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Przedstawiamy urządzenie F&P SleepStyle™

SleepStyle daje użytkownikowi swobodę  
wyboru postępowania najlepszego dla pacjentów.

Wszyscy pragniemy swobody, która łączy się z możliwością dokonania 
wyboru. Wyboru tego, jak spędzamy czas. Jak pracujemy. Wyboru tego,  
jak dbamy o naszych pacjentów. Z urządzeniem SleepStyle jest to możliwe.



Swoboda w prostocie Zasilane technologią

Wystarczy skonfigurować urządzenie i rozpocząć działanie.

Prostota jest wpisana w projekt urządzenia SleepStyle. Każdy detal został stworzony  
z myślą o wygodzie użytkownika oraz pacjenta podczas stosowania urządzenia.  
Państwa pacjenci mogą rozpocząć terapię w kilku krokach.

Odnalezienie równowagi między komfortem a skuteczną terapią.

Początek nowych rzeczy jest zazwyczaj kluczowym momentem. Istotne jest, aby nauczyć 
się dostosowywać do terapii. Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby pomóc, 
począwszy od zastosowania światowej klasy automatycznego algorytmu wykrywania 
bezdechu ośrodkowego do zapewnienia szeregu innowacyjnych opcji komfortu.

Wbudowane opcje połączeń  
Możliwe jest zdobywanie 

informacji, kiedy potrzebuje 
tego użytkownik i jego 

pacjenci. Sieć komórkowa 
umożliwia automatyczne 

przesyłanie danych, a 
technologia Bluetooth® 

umożliwia pacjentom 
natychmiastowe śledzenie 

swoich postępów za pomocą 
aplikacji SleepStyle.

Duże, czułe przyciski. 
Układ oraz funkcjonalność 
przycisków działa zgodnie 

z menu, aby zapewnić 
szybkie nawigowanie 
i łatwość stosowania. 
Pacjenci muszą tylko 

nacisnąć „Start”.

Łatwy dostęp do komory.  
Proste naciśnięcie przycisku 

daje dostęp do komory, którą 
łatwo jest napełniać i czyścić.

ThermoSmart™
Opracowana na najwyższym światowym poziomie 

funkcja nawilżania obejmuje podgrzewaną rurę 

oddechową z technologią AirSpiral™, która została 

zaprojektowania, aby ograniczyć tworzenie się 

skroplin do minimum. Udoskonalony algorytm 

zapewnia komfortowe korzystanie z funkcji 

nawilżania przez pacjentów.**

SensAwake™
Precyzyjne narastanie przez noc. Kiedy stan 

czuwania zostaje wykryty, ciśnienie terapii jest 

automatycznie i niezwłocznie obniżane do bardziej 

komfortowego poziomu. Ułatwia to powrót do snu i 

umożliwia skuteczną kontynuację leczenia.

Wspomaganie wydechowe
Dodatkowy poziom komfortu. Automatycznie 

obniża ciśnienie CPAP podczas wydechu,  

aby zwiększyć komfort oddychania.

Menu przyjazne dla 
użytkownika.  

We współpracy  
z użytkownikami naszych 

urządzeń stworzyliśmy proste 
w obsłudze menu. Zostało 

zaprojektowane, aby pomóc 
użytkownikom oszczędzać 
czas podczas konfiguracji 

urządzenia oraz wyjaśniania 
działania pacjentom.

Cichy, zintegrowany projekt.  
Zasilanie oraz nawilżacz 

zostały w pełni zintegrowane, 
aby ograniczyć zajmowane 
miejsce na stoliku nocnym.



Na bieżąco śledź zaangażowanie pacjenta.
Aplikacja F&P SleepStyle™

Zaprojektowana w celu zwiększenia zaangażowania w terapię. 
Pacjenci mają dostęp do istotnych informacji, które pozwalają 
im śledzić postępy i porównywać je z wynikami z poprzednich 
nocy. Dzięki aplikacji SleepStyle pacjenci mogą:

Natychmiast przeglądać swoje dane terapii 
po każdej sesji.

Śledzić postępy terapii w dziennych, 
tygodniowych lub miesięcznych przedziałach 
czasowych.

Otrzymywać powiadomienia o częstych 
problemach występujących podczas 
terapii oraz otrzymywać wskazówki, jak je 
rozwiązać.



Dane techniczne produktu

Wymiary 144 wys. x 177 szer. x 183 gł. w mm (5,7 wys. x 7,0 szer. x 7,2 gł. w calach)

Waga 1,7 kg (3,7 funta) Waga po zapakowaniu (maks.): 2,7 kg (5,9 funta)

Osiągi Zakres ciśnień: 4 do 20 cmH2O  

Poziom hałasu 28,0 ± 1,5 dBA 

Pojemność komory wodnej 380 mL do linii maksymalnego napełnienia

Zgodność z normami IEC 60601-1 {Ed 3.1}:2012; ISO 80601-2-70:2015; ISO 8185:2007; IEC 60601-1-11:2015; IEC 60601-1-2:2014; Dyrektywa o urządzeniach radiowych (RED)

Rejestrowanie danych Urządzenie InfoUSB przechowuje podsumowanie danych dotyczących skuteczności nawet do 5 lat, szczegółowe dane dotyczące skuteczności 
z 365 dni oraz wysokiej rozdzielczości dane dotyczące ciśnienia, uchodzenia powietrza oraz przepływu z poprzednich 140 godzin. Bez InfoUSB 
pamięć wewnętrzna urządzenia przechowuje podsumowanie danych dotyczących skuteczności nawet do 1 roku, szczegółowe dane dotyczące 
skuteczności z 30 dni oraz wysokiej rozdzielczości dane dotyczące ciśnienia, uchodzenia powietrza oraz przepływu z poprzednich 20 godzin.

Nominalne parametry elektryczne Nominalne napięcie zasilania Nominalny prąd wejściowy Nominalna częstotliwość zasilania

100-115 V 1,2 A (maks. 2,5 A) 50-60 Hz

220-240 V 1,10 A (maks. 2,3 A) 50-60 Hz

W zestawie z urządzeniem F&P SleepStyle AUTO/CPAP
1 x Torba transportowa
1 x Urządzenie SleepStyle
1 x Rura oddechowa
1 x Przewód zasilania
1 x Instrukcja użycia i pielęgnacji
1 x Komora wodna
1 x Uszczelka komory
1 x Uszczelka wylotowa
1 x F&P InfoUSB (już w porcie InfoUSB)
1 x Filtr powietrza (zamontowany w urządzeniu)
1 x Zapasowy filtr powietrza
1 x Zapasowy łącznik kątowy (do użytku ze standardową rurą oddechową)
1 x Krótki przewodnik SleepStyle

Części zamienne 
900SPS100 SleepStyle Komora wodna
900SPS101 SleepStyle Uszczelka komory
900SPS110 SleepStyle Filtry powietrza (2 szt./op.)
900SPS111 SleepStyle Filtr powietrza (1 szt.)
900SPS120 Rura oddechowa ThermoSmart††
900SPS121 Standardowa rura oddechowa z łącznikiem kątowym††
900SPS122 SleepStyle Łącznik kątowy (do użytku ze standardową rurą 
oddechową)
900SPS140 SleepStyle Pokrywa urządzenia
900SPS141 SleepStyle Uszczelka wylotowa
900SPS142 SleepStyle Torba transportowa
900SPS162 SleepStyle Przewód Zasilania – Europa
900SPS165 SleepStyle Przewód Zasilania – Wielka Brytania
900SW101 F&P InfoUSB

Zamienne instrukcje użytkownika 
900SPS171 Instrukcja użycia i pielęgnacji – pozostałe kraje
900SPS176 Instrukcja użycia i pielęgnacji – Europa Wschodnia
900SPS177 Instrukcja użycia i pielęgnacji – Europa Zachodnia
900SPS173 Krótki przewodnik SleepStyle

Funkcjonalności urządzenia F&P SleepStyle AUTO/CPAP

Funkcjonalności SleepStyle Auto SleepStyle CPAP

W pełni zintegrowany nawilżacz  

Automatyczna regulacja ciśnienia  Nie

Technologia ThermoSmart**  

SensAwake  

Wspomaganie wydechowe  

Wykrywanie ośrodkowego bezdechu 
sennego  

Narastanie  

Automatyczna regulacja wysokości n.p.m.  

Kompensacja uchodzenia powietrza  

Raporty skuteczności  

Raporty zgodności  

F&P InfoUSB  

Technologia bezprzewodowa Bluetooth*  

Modem komórkowy*  

Kompatybilność z SleepStyle Auto SleepStyle CPAP

F&P InfoSmartTM  

Aplikacja i strona internetowa  

F&P SleepStyle†
 

Kody modeli urządzeń 

Region SleepStyle Auto SleepStyle CPAP

Wielka Brytania/Irlandia/Hongkong/

Cypr/Malta
SPSAAK#/SPSABK## SPSCAK#/SPSCBK##

Belgia/Holandia/Luksemburg/Włochy/

Francja/RPA
SPSAAW#/SPSABW## SPSCAW#/SPSCBW##

Polska/Bułgaria/Słowenia/Chorwacja/

Grecja
SPSAAE#/ SPSABE## SPSCAE#/SPSCBE##

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej 
www.fphcare.com.

*Dostępne tylko w niektórych modelach.
**Dostępne tylko w niektórych modelach. Do aktywowania ThermoSmart wymagana jest podgrzewana rura oddechowa 
ThermoSmart.
†Dostępne tylko w niektórych krajach.
††Części aplikacyjne — pasujące do złącza stożkowego 22 mm (0,86 cala).
#Z modemem
##Bez modemu

Logotyp oraz logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG Inc., a użycie tych znaków  
przez firmę Fisher & Paykel Healthcare jest dozwolone na mocy licencji. Inne znaki towarowe i nazwy towarowe są  
własnością ich odnośnym właścicieli. 

SleepStyle, InfoSmart, ThermoSmart, AirSpiral oraz SensAwake są znakami towarowymi firmy Fisher & Paykel Healthcare Limited.  
Informacje patentowe znajdują się na stronie internetowej www.fphcare.com/ip.

  Niniejsze urządzenie medyczne jest wyrobem medycznym objętym przepisami prawnymi i zgodnie z tymi 
przepisami posiada oznakowanie CE.
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