
Wentylacja dostosowana 
do potrzeb pacjenta
Respirator BiPAP A40 firmy Philips Respironics — 
dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta 

Nasze innowacyjne 
rozwiązania tworzymy 
w trosce o użytkowników 
oraz pacjentów. Respirator 
BiPAP A40 to połączenie 
prostej obsługi i wygody 
z najnowszą technologią. 
Dostosowuje się do stanu 
pacjenta w celu zapewnienia 
jak najlepszych efektów 
terapeutycznych. 

Respirator BiPAP A40 jest konstrukcją opartą 
na znanej platformie, dodatkowo wyposażoną 
w uznane i klinicznie potwierdzone 
rozwiązania technologiczne firmy Philips 
Respironics, takie jak algorytm Auto-Trak, 
funkcja AVAPS czy nawilżacz z technologią 
Dry Box. Urządzenie zapewnia zarówno 
nieinwazyjną, jak i inwazyjną wentylację 
o ciśnieniu do 40 cmH2O, stosowaną w 
leczeniu pacjentów cierpiących na przewlekłą 
niewydolność oddechową.  

Respirator BiPAP A40 jest rozwiązaniem 
zapewniającym pacjentom niezależność oraz 
wysoki standard opieki dzięki zastosowaniu 
zintegrowanego modułu akumulatorowego.

Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym 
w tym urządzeniu jest tryb wentylacji 
AVAPS-AE. Jest on wykorzystywany podczas 
procesu miareczkowania, a jednocześnie 
zapewnia wygodę i optymalny przebieg 
leczenia. Ten nowy tryb wentylacji umożliwia 
przestrzeganie zaleceń podczas leczenia 
długoterminowego niezależnie od zmian 
pozycji ciała, fazy snu czy mechaniki układu 
oddechowego.
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Parametry techniczne produktu
Tryby wentylacji • CPAP • S • S/T • PC • T • AVAPS-AE
Wentylacja 
hybrydowa 

• AVAPS (Average Volume Assured Pressure Support)
• AVAPS-AE  (AVAPS z AutoEPAP)

IPAP od 4 do 40 cmH2O
EPAP od 4 do 25 cmH2O
Docelowa objętość 
oddechowa 
(w trybie AVAPS 
i AVAPS-AE) 

od 200 do 1500 ml

Częstość 
oddechów?

od 0 do 40 oddechów na minutę (od 4 do 40 oddechów 
na minutę w trybie T)

Czas wdechu od 0,5 do 3 s
Systemy triggerów • Algorytm Auto-Trak

• Algorytm Sensitive Auto-Trak
• Wyzwalanie przepływowe

Czas narastania od 1 (100 ms) do 6 (600 ms)
Wymiary 21,6 cm (szer.) x 19 cm (dł.) x 11,5 cm (wys.)
Waga 2,1 kg (z zasilaczem sieciowym)
Poziom hałasu < 30 dBA przy ciśnieniu 10 cmH2O
Nawilżanie System One kontroli wilgotności i technologia DryBox
Alarmy •  Odłączenie pacjenta 

•  Bezdech 
•  Niska wentylacja minutowa 
•  Niska objętość oddechowa (tyko w trybie AVAPS/AVAPS-AE) 
•  Wysoka częstość oddechów

Monitorowane 
parametry

•  Ciśnienie • Objętość oddechowa • Wentylacja minutowa 
•  Częstość oddechów • Przecieki powietrza • Stosunek 

wdech/wydech (I/E)
Zasilanie 
akumulatorowe 

Moduł akumulatorowy: 5 godzin przy ciśnieniu 
IPAP 12 cmH2O / EPAP 7 cmH2O i 12 oddech/min

Zasilanie prądem 
stałym 

• 12 V DC, 5,0 A (zewnętrzny akumulator)  
• 24 V DC, 4,2 A (zasilacz sieciowy)

System zarządzania 
danymi 

• Oprogramowanie EncorePro 2 i DirectView
• Kompatybilność z modułem oksymetrycznym
• Zaawansowany system wykrywania zaburzeń oddychania 

(AHI,OA, CA, H, oddychanie okresowe, RERA), przecieki 
i chrapanie

System zdalnego 
sterowania 

Zgodny z PC Direct

Gniazda do 
podłączenia 
poligrafu 
i polisomnografu 

• Bezpośrednie połączenie z systemami Alice PDx 
i Alice6 PSG

• Moduł AOM umożliwiający podłączenie  do większości 
systemów PSG

BiPAP A40, Auto-Trak, AVAPS, AVAPS-AE, EncorePro, DirectView i Alice są znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje na temat składania 
zamówień

Numer 
katalogowy

Urządzenie
Respirator BiPAP A40, International* 1076493

Respirator BiPAP A40, Australia* 1076583
* zawiera respirator BiPAP A40 oraz kartę pamięci SD, przewód 

zasilający, zasilacz sieciowy prądu przemiennego, instrukcję obsługi, 
filtr dokładnego oczyszczania, szary filtr piankowy, przewody i futerał

Akcesoria
Nawilżacz serii A, International 1077107 
Moduł akumulatorowy 1096770
Wymienny akumulator 1043570
Zestaw filtra dokładnego oczyszczania 1063096 
Zestaw filtra piankowego 1063091
Zasilacz sieciowy 1081167
Przewód zasilający, wersja europejska 1039014
Przewód zasilający, wersja brytyjska 1039026
Rura Performance o średnicy 22 mm 1032907
Rura Performance o średnicy 15 mm 1074400
Oprogramowanie EncorePro 2 1054785
Oprogramowanie DirectView 1005297
RJ9 do przewodu 1/4" systemu 
przywoływania pielęgniarki, wersja zamknięta

1080247

RJ9 do przewodu 1/4" systemu 
przywoływania pielęgniarki, wersja otwarta

1080248

Przewód RJ9 do systemu przywoływania 
pielęgniarki, wersja z otwartymi końcami 

1080249

Futerał podróżny 1098514
Futerał ochronny do respiratora BiPAP A40 1098513
Moduł oksymetrii, INTL 100215E
Wózek na respirator BiPAP z serii A 1098538 

W trybie AVAPS-AE urządzenie monitoruje opór 
górnych dróg oddechowych i automatycznie 
dostosowuje dodatnie ciśnienie wydechowe 
(EPAP) wymagane do zapewnienia drożności dróg 
oddechowych. Respirator BiPAP A40 jednocześnie 
automatycznie reguluje wspomaganie ciśnieniowe 
w celu zapewnienia docelowej objętości oddechowej. 
W przypadku wyboru automatycznej częstości 
oddychania urządzenie dostosuje minimalną częstość 
oddychania do spontanicznej częstości oddechów 
pacjenta.

Tryb AVAPS-AE




