
prisma SOFT 
και prisma SMART. 
Ευέλικτη θεραπεία για την  
Αποφρακτική άπνοια (OSA) 

Με το prisma SOFT και το prisma SMART 

ανακαλύψτε την νέα γενιά των CPAP/APAP 

Κάντε την κατάλληλη επιλογή με το prisma  SOFT  ή το 

prisma SMART. Οι δύο καινοτόμες, εύκολες στην χρήση 

συσκευές ολοκληρώνουν την οικογένεια  prisma LINE. 

Επωφεληθείτε από τις δύο αυτές ολοκληρωμένες 

συσκευές, σχεδιασμένες για πρακτική χρήση στο σπίτι 

και στο νοσοκομείο . Πάντα σχεδιάζουμε έχοντας στο 

μυαλό τις απαιτήσεις των συνεργατών μας και 

δημιουργούμε μοναδικά προϊόντα που είναι οικονομικά 

και αξιόπιστα. 

• Απολύτως αθόρυβα

• Λειτουργικό σχέδιο με ξεκάθαρη δομή

• Ευανάγνωστη οθόνη με όλες τις πληροφορίες

• Αξεσουάρ της σειράς prisma LINE

• Δύο διαφορετικοί αλγόριθμοι στο APAP – η σωστή

  θεραπεία για κάθε ασθενή 

• Προηγμένα χαρακτηριστικά όπως η αναγνώριση της

 Cheyne-Stokes αναπνοής και της FOT 
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Αξεσουάρ 

Αξεσουάρ σειράς Prisma 

Καλώδιο DC – WM 24469 

prismaTS – WM 93335 

Λογισμικό εξαγωγής δεδομένων για υπολογιστή   

prismaAQUA – WM 29680   Μάσκες εφαρμογής    Σετ 12 φίλτρων υψηλής απόδοσης 

Κύκλωμα, Ø 22mm – WM 2444WM       

   Κύκλωμα Αποστειρώσιμο, Ø 22 mm – WM 24667 

PSG module - WM 29690 

Για σύνδεση σε εργαστηρίου ύπνου 

prismaHUB - WM 31660 

 HYBERNITE , Ø 22 mm – WM 29045  

     Θερμαινόμενο Κύκλωμα 

Χαρακτηριστικά 

Product class as per 

EU Directive 93 / 42 / EEC                   II a 

Διαστάσεις (W x H x D)  170 x 135 x 180 mm 

Κατανάλωση σε   230 V   115 V 

• Λειτουργία (θεραπεία):                    0.13 A        0.22 A

• Standby:  0.036 A  0.053 A 

Κατηγοριοποίηση  EN 60601-1-11 

• Τύπος προστασίας από ηλεκτροπληξία:  class II 

• Επίπεδο προστασίας από ηλεκτροπληξία:  Type BF 

• Προστασία από διήθηση νερού:  IP21 

Βάρος    1.34 kg 

Εύρος Θερμοκρασιών 

• Λειτουργίας:    +5 °C to +40 °C 

• Αποθήκευσης:   - 25 °C to +70 °C 

Εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης            700 – 1060 hPa 

Που αντιστοιχεί σε υψόμετρο 

3000 πάνω από το επίπεδο της θάλασσας 
Μέσο επίπεδο θορύβου/                 περίπου 26 dB(A) στις 10 hPa 

κατά        (αντιστοιχεί σε επίπεδο θορύβου 

ISO 80601-2-70   34 dB(A)) 

Κατανάλωση   max. 40 VA 

Μέγιστη παροχή Οξυγόνου   

Ηλεκτρικές απαιτήσεις   24 V DC max. 5 VA     15 λίτρα ανα λεπτό 

Device description  Art. Nr. 

prisma SOFT 31650-1110 

prisma SMART  31620-1110 

Löwenstein Medical Technology 

Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg 

Germany 

T: +49 40 54702-0 

F: +49 40 54702-461 

info@loewensteinmedical.de 

www.loewensteinmedical.de 

Löwenstein Medical UK 

1 E-Centre, Easthampstead Road 

RG12 1 NF Bracknell 

United Kingdom 

T: +44 1344 830023 

info@loewensteinmedical.uk 

www.loewensteinmedical.uk 
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