
• Tehokas matkalait
• Helppokäyttöinen
• Painaa alle kilon
• Erittäin joustava 12 mm:n letku

HH1510/00

CPAP-laitteen uusi matkamalli
 
Pienessä laitteessa on 1/3 vähemmän mukaan otettavia osia kuin muissa matkakäyttöön tarkoitetuissa PAP-laitteissa.*

DreamStation Go -laitteella saat saman hoidon yhtä miellyttävästi kuin 5 miljoonaa muuta PAP-laitteen käyttäjää.

Hyödyt

Philipsin pienin PAP-laite
• Kompakti muotoilu
• Kiinteä USB-latausportti
• Yksinkertainen ja nopea aloitus ja helpot valikot
 
FAA-vaatimusten mukainen*
• Lentomatkustamiseen*
 
Philipsin kevyin PAP-laite painaa alle kilon
• Yliyönakku (myydään erikseen)

 
Philipsin ohuin ja kevyin letku**
• Erittäin joustava letku
 
Tallenna tiedot lääkäriä varten
• Jokaisessa laitteessa on Bluetooth-yhteys vakiona
• MicroSD-kortti myydään erikseen.
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Ominaisuudet

Kiinteä virtalähde

Kiinteän virtalähteen ansiosta laitteessa on vähemmän mukaan otettavia osia.
Se on vain 15 cm leveä, 15 cm pitkä ja 5,8 cm korkea, joten se sujahtaa
helposti pieneenkin laukkuun mukaan otettavaksi minne vain. Pussi maskia ja
letkua varten kuuluu pakkaukseen.

Kiinteä USB-latausportti

Matkapuhelinten ja muiden laitteiden lataus on helppoa. Liitäntöjä riittää myös
valaisimille, herätyskellolle ja muille laitteille. Kätevä matkalla.

FAA-vaatimusten mukainen

Jotta asioiminen lentokenttien turvatarkastuksessa olisi mahdollisimman
sujuvaa, laitteen pohjassa lukee, että laite on lääkintälaite ja soveltuu
käytettäväksi lentokoneessa. Laite sopii käytettäväksi lennoilla sekä
verkkovirralla että akulla. Kysy tietoja lennon aikana saatavilla olevista
virtalähteistä lentoyhtiöltä ennen matkaa. Laite kompensoi korkeuserot
automaattisesti 2 286 metriin asti. Manuaalisia säätöjä ei tarvita.

Intuitiivinen kosketusvärinäyttö

Voit muuttaa laitteen asetuksia ja tarkastella hoitotietoja DreamStation Go -
laitteen intuitiivisessa kosketusvärinäytössä. MyStart-toiminnolla voit määrittää
Auto CPAP -hoidon alkupaineen itsellesi sopivaksi. Jos oletusarvoinen
ilmanpaine tuntuu liian kovalta tai heikolta nukkumaan mennessä, voit säätää
MyStart-paineasetusta, jolloin nukahtaminen on helpompaa.

Erittäin joustava letku

DreamStation Go -laitteen mukana toimitettava uusi 12 mm:n erittäin joustava
letku on Philipsin kaikkien aikojen ohuin ja kevyin. Entistä joustavampi letku
antaa lisää liikkumavapautta nukkuessa ja on aiempia malleja helpompi pakata
mukaan. Letkun molemmat päät on helppo napsauttaa paikoilleen.
DreamWear-maskin liitäntä ja 22 mm:n ISO-sovitin muita maskeja varten.

Yliyönakku

Jos matkasi suuntautuu paikkaan, jossa verkkovirtaa ei ole saatavilla, voit
varmistaa hoitosi DreamStation Go -laitteen yön yli kestävällä akulla.
DreamStation Go kesti 10 cm:n paineasetuksella käytössä keskimäärin
13 tuntia*** Dreamstation Go -yliyönakulla. Akun kestoon voivat vaikuttaa
korkeammat CPAP-paineasetukset, maskin liiallinen vuoto, korkeus
merenpinnasta, lämpötila, USB-portista ladattavat laitteet ja muut tekijät.

Bluetooth

Voit seurata sekä kotona että matkoilla käyttämiesi PAP-laitteiden tallentamia
tietoja samassa paikassa.

MicroSD-kortti myydään erikseen.

Voit tallentaa tärkeitä tietoja lääkäriä varten.

Spesifikaatiot
Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa
tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Huolto
Takuu 2 vuotta

Tekniset tiedot
Painealue 4–20 cmH2O
Painetila(t) CPAP, APAP
Flex-paineenalennus 1–3

Flex-tilat C-Flex, C-Flex+, A-Flex
Nousuaika 0–45 min (5 minuutin lisäyksin)
Aloituspaine Potilaan säädettävissä, Smart Ramp
Mitat 15 cm x 15 cm x 5,8 cm (L x P x K)
Paino 844 g (1,86 lb)
Suodattimet Kestokäyttöinen

DreamStation Go
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Laitteen käyttöön-
otto

Kosketusvärinäyttö

Tallennuskapasiteetti MicroSD-kortti (lisävaruste)
Levyllä: > 1 vuoden

Potilasmittari Hengityksentunnistin

Korkeuserojen
kompensointi

Automaattinen

Sähkönkulutus 100–240 VAC, 50/60 Hz

DreamStation Go

* Verrattuna HDM Z1- ja Somnetics Transcend -laitteisiin (2016).
* **Verrattuna Philipsin 22 mm:n ilmaletkuun.
* ***PAP-laitteen käyttöajan testausolosuhteet: CPAP-tila, paine 10 cmH2O, 12 mm:n letku, vuoto 37 LPM, 23 °C:n huoneenlämpötila, 503 m merenpinnan yläpuolella.
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