
 
 

Rx only

Rx only

Nawilżacz zaprojektowany 
dla wygody i komfortu 

użytkowników

 

Transcend daje unikalną możliwość kon�guracji zestawu 
do własnych potrzeb i własnego stylu życia.
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1 Urządzenia

Urządzenia

- Transcend Auto™ 
   z ulgą podczas wydechu  

- Transced EZEX™ CPAP 
   z ulgą podczas wydechu 
- Transcend® CPAP 
- TranSync™ zdalne monitorowanie terapii 

- Podgrzewany nawilżacz Transcend®

- Akumulator P8™*
- Akumulator P4™*
- Ładowarka słoneczna Transcend®
- Ładowarka samochodowa 

*Nie działa z podgrzewanym nawilżaczem Transcend

Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem by poznać szczegóły.

Nawilżacz Transcend 
sprawia, że terapia staje się 

jeszcze bardziej komfortowa 

Podgrzewany nawilżacz Transcend zapewnia 

dobre nawilżanie przez całą noc oraz wygodną  

i prostą obsługę. Nawilżacz posiada prostą, 

estetyczną obudowę i małe rozmiary.

Tylko trzy kroki by dobrać 
idealny zestaw dla siebie 

Ma-Je-R Sp. z o.o. 
ul. Czarnieckiego 53, 01-541 Warszawa
tel.  +48. 22. 869 93 60,  fax  +48. 22. 839 90 21
med@majer.com.pl; www.majer.com.pl

Nawilżanie Nawilżanie



 Minimalna ilość zajmowanego miejsca
W domu lub w podróży, 

produkty Transcend zostały 
zaprojektowane dla aktywnych 

użytkowników CPAP

 
 

 Nawilżacz podgrzewany Transcend zapewnia pełny 
komfort podczas terapii bezdechu nocnego. 
Utrzymując stylistykę linii Transcend, nawilżacz został 
zaprojektowany by zapewnić prostotę użytkowania 
i dobre nawilżanie zajmując przy tym minimalną ilość 
miejsca.

Nawilżacz został zaprojektowany tak, by zajmował jak najmniejszą 
powierzchnię. Szczególnie ważne, gdy przestrzeń jest ograniczona. 

®

 195.6 cm^2

170.7 cm^2

Transcend™ CPAP i podgrzewany nawilżacz  

Respironics PR System One CPAP i nawilżacz

ResMed S9 i H5i

 
153.9 cm^2

Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem by poznać szczegóły.

Poczuj komfort i wygodę nawilżania w jednym małym opakowaniu.

Nawilżacz Podgrzewany 
Transcend™

• Łatwe podłączenie
• Płynna regulacja temperatury
• Wskaźnik grzania
• Automatyczne wyłączanie 

Zestaw został przygotowany by dopasować się 

do Twojej aktywności. W domu używaj urządzenia 

z nawilżaczem, przed wyjazdem wysuń CPAP 

z obudowy lub spakuj go razem z nawilżaczem 

do podręcznej torby by używać go gdziekolwiek 

jesteś.
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