
terapia respiratória

CPAP Ap. sono XT I s/ Ac
60  AS  XT  I

CPAP Ap. sono XT III s/ Ac
60  AS  XT  II

Modelo a  com melhores características e prestações.
Melhor sensor de pressão para uma melhor precisão do ajuste 
de pressão. O ajuste automático de fugas e a compensação de 
altitude manual asseguram uma saída de pressão precisa e um 
optimo tratamento. Com software de gestão de dados, o perfil 
de utilização ( ajuste de pressão, total de horas de saida de ar, 
total de horas de terapia) pode-se transferir vía USB permitindo
ao medico e ao cuidador controlar a utilização. Funcionamento 

vançado

< 30 dBA*
14,8 x 12,8 x 10 cm
800 g
100V-240V, 50/60Hz (Corriente eléctrica universal)

ultra silencioso de ultima geração.

 
Faixa de pressão:
Precisão da pressão:
Tempo de rampa:
Pressão inicial (rampa):
Armazenamento de dados:

Nivel de ruído:
Dimensões:
Peso:
Voltagem:

Modelo  
4 - 18 cmH2O (con incrementos de 1 cmH2O)
+2 cmH2O -1 cmH2O
0 - 45 min. (con incrementos de 5 minutos)
N/A
Contador total
(Total de horas de ar expulso): 9999,9 h

XT-I  
4 - 18 cmH2O (con incrementos de 0,5 cmH2O)
± 0,5 cmH2O
0 - 45 min. (con incrementos de 5 minutos)
3 - 17 cm H2O
1. Contador total
(Total de horas de ar expulso): 9999,9 h
2. Contador de conformidade
(Total de horas de terapia): 9999,9 h
< 30 dBA*
14,8 x 12,8 x 10 cm
800 g
100V-240V, 50/60Hz

XT-III

Compacto, pequeno e perfeito para viajar. Perfeito para 
utilizadores que procuram um CPAP simples e económico. 
Monitor LCD com luz e interface fácil de usar. Contador de 
funcionamento visivel no monitor LCD. Funcionamento ultra 
silencioso de última generação.



Ac. apneia sono - humidificador aquecedor 
99 60 AP SH

CPAP Ap. sono XT AUTO s/ Ac 
60 AS XT AUTO

 Funções automatizadas que  proporcionam  uma terapia mais cómoda, fácil e 
 flexivel para pacientes com mobilidade.
-O sensor de capacidade de fluxo detecta  irregularidades  respiratorias  como 
 podem  ser  a  apnea  ou  a  hypopnea  ou  vibrações  respiratorias  como os 
 ronquidos, feita para que se obtenha uma pressão óptima em todo momento.
-Compensação automática da altitude
-A  compensação   automática   de  vazamento  detecta  e  ajusta  a   pressão 
 necessária  para  as  suas  necessidades.  Aumenta  o conforto, segurança e 
 tolerância dos pacientes.
-A  pressão  de  rampa  de  partida ajustavél ajuda os pacientes a dormir com 
 maior facilidade.
-Melhor  gestão  de  tempo  de uso  do paciente  mediante contadores de uso 
 total e efectivo.
-Só tem 4 botões para um ajuste do funcionamento mais fácil.
-O monitor LCD com luz facilita os ajustes realizados com pouca luz.
-O bloqueio dos parámetros assegura um manejo fácil sem interrupções 
 accidentais.
-O  despertador  ajuda  ao  utilizador  a  ajustar o relogio despertador para o 
 despertar a  hora que que pretende.
-Funcionamento ultra silencioso, permite um completo repouso ao paciente e 
 ao que está a seu lado.
-Conexão  a  tomada  através  de  um  só  cabo  eléctrico,  inclusive  com   o 
 humidificador.
-O fornecimento do cabo universal permite  um funcionamento adequado em 

 qualquer parte do mundo com voltagens diferentes.

Modelo
Faixa de pressão
Tempo de Rampa
Pressão inicial (rampa)
Compensação de altitude
Alarme por fuga
Outras funções
Voltagem
Dimensões
Peso

XT-APAP
4 - 20 cmH2O (ajustável com incrementos de 0,5 cmH2O)
0 - 45 min. (ajustável com incrementos de 5 min.)
3 - 19 cmH2O Terapia de pressão (ajustável com incrementos de 0,5 cmH2O)
Automático
ON/OFF seleccionáveis
Função de alarme e visualização de relógio
100 – 240VAC, 50/60 Hz (Corrente eléctrica universal)
14,5 x 13 x 10 cm

Aprox. 800 g.

O humidificador aquecido XT é para uso com a série XT CPAP e APAP. Ele 
humidifica e aquece o ar do aparelho CPAP APAP / antes que ele chegue a
máscara facial, em última análise, ajuda a impedir a secura na boca, nariz 
e garganta. Este produto melhora significativamente o conforto do paciente 
e estimula o paciente a permanecer no bom caminho  com a terapia de 
apnéia do sono.

                          450 ml 
               70 ° C  

                                           ≥ 10 mgH2O / L (medido em conformidade com a norma ISO 8185)
                                         0,2 cmH2O @ 60 lpm 

                                                        (25,5 x 17,2 x 14,6cm)  
                                                                   620g 

                                                   120V-240V, 50/60 Hz, 
                                         universal

Capacidade do Reservatório   
Temp. max. da placa de aquecimento
Saída de humidade 
Descida de pressão  
Dimensões 
Peso
Alimentação    
Fonte de alimentação
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máscara facial

Características:

99 60 AP SMN

99 60 AP SM

-Uma peça de design .
-Conexão de 360 ° permite uma ampla gama de movimentos. 
-Porta  de  expiração  permite a liberação eficiente de CO2  e  
 minimiza o ruído. 
-Fivelas  nas  alças  permitem colocar / retirar a máscara sem 
 ter que reajustar o ajuste de cada vez.  
-Portas  Built-in  estão   disponíveis   para   equipamentos  de 
 monitoramento auxiliares (pressão e oxigênio). 
-Cotovelo ISO é compatível com todos os ventiladores. 
-Disponível tamanhos S, M e L.

máscara nasal

-Conexão de 360 ° permite uma ampla gama de movimentos
-Almofada da máscara facilmente destacável . 
-Tubos com a função quick release. 
-Porta O2 com tampa de segurança 
-Fácil de usar (pode prender com  uma  mão). 
-Biocompatíveis     tiras     respiração-o-prene. 
-Disponível tamanhos M e L.

Características:

A máscara  nasal  é  usado  com dispositivos de CPAP para o tratamento de problemas respiratórios. É uma máscara  
de  uma  peça  feita de silicone e proporciona uma vedação superior com uma pressão mínima de interface, 
garantindo melhor tratamento com o máximo conforto.

Máscara  facial  (nasal / oral),  utilizados  com  dispositivos  de  CPAP para o  tratamento de problemas respiratórios. 
O seu interface maleável, flexível  de máscara acomoda  quase  qualquer contorno facial, permitindo uma vedação 
confortável , hermético, assegurando o tratamento com CPAP e conforto ideal.


