
Rejse-CPAP-apparat

• Samme PAP-ydeevne på farten
• Nem at anvende
• Vejer mindre end 1 kg
• 12 mm mikro-fleksibel slange

HH1510/00

En nyfortolkning af rejse-CPAP-apparater
 
Vores slanke design har 1/3 færre komponenter at pakke end andre PAP-enheder til rejsebrug,* og DreamStation Go tilbyder

samme behandling og komfort, som over 5 millioner PAP-brugere har nydt godt af.

Fordele

Philips' mindste PAP-apparat
• Kompakt størrelse
• Indbygget USB-port til opladning
• Hurtig og nem opsætning og nem navigation
 
Overholder FAA-kravene*
• for flyrejser *
 
Philips' letteste PAP på mindre end 1 kg
• Natbatteri (sælges separat)

 
Philips' mindste og letteste slangesystem**
• Mikro-fleksibel slange
 
Gem data til dine læger og klinikere
• Bluetooth er standard i alle apparater
• MicroSD-kort sælges separat.
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Funktioner

Indbygget strømforsyning

Indbygget strømforsyning reducerer antallet af dele, der skal bæres. Med disse
mål på 15 cm l x 15 cm b x 5,8 cm h, passer den nemt i selv en lille pose, let
og diskret. Kan bæres med overalt. Et etui til maske og slanger er inkluderet i
sættet.

Indbygget USB-port til opladning

Gør det nemt at oplade mobiltelefoner eller andre enheder, og efterlader
ledige stik til lamper, vækkeure osv. Praktisk til rejsebrug.

Overholder FAA-kravene

For at gøre det nemmere for dig ved sikkerhedskontrollen i lufthavne er der
et notat på undersiden af enheden, der angiver, at enheden er medicinsk
udstyr og er egnet til brug i fly. Enheden er egnet til brug i fly, når det
strømforsynes fra en vekselstrømsstrømkilde eller batterisættet. Tag kontakt
til flyselskabet inden afgang for at få oplysninger om, hvilke strømkilder der er
til rådighed under flyvningen. Denne enhed kompenserer automatisk for
højder op til 2286 meter. Det er ikke nødvendigt at justere manuelt.

Intuitiv touchskærm i farver

Justér enhedsindstillinger og få vist behandlingsoplysninger med DreamStation
Go's farverige og intuitive touchskærm. Benyt dig af vores MyStart-funktion,
der giver dig mulighed for at indstille starttrykket på automatisk CPAP-
behandling, så det er mest behageligt for dig. Hvis standardlufttrykket føles for
højt eller for lavt til at falde i søvn, kan du nemt justere MyStart-
trykindstillingen op eller ned, så du kan falde i søvn på mere behagelig vis.

Mikro-fleksibel slange

Med dit DreamStation Go-køb fulgte den nye 12 mm mikro-fleksible slange,
som er den mindste og letteste, vi hos Philips nogensinde har kunnet tilbyde,
hvilket gør dit apparat nemmere at pakke, giver dig mere fleksibilitet samt
bevægelsesfrihed mens du sover. Hurtige og nemme klik-tilslutninger findes på
hver ende af slangerne. Indeholder en slank forbindelse til vores DreamWear-
maske, og omfatter en 22 mm ISO-adapter til andre masker.

Natbatteri

Hvis du planlægger en rejse, hvor du ikke har adgang til elnettet, kan
natbatteriet til DreamStation Go hjælpe dig med at holde fokus på din
behandling. DreamStation Go, med et indstillet tryk på 10 cm, viste en
gennemsnitlig driftstid på 13 timer* ved at køre på natbatteriet til
DreamStation Go. Batteriets driftstider kan variere pga. højere CPAP-
trykindstillinger, kraftig maskeutæthed, højde, temperatur og opladning af
enheder via USB-porten og andre variabler.

Bluetooth

Giver dig mulighed for at spore og overvåge dine samlede fremskridt på tværs
af både hjemme-PAP-enheder og bærbare PAP-enheder.

MicroSD-kort sælges separat.

Kan gemme vigtige data til dine læger og klinikere.

Specifikationer
Bemærk, at dette er en salgsfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel.
Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Service
Garanti 2 år

Tekniske oplysninger
Trykområde 4 til 20 cm H2O

Tryktilstand(e) CPAP, APAP
Flex trykaflastning 1 til 3
Flex-tilstande C-Flex, C-Flex+, A-Flex
Aktiveringstid 0 til 45 min (5-minutstrin)

DreamStation Go
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Opstart af aktive-
ringstryk

Justerbar for patienten, Smart-
aktivering

Mål 15 cm l x 15 cm b x 5,8 cm h
Vægt 844 g (1,86 lb)
Filtre Genanvendelige pollen
Enhedsopsætning Farvetouchskærm
Datalagringskapacitet MicroSD-kort (valgfrit)

Indbygget: > 1 år

Compliancemåler Vejrtrækningsregistrering
Kompensation for
højder

Automatisk

Elektriske krav 100-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz

DreamStation Go

* Sammenlignet med HDM Z1- og Somnetics Transcend-apparater (2016).
* **Sammenlignet med Philips 22 mm Performance-slange.
* ***Forsøgsbetingelser for PAP-driftstid: CPAP-tilstand, tryk 10 cm H2O, 12 mm slange, 37 l/min. utæthed, rumtemperatur 73,4 F, 503 meter over havet.
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