
Yeni S9 AutoSet, hasta konforu ile uyumluluğu dikkate alınarak ve aynı zamanda etkili 
hasta yönetimi ve klinik başarıyı sağlamak amacıyla uyku profesyoneli için gerekli 
olan teknik yenilik ve tedavi kavrayışı sunmak üzere tasarlanmıştır. Kendinden önceki 
cihazların başarısını ileri taşıyan S9 AutoSet gerçekten benzersiz bir APAP standardı 
ve daha rahat bir tedavi tecrübesi yaratmak üzere şimdi S9 serisinin temel platform 
faydaları ile geliştirilmiş AutoSet Advantage™'ını birleştiriyor. 

S9 AutoSet™
OTOMATİK POZİTİF SOLUNUM YOLU BASINCI
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Çalışma basınÇ aralığı 4 ila 20 cm H2O

ses basınÇ seVİYesİ
ISO 17510-1:2002'de öngörülen şekilde ölçülen 2 dBA belirsizlik ile 24 dBA 

boYutlar (u x G x Y)  153 x 140 x 86mm

ağırlık 810g

90W GüÇ kaYnağı bİrİmİ
Giriş aralığı 100-240V, 50-60Hz, 70VA (tipik güç tüketimi), >100VA (maksimum 
güç tüketimi)

Çalışma:
Sıcaklık +5°C ila +35°C arası
Nemlilik %10-95, yoğunlaşmasız
Yükseklik Deniz seviyesinden 2.591 m'ye kadar

saklama Ve taşıma:
Sıcaklık -20°C ila +60°C arası
Nemlilik %10-95, yoğunlaşmasız

GöVde Yapısı
Alev geciktirici mühendislik termoplastiği

oksİJen desteğİ
Tavsiye edilen maksimum ek oksijen akımı: 4L/dk 

standart haVa Fİltresİ Polyester elyaf

slımlıne™ haVa tüpü
Esnek plastik, 1,83m, 15mm iç çap

haVa Çıkışı
22mm konik hava çıkışı ISO 5356-1 ile uyumludur

ıeC60601-12'Ye Göre elektromanYetİk uYumluluk
gereklilikleri (EMC). Yerleşim yeri, ticari amaçlı yer ve hafif endüstriyel ortamlar için.

uÇakta kullanım
Bu S9 cihazları, harici veri kabloları kullanılmadığı takdirde US FFC Kısım 15, Sınıf B 
gereklilikleri ile uyumludur.

ıeC 60601-1 sınıFlandırma 
Sınıf II (çift yalıtım), Tip BF

teknik özelliklerFaydalar

Geliştirilmiş autoset advantage
AutoSet Advantage gelişti. Daha önceki gibi 

AutoSet, her gece optimal basıncı sağlamak 
için akım sınırlaması, horlama ve obstrüktif 

apnelere yanıt verir. Ama şimdi geliştirilmiş 
AutoSet, obstrüktif ve açık hava yolu 

olaylarına farklı yanıt veren Forced Oscillation 
Tekniği (FOT) aracılığı ile açık olaylara ek 

yanıt üretir.

Yeni autoset özellikleri 
Geliştirilmiş AutoSet Advantage •	  
Olaya yanıt veren FOT aracılığı ile geliştirilmiş merkezi ve 
obstrüktif olay tespiti, yanıtı ve skorlamasına sahip AutoSet 
algoritması 

Easy-Breathe Teknolojisi  •	
Rakipsiz yayılan ve iletilen ses seviyeleri için Easy-Breathe 
motor teknolojisi

Easy-Breathe EPR  •	
Hem AutoSet hem de sabit CPAP modlarında Easy-Breathe 
EPR seçeneği

Rampa  •	
AutoSet ve CPAP modlarında rampa

Opsiyonel Climate Control•	

Gece boyunca ortam koşulları veya tedavi basıncındaki  o
değişikliklerden bağımsız mutlak nem tedariki.

Daha fazla hasta konforu için sıcaklık kontrolü  o

Uyumluluk  •	
H5i nemlendirici, 15mm SlimLine ve ClimateLine tüpleri 
artı 19mm standart tüpler ile uyumlu algoritma

tedavi kavrayışı
Özet Veri •	
365 geceye kadar merkezi apne istatistikleri de dahil özet, 
etkinlik ve kullanım verisi

Detaylı Veri  •	
30 geceye kadar detaylı etkinlik ve kullanım verisi

Ek parametreler  •	
Düzleşme indeksi, horlama, dakika havalandırması 
ve (oksimetre bağlı olduğunda) oksimetri de dahil ek 
parametrelerin 30 gecelik verisi 

Akım verisi •	
7 geceye kadar 25Hz'de yüksek çözünürlüklü akım verisi

Uyku Kalite Göstergesi •	

ürün kodları 
S9 AutoSet 36205

H5i 36905

Climate Control kit 36915
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Olay

Basınç Orijinal Geliştirilmiş

C= merkezi apne O=obstrüktif apne M=karışık apne

Apnelere geliştirilmiş AutoSet yanıtının verilmesi.


