 הוא תומך הנשימהויפאפ STELLAR 150 הוא תומך הנשימה
הקל ביותר המחזק את אמון צוות המטפליםהקל ביותר המחזק את אמון צוות המטפלים

הקליניים.  אזעקות – קוליות , אזעקותהקליניים.  אזעקות – קוליות , אזעקות
להתאמת משתמש, מתאים לסביבות כמו בתילהתאמת משתמש, מתאים לסביבות כמו בתי

החולים או לחולים הזקוקים לניטור הדוקהחולים או לחולים הזקוקים לניטור הדוק
STELLAR VPAP -יותר בבית.  ניידות- לSTELLAR VPAP -יותר בבית.  ניידות- ל

150 סוללה פנימית, סוללה חיצונית150 סוללה פנימית, סוללה חיצונית
אופציונלית ותיק ניידות הבנוי לשאת ולהגן עלאופציונלית ותיק ניידות הבנוי לשאת ולהגן על

תומך הנשימה והאבזרים הנלווים. התיקתומך הנשימה והאבזרים הנלווים. התיק
מאפשר גישה לממשק משתמש.  אפשרויותמאפשר גישה לממשק משתמש.  אפשרויות

מעשיר לחות משולב או חיצוני- מעשיר לחותמעשיר לחות משולב או חיצוני- מעשיר לחות
מדגם H4i משתלב לחלוטין עם מכשירמדגם H4i משתלב לחלוטין עם מכשיר

ה VPAP, במידת הצורך,מעשיר לחות מחומםה VPAP, במידת הצורך,מעשיר לחות מחומם
מדגם D900 HumiCare , מתחבר חיצוניתמדגם D900 HumiCare , מתחבר חיצונית

humidifications כאשרhumidifications כאשר
consisten חיוני הוא משתנים בתנאים. consisten חיוני הוא משתנים בתנאים. 

אספקת חמצן גבוהה- המכשיר יכולאספקת חמצן גבוהה- המכשיר יכול
להשתמש בעד 30 ליטר לדקה של חמצן,להשתמש בעד 30 ליטר לדקה של חמצן,

ולכן ניתן להגיע FiO2 גבוה.ולכן ניתן להגיע FiO2 גבוה.
מאפיינים מאפיינים 
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טכנולוגיה מתקדמת: מפוח נמוך אינרציה-טכנולוגיה מתקדמת: מפוח נמוך אינרציה-
מורכב ממנוע נמוך האינרציהמורכב ממנוע נמוך האינרציה

של ResMed ומאיץ; מספק ביצועים גבוהיםשל ResMed ומאיץ; מספק ביצועים גבוהים
יותר שקט ביחס למנוע קונבנציונלי. נתיביותר שקט ביחס למנוע קונבנציונלי. נתיב

אוויר נשלף, הניתן להחלפה לניקוי קל יותראוויר נשלף, הניתן להחלפה לניקוי קל יותר
ומהיר יותר. טכנולוגית אוורור לא פולשניומהיר יותר. טכנולוגית אוורור לא פולשני

(NIV), ואיכות מטופל נוחות ,מחלה ניהול(NIV), ואיכות מטופל נוחות ,מחלה ניהול
שינה. קבלת טיפול משפרת את נשימתו שלשינה. קבלת טיפול משפרת את נשימתו של

החולה ע"יהחולה ע"י
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