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Terapia bezdechu sennego__________pompy
Aparaty DreamStar ™  Info, Auto i Intro 
Urządzenia DreamStar™ Info, Auto i Info zostały zaprojektowane przy uwzględnieniu opinii 
użytkowników i klinicystów z myślą o ściślejszym przestrzeganiu przez pacjentów wskazań 
terapeutycznych.

DreamStar™ Info i Auto wykrywają spłycenia oddychania, bezdechy, 
ograniczenia przepływu, chrapanie. Zróżnicowanie pomiędzy zaburze-
niami oddychania obturacyjnymi a ośrodkowymi oraz wykrywanie pozio-
mu nieszczelności w układzie pacjenta, pomaga wpłynąć na efektywność 
zastosowanej terapii.

Specjalna funkcja AUTO-KALIBRACJI zapewnia precyzyjne monitoro-
wanie ciśnienia w masce pacjenta. Oznacza to pełną kompatybilność 
urządzenia z praktycznie każdą maską oraz rurą pacjenta dla średnicy 
22mm lub 15mm.

Funkcja KALIBRACJA KOMFOROWA (CC+) zapewnia wysoki komfort 
pacjenta w trybie CPAP lub Auto-CPAP. Oznacza to dostosowanie 
dostarczonego ciśnienia do cyklu oddechowego pacjenta bez zmniejsze-
nia efektywności leczenia. Ta technologia bazuje na układzie funkcji 
autokalibracji, podnosząc ciśnienie podczas wdychania i obniżając 
ciśnienie podczas wydychania, w naturalny sposób dostosowując się do 
cyklu oddechowego pacjenta.

Zarządzanie danymi zdarzeń pozwala na zapis w pamięci urządzenia 
365 dni terapii. Ponadto pacjent posiada dostęp do danych z ostatnich 16 
godzin aktualnego przepływu co stanowi przydatną informację o efektyw-
ności zastosowanej terapii.

Oprogramowanie DreamStar™ Analyze jest przyjazne dla użytkowni-
ka, pozwala na łatwe zgrywanie, analizę i drukowanie danych terapii oraz 
w pełni konfigurować końcowy raport. Dane mogą być zgrane przez 
kabel lub 40 ostanich, ośmiogodzinnych sesji za pomocą karty pamięci.

Innowacyjny kształt zbiornika z systemem „DreamStar Water Control” 
oraz w pełni automatyczny nawilżacz „Humind Control” wprowadza nową 
koncepcję. System został zaprojektowany w celu zapobiegania przedo-
stania się wody do urządzenia oraz minimalizacji zjawiska kondensacji
w przewodzie cyrkulacji powietrza. Stabilizuje to poziom nawilżania 
przez całą noc oraz sprawia terapię bardziej komfortową i optymalnie 
wydajną.

Urządzenie DreamStar™ Intro zostało zaprojektowane w celu uprosz-
czenia obsługi dla użytkownika. Zawiera automatyczne przypominanie, 
zegar, duże, wygodne, podświetlane przyciski, menu w jęz. polskim oraz 
wygaszający się wyświetlacz. Ustawienia mogą zostać wgrane przez 
specjalną kartę znajdującą się na wyposażeniu urządzenia. Pamięć 
urządzenia pozwala na zapamiętanie 365 dni danych w celu późniejszej
analizy.

Kompaktowy wygląd
DreamStar™ Info, Auto i Intro wraz z 
wbudowanym nawilżaczem poprawia 
komfort oddechowy, a także charakteryzu-
je się jednym z najmniejszych rozmiarów 
oraz najniższym poziomem hałasu wśród 
dostępnych na rynku urządzeo CPAP. 
Nawilżacz wraz z podgrzewaczem wkom-
ponowany został z tyłu urządzenia. Zbior-
nik na wodę oraz filtr powietrza jest łatwy 
dowyjęcia i czyszczenia.

Konfiguracja
DreamStar™ Info, Auto i Intro może być 
używany z nawilżaczem lub bez, jest też 
możliwy zakup konfiguracji w celu później-
szego dodania nawilżacza.

Firma Ma-Je-R Sp. z o.o. dysponuje własnym serwisem, który jest dostęp-
ny dla naszych klientów zarówno w okresie gwarancyjnym (24 miesiące) 
jak i pogwarancyjnym.

W naszej ofercie mamy również szeroki wybór masek do aparatów CPAP: 
maski nosowe, pełnotwarzowe, donosowe – zarówno standardowe 
silikonowe, jak również żelowe (hipoalergiczne).
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MAŁE WYMIARY

• 20cm (sz.) x 22 (gł.) x 12cm (wys.)
• Waga urządzenia z wbudowanym zasilaczem 
  i nawilżaczem tylko 1,5 kg
• Pełna integracja z podgrzewanym nawilżaczem   
  HC
• Jedno połączenie zasilające urządzenie CPAP 
  i nawilżacz

AUTOKONTROLA

• Automatyczne dostosowanie do zmian 
  wysokości n.p.m
• Wewnętrzne przełączanie napięcia zasilania
• Automatyczna kompensacja przecieków 
  w układzie pacjenta

DreamStar
Auto ™

DreamStar
Info ™

Dreamstar
Intro ™

Adaptacyjna stabilizacja ciśnienia

Zintegrowana opcja nawilżacza Humid Control

Automatyczna korekta przecieku i wysokości

Wskaźniki przypominające

Automatyczna kalibracja całego obwodu
oddechowego pacjenta

Pełna detekcja zdarzeń oddechowych

Zaawansowane opcje autoterapii

Obniżenie ciśnienia na wydechu

ŁATWOŚĆ STOSOWANIA

• Czytelny podświetlany ekran wyświetlacza
• Automatyczne przypomnienia dla Pacjenta     
  (czyszczenie filtra, wizyta lekarska, przegląd)
• Duże podświetlane przyciski
• Komunikaty w języku polskim
• Możliwość zasilania z zewnętrznego akumulatora     
  (np. z gniazda zapalniczki samochodowej)
• Wgrywanie/Zgrywanie ustawień/danych terapii   
   poprzez kartę DreamStar™
• Kompletny program do analizy (opcja)
• Funkcja narastania ciśnienia

TECHNOLOGIA

• Zabezpieczenie przed zaleniem wodą
• Kontrola nawilżacza
• Komfort oddechowy w trybie CC+
• Auto-CPAP dla DreamStar™ Auto
• Niski poziom hałasu <30dB 
  (wg. normy ISO17510-1:2002)

Realizujemy 
wnioski NFZ
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