
RESMED POWER STATION II
TEkNISkE SPESIfIkASjONER

Batteriteknologi 
Litium-ion

Ladetid 
4 timer fra utladet til fulladet

Batteriets varighet 
8 timer per batteri i PAC-modus ved EPAP 
5 cm H2O, IPAP 15 cm H2O og 20 bpm (to 
batterier kan kobles til samtidig)

kapasitet 
<100 Wt

Dimensjoner (L x B x H) 
230 x 126 x 26 mm

Batteriets vekt 
0,9 kg

Strømforsyning 
Inngangsområde 100–240 V, 50–60 Hz, 1,0–1,5 A
Nominell verdi for bruk på fly 110 V, 400 Hz

VPAP ST
TEkNISkE SPESIfIkASjONER (fORTS.)

Strømforsyning
90 W-strømforsyningsenhet
AC 100–240 V 50–60 Hz, 2,2 A
AC 110 V 400 Hz, 2,2 A
90 W DC/DC-omformer 12 V, 24 V 

IEC 60601–1-klassifisering
Klasse II (dobbeltisolert) 
Type BF
Kontinuerlig drift
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Følgende tilbehør kan kjøpes separat:

VPAP ST-system og -tilbehør – bestillingsinformasjon

VPAP ST-funksjoner

Mer informasjon om VPAP ST finnes på 
www.vpap.com

H5i oppvarmet luftfukter 
36905

VPAP ST
36228

 SlimLine™-slange
36810

ClimateLine-slange 
36995 
ClimateLineMAX-slange
36997

Oksimeteradapter
36940

Oksimetripakken 
inneholder XPOD-
oksimeter (22305), 
klemme for XPOD (22306) 
og medium 3 m kabel 
softsensor (707560)

DC/DC-omformer,  
24 V / 90 W
36970

 ResMed Power Station II
24921 (batteri og veske)
24959 (likestrømskabel)
36823 (strømforsyning  
90 W)

SD-kortleser
36931

VPAP ST
TEkNISkE SPESIfIkASjONER

Modus
CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)
S (Spontaneous)
T (Timed)
S/T (Spontaneous/Timed)

Trykkområde
IPAP: 4–25 cm H2O
EPAP: 2–25 cm H2O

TiControl
Ti maks. 0,3–4 s 
Ti min. 0,1–Ti maks.

Respirasjonsfrekvens
5–50 bpm

Stigetid
Min., 150–900 ms (ca.)

Dimensjoner (L x B x H)
153 x 140 x 86 mm

Vekt
0,83 kg

Trigger
Fem innstillinger

Cycle 
Fem innstillinger 

Luftfilter
Elektrostatisk fiberduk 

Luftuttak
22 mm konisk, i samsvar med ISO 5356–1:2004

Mirage™ FX Quattro™ FX Swift™ FX 

Kombiner VPAP ST med ResMeds førsteklasses masker og få et 
behandlingssystem som er mer komfortabelt og gir god compliance. 



VPAPTM ST 
VENTILATOR FOR VOKSNE OG BARN 

Komfortabel, effektiv og mer brukervennlig enn noensinne

Easy-Breathe

Climate Control

Barn

Voksne

Intuitivt grensesnitt

SpO2

Ventilasjonsløsninger fra ResMed
Enkel tilgang til kvalitetsbehandling



VPAP ST er ResMeds NIV-apparat på 

mellomnivå for behandling av pasienter 

som har respirasjonssvikt, og som trenger 

sikkerheten ved en backup-frekvens (opp til 

50 bpm) på sykehuset eller hjemme. 

VPAP ST egner seg til voksne og barn (over 

13 kg) og leveres spekket med veldokumenterte 

funksjoner og teknologier, forbedret på 

ResMeds nye plattform for å gi bedre komfort 

og behandlingsresultater.

Komfortabel, effektiv og mer brukervennlig  
enn noensinne

ResMed NIV-teknologier
Et vesentlig kriterium for NIV-suksess er å forbedre pasientens komfort, compliance og behandlingseffekt gjennom best mulig 
synkronisering mellom pasient og ventilator. VPAP ST har tre unike ResMed-teknologier som samarbeider om å oppnå denne 
synkroniseringen.

Pasientflow

Middels

Veldig høy

Veldig lav

Justerbar cycle-følsomhet

Pasientflow

Middels
Veldig høy

Veldig lav

Justerbar triggerfølsomhet

TiControl-funksjonen

Ti Max

Ti Min

Pasientflow

P-trykk

Cycle-vindu

De forvalgte Ti min- og Ti maks-innstillingene er 

beregnet på umiddelbar ytelse og vil passe de 

aller fleste pasienter. Men fordi hver pasient er 

forskjellig, kan klinikerne justere TiControl til å 

styre respirasjonstilstandene i hvert enkelt tilfelle.

Sensitivitetsnivåene for trigger- og cycle-

funksjon muliggjør ytterligere personlig 

tilpasning i begynnelsen og slutten av hvert 

pust, noe som gir bedre synkronisering mellom 

pasient og apparat

Vsync-algoritme for lekkasjekontroll

Pasientflow
Basisflow

Vsync-response

Ny basisflow

Lekkasjestart

Vsync beregner nøyaktig og kompenserer 

automatisk for utilsiktet lekkasje for å 

opprettholde synkroniseringen mellom pasient 

og apparat og kontinuerlig levere patientens 

anbefalte behandlingstrykk.

TiControl Vsync
Sensitivitetsnivåer 

for trigger- og  
cycle-funksjon



ResMeds ventilatorer – sørger for uavbrutt behandling
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Sanntidsovervåkning og -påminnelser 
på LCD-skjermen: Monitoring-
menyen gir verdifull informasjon, 
f.eks. respirasjonsfrekvens, tidalvolum, 
minuttventilasjon, I:E-forhold, i et 
brukervennlig format.

Gjentagende påminnelser kan også stilles 
til å støtte pasienter og klinikere.

Ekstern sanntidsovervåkning på 
PC: Programvaren EasyCare Tx 
kobles til VPAP ST via Tx Link, noe 
som gir brukervennlig fjernstyring av 
behandlingsapparatet. Informasjon vises, 
og innstillinger kan endres i sanntid.

Nedlastbare data: Høyoppløselige 
flowdata pust for pust for 
behandlingsovervåkning, inkludert 
effektdata med høyoppløselige flowdata og 
oksimetridetaljer, kan lastes ned og enkelt 
overvåkes med den nyeste ResScan-
programvaren.

Sanntids overvåkningsinformasjon som er lett 
tilgjengelig

Nye kurver for høyoppløselig trykk side om side med 
flowkurver lastet ned via ResScan™-programvare

Forenklede kliniske innstillinger med all informasjonen 
på én skjerm

Enkel konfigurasjon og pasientovervåkning
Fra konfigurasjon til behandlingsstyring og -overvåkning er det enkelt og intuitivt å komme i gang med VPAP ST.

Climate Control leveres via sømløs integrering av VPAP-apparatet, H5i™ 
oppvarmet luftfukter og ClimateLineMAX ™-slangen.

Motorteknologien Easy-Breathe skal 
reagere på en pasients behov raskt og 
stille. Den leverer høyere ytelse enn 
tradisjonelle motorer. Avansert teknologi 
skaper det mest fredfulle mijøet for 
pasienten, både ved apparatet og 
gjennom masken.

Climate Control er ResMeds unike 
luftfuktings- og komfortfunksjon. Den 
gir optimal luftfukting ved pasientens 
ønskede temperatur, uten kondens og 
uavhengig av om omgivelsesfuktigheten 
endrer seg i løpet av natten.

ResMeds nye SlimLine- og ClimateLine-
slanger er 40 % lettere og 20 % slankere 
enn tradisjonelle slanger, noe som gir 
større bevegelsesfrihet og søvnbehag.

Med nye plattformfordeler

RPS II

Bevegelsesfrihet med ResMed Power Station II (RPS II)

•	 RPS II er en ekstern universalbatteripakke 
som på en praktisk måte sørger for strøm 
og reservestrøm for ResMed-ventilatorer 
og CPAP-apparater uten behov for en egen 
omformer.

•	 RPS II er praktisk når det er strømbrudd og  
når strømnettet ikke er tilgjengelig, og er ideell 
for reiser.

Nå som VPAP ST er på den nyeste design- og teknologiplattformen, oppnås fordelene med Easy-Breathe, Climate Control og en 
tynnere, lettere slange.


